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s .. 1. 

6 Januari 1937. BESLUIT, waarbij aan Zijne 
Doorluchtige Hoogheid Prins B ernhard 

· van Lippe-Biesterfeld wordt verleend de 
titel van Prins der N ederlanden, met het 
praedicáat van Koninldijke Hoogheid: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op· artikel 65 der Grondwet ; 

Hebbén goedgevonden en verstaan: 
na de voltrekking van het huwelijk van 

Onze beminde Dochter Prinses Juliana der 
Nederlanden met Zijne Doorluchtige Hoogheid 
Prins Bernhard Leopold ·Frederik Everhard 
Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe
Biesterfeld aan Zijne Doorluchtige Hoogheid 
te verleenen den titel van Prins der Neder
landen, met het praedicaat van Koninkl ijke 
Hoogheid. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad · van State. 

's-Gravenhage, den 6den Januari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justiti e, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 7 Januari 1937.) 

s. 2. 

6 Januari 1937. BESLUIT, waarbij aan Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der 
Nederlanden wordt verleend de titel van 
P rinses van Lippe-Bieste,rfeld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 65 der Grondwet; 
Gezien het tusschen Ons en Zijne Doorluch

tige Hoogheid den Vorst van Lippe gesloten 
Familieverdrag; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan Onze beminde Dochter Prinses Juli ana 

der Nederlanden na de voltrekking van Haar 
huwelijk met Zijne Doorluchtige Hoogheid 
Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld te ver-

. Ieenen den titel van Prinses van Lippe-Bies
terfeld, met dien verstande, dat Zij dien zal 
vóeren na den naam Mecklenburg. 

Onze Minister van Justitie .is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Januari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Just itie, v an S c h a i k. 
(Uitgeg . 7 Januari 1937.) 
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s. 10. 

10 Februari 1937. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 30 December 1936 tusschen den '.I;'ijde
lijk Zaakgelastigde van Chili te 's-Graven
hage en den Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's, houdende eene 
voorloopige overeenkomst tot regeling der 
handelsbetrekkingen tusschen het Konink
rijk der Nederlanden en Chili. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 30 December 1936 tusschen 

den Tijdelijk Zaakgelastigde van Chili te 
's-Gravenhage en den Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's, houèlende 
eene voorloopi ge overeenkomst tot regeling 
der handelsbetrekkingen tusschen het Konink
rijk der Nederlanden en Chili, van welke 
nota's een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
voor Nederland, N ederlandsch-Indië, Surîna,ne 
en Curaçao op 30 December 1936 is in wer
king getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 29sten Januari 
1937, Directie van het Protocol, n°. 3234; 

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

daarvan; te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsbl ad. 

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

Zeil am See, den l0den Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 
( Uitgeg. 26 Februari 1937.) 

CHILEENSCH GEZANTSCHAP. 

's-Gravenhage, 30 December 1936. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwe Excellentie te bevestigen, 
dat mijn Regeering, in afwachting van de 
totstandkoming van een definitie! handelsver
drag tusschen Nederland en Chili , heeft be
sloten1 bij invoer in Chili aan a lle producten 
van oorsprong uit Nederland, Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao op tariefgebied 
de behartdeling van de meestbegunstigde natie 
toe te kennen. 

Dezelfde behandeling zal door Nederland 
worden toegepast op Chileensche producten 
bij invoer zoowel in het moederland, als in 
Nederlandsch-Indië, Surio.ame en Curaçao. 
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Deze voorloopige overeenkom t, welke in de 
plaats treedt van de op 17 December 1931 
tusschen Nederland en Chili gesloten overeen
komst, zal onmiddellijk van kracht worden en 
van toepassing blijven tot de inwerkingtreding 
van een definitief handelsverdrag tusschen 
beide contracteerende partijen. 

Hot is echter wel verstaan, dat e lk der con
tracteerende partijen de bevoegdheid zal heb
ben, deze overeenkomst te allen tijde op te 
zeggen met een termijn van 30 dagen. 

Ik neem deze gelegenheid te baat U, M ij n
heer de Minister, de hernieuwde verzekering 
van mijn bijzondere hoogachting aan te bieden. 

ALBERTO WIECHMAN MURPHY. 

Zijner Excellentie J onkhee1· de Graeff, 
MinisMr van Buitenlandsche Zaken 
der Nederlanden. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

's-Gravenhage, 30 December 1936. 

Mijnheer de Zaa kgelastigde, 

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen 
van Uwen brief d.d. heden, waarbij U mij 
doet weten dat Uw Regeering, in afwachting 
van de totstandkom ing van een def ini t ie[ han
delsverdrag tusschen Nederland en Chil i, heeft 
besloten, bij invoer in Chili aan alle producten 
van oorsprong uit Nederland, ederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao op tariefgebied 
de behandeling van de meestbegunstigde natie 
toe te kennen. 

Dezelfde behandeling zal door Nederland 
worden toegepast op Chileensche producten bij 
invoer zoowel in het moederland, als in Ne
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

Deze voorloopige overeenkomst, welke in de 
plaats treedt van de op 17 December 1931 
tusschen Nederland en Chili gesloten overeen
komst, zal onmiddellijk van kracht worden en 
van toepassing blij:ven tot de inwerkingtreding 
van een definitief handelsverdrag tusschen 
beide contracteerende partijen . 

Het is echter wel verstaan, dat e lk der èon
tracteerende partijen de bevoegdheid zal heb
ben, deze overeenkomst te a ll en tijde op te 
zeggen met een termijn van 30 dagen. 

Ik neem deze gelegenheid te baat U, Mijn
heer de Zaakgelastigde, de hernieuwde ver
zeke1·ing van mijn hoogachting aan te bieden. 

DE GRAEFF. 

Aan 
den H ee-re Alberto Wiechmann Murphy, 

Zaakgelastigde a. i . van de Republiek Chili, 
's-Gravenhage. 

s. 11. 

10 Februari 1937 . BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 9 April 1936 te 's-Gravenhage tusschen 
N ede1·land en Polen gesloten tariefver
drag, alsmede van de op denzelfden datum 
tusschen den Poolschen Gezant, te 's-Gra
venhage en den... Minister van Buitenland
sche Zaken gewisselde nota's betreffende 
de voorloopige toepassing van dat verdrag. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 21 November 1936 

(Staatsblad n°. 99 G), houdende goedkeur ing 
van het op 9 April 1936 te 's-Grovenhage 
tusschen het Koninkrij k der Nederlanden en 
de Republiek Polen gesloten tariefverdrag, 
van welk verdrag een afd ruk en eene verta
ling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Gezien mede de op 9 April 1936 tusschen 
den Poolschen Gezant te 's-Gra1Jenhage en den 
Minister van Bui tenlandsche Zaken gewisselde 
nota's betreffende de voorloopige toepassing 
van, dat verdrag, van welke nota's eveneens 
een afdruk en eene verta ling bij dit Besluit 
zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag krach
tens vern1elde notawissel ing met ingang van 
20 April 1936 voorloopig· is toegepast; 

Overwegende mede, dat de akt.Jn van be
krachtiging van dat verdrag op 22 Januari 
1937 te Warschau zijn uitgewisseld; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 5, op 21 Februari 1937 
voor het Rij k in Europa zal in werking tre
den· 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Buitenlandsche Za ken van den 28sten J anuari 
1937, Directie van het Protocol, n°. 2519; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag met nota's, alsmede 

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

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

Zeil am See, den l0den Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 
(Uitgeg. 26 Februari 1937. ) 

TARIEFVERDRAG 
tusscheu het l{onlnkrijk der Ne!lerland'en 

en de llepubllek Polen. 

De Koningin der ederlanden en de Presi
dent van de Repub liek Pol en, geleid door den 
wensch het wederz ijdsche goederenverkeer tus
schen beide landen te bevorderen , hebben be
sloten het op 11 December 1933 te 's-Graven
hage onderteekende Tarie[accoord door nieuwe 
bepalingen te vervangen en hebben tot dit 
doel als hunne Gevolmachtigden benoemd: 

Hare Majestei t de Koningi n der Nederlan
den: 

Jonkheer Andries ÛOl'llelis Dirk de Graeff 
HoogstDe,·zelver Minister van Bui tenlandsch~ 
Zaken· 

De President va1t de R epubliek Polen: 
den heer W aclaw Babinski, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmach t igd Ministe r van de 
Republiek Polen bij Hare Majesteit de Ko
ni ngin der Nede rla nden; 

die, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, het na
volgende overeengekomen zijn: 

Art. 1. Op artikelen van Nederlandschen 
oorsprong en herko_1;1st, vermeld in de bij dit 
verdrag gevoegde ltJst A, zullen bij invoer i1t 
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het Pool sche douanegebied geen hoogere in
voerrechten geheven worden dan in die lijst 
aangegeven. 

Art. 2. Op artikelen van oorsprong en her
komst uit het Pool sche douanegebied, vermeld 
in de bij dit ve·rdrag gevoegde lijst B , zullen 
bij invoer in Nederland geen hoogere invoer
rechten geheven worden dan in die lijst aan
gegeven. 

Art. 3. Indien een der Hooge Verdragslui 
tende Partijen ertoe zal overgaan invoerrech
ten te heffen of een of meer rechten zal gaan 
verhoogen op de a rtikelen , onderscheidenlijk 
vermeld in de lijsten A en B, zal zij de 
andere verdragsluitende Partij daarvan ten
minste vijftien dagen tevoren in kennis stell en . 

W anneer zich de onmogelijkheid voordoet 
gel ijkwaardige concessies t,e verkrijgen, zal de 
P artij, die zich benadeeld zou achten, gerech
tigd zijn een gedeelte van de door haar in 
deze overeenkomst verleende concessies terug 
t,e nemen. 

Art. 4. H et toepassen door één der H ooge 
Verdragsluitende Partijen van heffingen, die 
op de ingevoerde artikelen drukken en die een 
compensatie of een equivalent voor een bin
nenlandsche heffing op belasting vormen, zal 
niet beschouwd worden a ls in strijd te zijn 
met de bepalingen van dit verdrag. 

Art. 5. Dit verdrag zal bekrachtigd worden 
en de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden 
zal zoo spoedig mogelijk te Warschau plaats 
vinden. H et zal in werking treden op den 
dertigsten dag na den datum van uitwisseli ng 
der bekrachtig ingsoorkonden. 

Dit verdrag zal van kracht zijn tot 31 Maart 
1937. Indien geen der Hooge verdragslui tende 
Partijen het heeft opgezegd vóór 1 F ebruar i 
1937, zal het sti lzwijgend verl engd worden . 
H et zal evenwel na 1 April 1937 te allen 
zijde met inachtnem ing van een termijn van 
drie m aanden kunnen worden opgezegd. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit verdrag hebben geteekend 
en het van hun zegel hebben voorzien. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in tweevoud, op 
9 Apri l 1936. 

Nummer 
van het 
Poolsche 
douane
tari ef 
21 

( L. S .) de Graeff. 
( L . S.) W. Babins ki . 

Lijst A. 

Benaming der artikelen 

Invoer
recht 
per 

100 kg. 
in Zloty 

Groentezaden, n.a.g. bloemzaden, 
in verpakking: 

p. 2 boven 25 gr. tot 2,5 kg . ..... ..... . 800 
ex 32 p. 1 M aïsstijfsel, in verpakk ing bo-

ven 2 kg ..... .. ... .... .. ....... ........... .. 65 
41 Bloemkool , versch: 

ex p. 1 ingevoerd van 1 Mei tot 30 Juni 70 
p. 2 ingevoerd van 1 Juli tot 30 No-

42 
ex p . 1 
43 

ex p. 1 

vember .... ..... ....... ....... ............ ... 10 
Tomaten, versch: 
ingevoerd van 15 Mei tot 4 Juli 75 
Komkommers, versch : 
ingevoerd van 15 Maart tot 14 
Juni ............ .. .. .... ... ............ 35 
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44 Sluitkool n. a. g. versch: 
ex p. 1 ingevoerd van 1 December tot 

eind F ebruari ... ... ...... ... ... ..... ... .. vrij 
ingevoerd van 1 Maart tot 15 Mei 2 

57 Druiven, versch, in verpakking bo
ven 5 kg: 

ex p . 1 ingevoerd van 15 Juli tot 14 
Augustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
ingevoerd van 15 Augustus tot 31 
Augustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
ingevoerd van 15 October tot 31 
December ...... ............. . ... . .. ..... .... 35 

80 p. 3 Cacaopoeder zonder su iker , in ver
pakking : 
a. boven 2 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
b. 2 kg en minder, onmiddel-
lijke verpakking inbegrepen ... ... 220 

ex 83 p. 1 Levende planten met wortels 
in aardkluiten: 
a. alle coniferen, l aurierboomen 30 
b. andere, zonder bloemen of 
kleurtoonende knoppen, ingevoerd 
gedurende: 
I. van 1 Juni tot 30 November 30 

II. van 1 December tot 31 Mei 120 
ex IL rhododendrons ingevoerd 
van 1 December tot 31 M ei . ... .. 100 
c. bloeiende of met kleu rtoonen-
de knoppen ............. ... ..... ........ ... 340 

p. 2 planten met naakt,e wortels of 
met leem bedekte wort.els ........ . 
a. fruitboomen en -struiken ..... . 75 
b. rozestruiken . ... ... ..... .... .. . ... .... 100 
c. al le boomen, stru iken en an-
dere planten n. a . g. . ...... ... ....... . 60 

85 p. 1 Bloemboll en, hyacinthen, tu lpen 
en narcissen, in verpakking boven 
5 kg ...... ...... ... .. .. ......... .... ..... .... 60 

200 p. 8 Vaseline: 
a. gezuiverd, in verpakk ing van: 

I . boven 20 kg ........ ... ... . . .. . .. 40 
II. boven 5 tot 20 kg . .. . ... ........ 56 

III. 5 kg en m inder ..... .. ... ..... 75 
ex 219 Stéarine ... ... . .. ... . .. . ..... ....... . ... .... . 60 
ex 221 ex p. 2 Ol éine ....... ......... ....... .. ... 47 
ex 266 Holl andsche bonbons " Hopjes" , 

room en koffi e bevatt.ende, in ver
pakking: 

p. 1 boven 2 kg . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 
p. 2 2 kg en minder (onmiddellijke 

verpakking inbegrepen) .... ...... .. 582 
276 p. 1 Arac, rhurn op fust of tankwa

gons met a lcoholgehalte: 
a. van 45° en minder ...... .. ... .... 550 
b. boven 45° .. . ... ... .... ..... . 650 

429 Etherische ol iën, welriekend zon
der alcohol : 

p. 2 andere .... ... .... ....... ...... ... ... .... .. ... 250 
431 p. 1 Vanilline . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 500 
497 Leder , hard, gelooid , voor zooien, 

riemen, binnenzool en: 
p. 4b in croupons, mineraal gelooid ... 380 

ex 51 0 p. 1 Gelakt leer, in heele of halve 
vellen ......... .. ...... ..... .... ... .......... . 990 

572 p. l a Enkelvoudige kunstzijden ga-
rens, ongekleurd ... ... ... . ... ... ........ 700 

636 p. lb Tapijten, traploopers en mat-
ten van cocosvezels en -weefsel s, 
gekleurd met patroon 170 

ex 663 Linoleum. effen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
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ex 1101 p. 11 Superinductie-spoelen : op 
een glazen 'lichaam, geïll!preg
neerd met een isoleerende, vocht
werende stof met een kleine ver
Jieshoek, practisch zonder vei-sch il 
in de waarde van de zelf inductie 
tusschen de versch illende spoelen 
(kleiner dan 1/10 %) ....... .... ... .... 1200 

1107 ex p. 1f Potentiometers, per stuk 
wegende: 
boven 10 gr. tot 100 gr .......... .. . 2300 

1107 ex p. lg Weerstanden per stuk we-
gende 10 gr. en minder ............ 3500 

1108 ex p. 1 Condensatoren, vast, elec
trol i tisch per stuk wegend: 
/. boven 50 gr. tot 200 gr. 
g. 50 gr. en minder ............. .' 

p. 2 draaibare, per stuk wegend: . 

840 
1000 

a. boven 100 g r ....... ............ .. . 1200 
b. 100 gr. en minder ............... 1500 

1113 ex p. 4 Verlichtingsbuizen, metal -
lisch natrium bevattende, gevuld 
met edel gas, met oxyd-electroden 2500 

1118 Radiotoestellen, onderdeelen .... . 1400 
ex p. 1c Chassis voor I uxe ontvangtoestel-

len zonder lampen ..................... 1100 
ex p. 2b Magneetsystemen voor electrody-

namische I uidsprekers ................ . 

Noot. De invoerrechten, vermeld 
onder de posten 1101 p. 11; 1107 
p. 1 f, g; 1108, p. 1 f en 1 g; 
1108, p. 2 a en 2 b; 1118, p. 1 c 
en 1118, p. 2 b zullen )echts toe
passelijk zijn op artikelen, die in
gevoerd worden door in Polen ge
vestigde fabrieken, echter op 
voorwaarde, dat deze fabrieken 
zich niet bezig houden met een 
eenvoud ige montage, d.w.z. dat zij 
bij hun fabricage, voor meer dan 
50 % inheemsch materiaal ge
bruiken en onder voorwaarde, dat 
deze artikelen afkomstig zijn van 
de buitenlandsche fabrieken, die 
met de bovengenoemde Poolsche 
fabrieken in een gemeenschap van 
firma staan en bij die fabrieken 
belang hebben. 
H et zij verstaan, dat deze voort
brengselen bij invoer in Polen ver
gezeld zullen gaan van een certi
ficaat, afgegeven door de "Union 
des Entreprises Industrielles Elec
trotechniques Polonai es". 

1159 p. 1 Snelwegers, per stuk wegende: 
ex c. III van 5 tot 50 kg .. .... .. .... .. .. .... 400 

Lijst B. 

Nummer 

N:i.!~î~ Benaming der artikelen Invoerr .'.'Cht 
tarief 
59-I-A-2 a. Eikenhout gezaagd, 

doch niet verder bewerkt 
dan het enkel rechthoekig 
.afzagen van de einden (594)1 3% ad val. 

1 De' cijfers tusschen haakjes hebben betrek
king op de correspondeerendp Nederlandsche 
statistiekposten. 

b. Eikenhout geschaafd of 
verder bewerkt dan aange-
geven onder a (594) ........ . 

59-I-A-1 a. Naaldhout gezaagd, 
doch niet verder bewerkt 
dan het enkel rechthoekig 
afzagen van de e inden; 
(596) 

Id. a Indien de lengte minder is 
dan 43 centimeter ........... . 

Id. b Indien de lengte is 43 cm 
of meer, doch niet meer dan 
2 meter en tevens de dikte 
op eenige plaats 12 mm of 
minder bedraagt ..... .......... . 

Id. c Indien de dikte op eenige 
plaats meer is dan 76,2 mm 
(3 Eng. duimen) ............. . . 

Id. d Indien de breedte op een ige 
plaats meer is dan 279,4 mm 
(11 Eng. duimen) .. .. ... .. .... . 

Id. e Indien de lengte meer is 
dan 7,01 meter (23 Eng. 
voeten) ...... .. ... ........... .... .. . 

59)-A-2 Ander (595) .. 
69-I-B b. Naaldhout gezaagd, 

verder bewerkt dan aange-
geven onder a (596) ........ . 

59-I-B aaldhout geschaafd (597) 
59-I-A-2 a. Beukenhout gezaagd, 

doch niet verder bewerkt dan 
het enkel rechthoekig afza
gen van de e inden (603) ... 

59-I-B b. Beukenhout, geschaafd, 
of verder bewerkt dan is 
aangegeven onder a. (603) 

59-III Triplex en multiplex van 
okoemé of gaboonhout van 
11 mm dikte en meer (626.3) 

59-III Triplex en multiplex van 
elzen of berkenhout met een 
dikte van minder dan 11 
mm (626.4) ....... ........ . 

59-III Triplex en multiplex van 
elzen of berkenhout van 11 
mm dikte en meer (626.5) 

59-III Triplex en multiplex van 
eikenhout met een dikte van 
minder dan 11 mm (626.6) 

59-III Triplex en multiplex met 
eikenhout met een dikte van 
11 mm en meer (626.7) ..... . 

59-III Triplex en multipl ex van 
ander hout w. o. ,,pantser
triplex" met een dikte van 
minder dan 11 mm (626.8) 

59-III Triplex en multiplex van 
ander hout w. o. ,,pantser
triplex" met een dikte van 
11 mm en meer (626.9) ... 

59-IV Dwarsliggers en wisselhou-
ten (618) .... .................. .... . 

59-VII of Duigen en bodems 
121-II-D-4-b van hout (620) 
59-VII Plankjes voor parketvloe-

ren (627) .......... ....... ... ... .. . . 
59-B-B-2-a Eikenhout, rondhout 

en vierkant behakt of be-
zaagd (593) .... ........ ... ... .... : 

Id. Naaldhout, rondhout en vier
kant behakt of bezaagd 
(w.o. scheepsmasten) (595) 

6 

6% ad val. 

6% " " 

6% 

6% " " 

6% 
3% 

6% 
6% 

3% 

6% 

6% " " 

6% " " 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

3% 

6% 

6% " " 

vrij . 

1 • 
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Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id . 

Beukenhout, rondhout en 
vierkant behakt of bezaagd 
(602} .... .. ....... .. .. .. : ...... .... .. . 
Populierhout, rondhout en 
vierkant behakt of bezaagd 
(611} ··········· ············ ····· ····· 
Mijnhout (650} l 
Hout voor pa- , dh 
pierfabricage I on out 
(616) ............ voldoednde 
Heipalen, stei- aan

1
. 0 

gerhout en te- 1 bepa mg 
legraafpalen J B-B-2-a 
(617) .......... .. 

vrij 

105 Trekpaarden (3 , 5) .. ......... fl 12.5 p. st. 
145-III-A-I Als sardines gecon-

serveerde sprot (clupea 
sprattus} vallende·onder post 
n° . 145 , onderdeel III, sub 
A 1 van het tarie f, behoo-
rend bij de Tariefwet 1934 
(1297} .......................... .... 25% ad val. 

148-I-24 Boekweit (134} vrij 
Boekweit in verpakkingen 
van maximum 1200 gr. 
(134} ............ ........... .......... 10% ad val. 

148-I-24 Mosterdzaad (153} ...... vrij 
Mosterdzaad in verpakkin-
gen van maximum 1200 gr. 
(153} .................... .. ........... 10% ad val. 

148 Rogge (128, 129) .... ........ vrij 
Rogge in verpakking van 
1200 gr. of minder (128, 
129) ............ ....................... 10% ad val. 

148 Gerst (130, 131 } ........ ....... vrij 
Gerst in verpakking van 
1200 gr. of minder (130, 
131) ........................... ...... .. 10%adval. 

148 Haver (132, 133) .............. vrij 
Haver in verpakking van 
1200 gr. of minder (132, 
133} ................................... 10% ad val. 

148 Zaden (145, 146/9, 151/4/5/6, 
160, 161) ........ .... ........ ..... .. vrij 
Z aden in verpakking van 
1200 gr. of minder ............ 10% ad val. 

95-B-B-d Rails uit geprofileerd 
metaal, niet geperforeerd of 
gebogen of op ander wijze 
bewerkt (ex 368) .... ........ ... vrij 

33-III Ammonium chloride (501) 
Ammonium chloride in ver
pakking van 1200 gr. of 
minder of in tabletvorm of 
in anderen bepaalden vorm 
niet boven 200 gr. (501) ... 10% ad val. 

33-III Ammonium carbonaat, niet 
elders genoemd ( ex 521) vrij 
Ammonium carbonaat, in 
verpakking van 1200 gr. of 
minder of in tabletvorm of 
anderen bepaalden vorm, 
niet boven 200 gr. (ex 521) 10% ad val. 

Gezantschap van Polen. 
' s-Gravenhage. 
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's-Gravenhage, 9 April 1936. 

Mijnheer de Minister, 

Bij gelegenheid van de onderteekening van 
het tariefverdrag van heden, heb ik de eer 
Uwer Excellentie mede te dealen, dat de 
Poolsche Regeering de verplichting .op zich 
neemt, onder voorbehoud van wederkeerig
heid, maatregelen te treffen teneinde de be' 
palingen van dit verdrag met ingang van 20 
April 1936 voorloopi g te doen toepassen. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuwde 
verzekering van mijn hoogachting te aanvaar
den. 

W. Bi\.BINSKI. 

Zijner· Excell entie J onkheer A : C. D. de 
Graeff, Ministerr van Buitenlandsche 
Zaken, 's-Gravenhage. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 
's-Gravenhage. 

's-Gravenhage, 9 April 1936. 

Mijnheer • de Minister, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van den brief van Uwe Excellentie onder 
dagteekening van heden, luidende als volgt: 

" Bij gelegenheid van de onderteekening van 
het tariefverdrag van heden, heb ik de eer 
Uwer Excellentie mede te deelen, dat de 
Poolsche R egeering de verplichting op zich 
neemt; onder voorbehoud van wederkeerigheid, 
maatregelen te treffen teneinde de bepalingen 
van dit verdrag met ingang van 20 April 1936 
voorloopig te doen toepassen." 

Ik stel er prijs op Uwer Excellentie te ver
klaren, dat de Nederlandsche Regeering, in 
afwachting van de officieele inwerkingtreding 
van het tariefverdrag van heden, bereid is 

_ hetzelve voorloopig toe te passen met ingang 
van 20 April 1936. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuwde 
verzekering van mijn hoogachting te aanvaar
den. 

DE GRAEFF. 
Zijner Excellentie 

den Heer Waclaw Babinski, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van de. Poolsche Republiek, 
's-Gravenhage. 

s. 160. 

4 Maart 1937. BESLUIT, strekkende tot het 
tegengaan van het vervoer met N eder
landsche schepen van wapentuig en vrij 
willigers , bestemd voor Spanje. 

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

Buitenlandsche Zaken, in overeenstemming 
met Onze Ministers van Defensie, van Water
staat, van Handel , Nijverheid en Scheepvaart 
en van Koloniën van 26 Februari 1937, Afdee
ling Juridische Zaken, n°. 7072 ; 
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Overwegende, dat het noodzakelijk is ter be
vordering van de internationale samenwerki ng 
tot het beëindigen der vijandelijkheden in 
Spanje maatregelen te nemen ten aanzien 
van het aandoen van havens in Spanje door 
Nederlandsche schepen, die wapentuig of vrij
willigers vervoeren; 

Gelet op de Sanctiewet 1935 ; 
Overwegende voorts, dat zich hier een geval 

voordoet van spoedeischenden aard , als voor
zien in den aanhef van artikel 70 der Ind ische 
Staatsregeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2den Maart 1937 n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van 3 Maart 1937, 
Afdeeling Juridische Zaken, n°. 7822; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In dit Besluit wordt verstaan onder: 
a. Spanje: het Spaansche grondgebied in 

en buiten E uropa en het Spaansche protec
toraat in Marokko ; 

b. ederl andsch schip: een schip dat de 
Nederlandsche vlag voert of in Nederland, 
N ederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao 
thu isbehoort; 

c. Wapentu ig: 
Categorié I. 

1. Geweren en karabijnen, benevens daarbij 
behoorende loopen ; 

2. Mitrai lleurs, geweer(karabijn)-mitra il -
leurs en mi trai lleurpistolen van elk kal iber, 
benevens daarbij behoorende loopen; 

3. Kanonnen, houwitsers en mortieren van 
elk kaliber, benevens daarbij behoorende af
fuiten , schietbuizen en remmen; 

4. Munitie voor de onder 1 en 2 hierboven 
genoemde wapenen, gevulde of ledige projec
tielen voor de onder 3 hierboven genoemde 
vuurmonden en hun voortdrijvende lading; 

5. Granaten, bommen, torpedo's en mijnen, 
al of niet geladen, benevens werktuigen om ze 
te werpen, te lanceeren, te leggen of om ze 
tot ontploffing te brengen; 

6. Vechtwagens, gepantserde treinen of 
voertuigen benevens iedere soort pantsering. 

Categorie II. 
Oorlogsschepen van iedere soort, vliegtu ig

moederschepen en onderzeebooten daaronder 
begrepen. 

Categorie III. 
1. Gemonteerde of gedemonteerde I uch t

vaartu igen, zwaarder of lichter dan lucht, be
nevens daarbij behoorende luchtschroeven, ge
raamten, schiettorens, rompen, staartvlakken 
en landingsgestellen ; 

2. Vliegtu igmotoren . 
Categorie IV. 

R evolvers en automatische pistolen, 
wegende meer dan 630 gram, benevens munitie 
voor deze wapens. 

Categorie V . 
1. Vlammenwerpers en a ll e andere werk

toestellen voor de chemische oorlogvoering of 
het veroorzaken ·van branden; 

2. Mosterdgas, lewisite, dichlooraethylar
sine, dichloormethylarsine en alle andere stof
fen, bestemd voor de chemische oorlogvoering 
o f het veroorzaken van branden; 

3. Oorlogsbuskruit en ontplofbare stoffen. 
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Categorie VI. 
Alle voorwerpen, die kennelijk onderdeelen 

zijn van het wapentu ig, bedoeld in de Cate
gorieën I - V . 

2. Het is den eigenaar, den reeder - de 
boekhouder eener reederij hieTonder begrepen 
- en den kapitein van een N ederlandsch schip 
verboden opdracht te geven, te bevorderen, of 
te gedoogen, dat het schip een haven in 
Spanje aandoet, indien tot de lading van dat 
sch ip wapentuig behoort. 

3. Treedt als eigenaar of reeder op een 
naamlooze vennootschap, eene rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging of een stich
ting, dan is ter zake van overtred ing van 
art ikel 2 strafbaar iedere bestuurder daarvan, 
die het feit heeft gepleegd. 

4. De kapitein van een N ederlandsch schi p, 
dat op zijn reis een haven in Spanje aandoet, 
zal aandoen of heeft aangedaan, is verplicht: 

a. onverwijld aanteekening te stellen in zijn 
scheepsdagboek van iedere inlading van in 
die haven te ontschepen goederen en van 
iedere inlading van wapentuig, ongeacht de 
bestemming; 

b. zoo dikwijls dit door eert met opspor ing 
van overtredingen van dit Be luit belast amb
tenaar wordt verlangd, de soort der geladen 
goederen aan te toonen en hiertoe die goede
ren te doen ontpakken, bij gebreke waarvan 
hierin op kosten en risico van den kapitein 
kan worden voorzien; 

c. bij uitlo sing van wapentuig een verkla
r ing van den N ederlandschen consulairen amb
tenaar of, bij diens ontstentenis, van de dou
ane-autoriteit ter plaatse, venneldende aantal, 
soort en merken de r colli, bij het scheepsdag
boek te voegen en te bewaren; 

d. van alle op die re is betrekking hebbende 
scheeps- en ladingspapieren aan ieder met de 
opsporing van overtredingen van dit Besluit 
belasten ambtenaar, die dit verlangt, onver
wijld inzage te verleenen. 

5. Het is den kapitein van een N ederlandsch 
schip verboden een haven in Spanje aan te 
doen, indien hij personen -vervoert: 

a. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden, dat zij onderweg zij n naar Spanje, 
met het doel bij de strijdkrachten a ldaar dienst 
te nemen; 

b. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden, dat zij onderweg zijn naar Spanje, 
terwijl zij niet in het bez it zijn van paspoor
ten, waarop een door de Regeering van het 
land van uitgifte vereischte bijzondere verkl a
ring voor de reis naar Spanje voorkomt. 

6. Met het opsporen van overtredingen van 
d it Besluit zijn mede belast de Nederlandsche 
consulaire ambtenaren - de met de waarne
ming van de N ederlandsche consula ire posten 
belaste personen daaronder begrepen - en de 
ambtenaTen der Scheepvaartinspectie. 

7. De bepalingen . van dit Beslui t zijn in 
het betrokken gebiedsdeel niet toepassel ijk op 
wapentuig en personen, welke vóór den datum 
van het inwerkingtreden van d it Besluit reeds 
waren ingeladen of zich reeds hadden inge
scheept. 

8. Dit Besluit treedt voor ederland, Ne
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao in 
werking op den dag volgende op dien zijner 
bekendmaking in het betrokken gebiedsdeel. 
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Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken, 
van Defensie van Waterstaat, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Koloniën 
zij n, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in 
het Staatsblad, in de Staatscoumnt en in de 
overeenkomstige Publicatieblad.en in N~der
landsch-Indië, Suriname en Curaçao zal wor
den geplaatst, en van hetwelk afschrift zal 
worden gezonden a~n den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Maart 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenlan~che Zaken , 
De Graeff. 

(Uitgeg. 9 Maart 1937.) 

s. 240. 

25 Januari 1937. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 31 Januari 1908, Staatsblad N°. 59, 
tot vaststelling van den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in de artikelen 
125b, vierde (oud: derde) lid en 125c, 
vijfde lid, van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering. 

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

Justitie van den 17 December 1936 lste af
deeling C., N°. 908; 

Gelet op artikel 2, onder 4, der Wet v-an 5 
November 1936, Staatsblad N°. 207, houden
de wettelijke bepalingen omtrent handelsagen
ten en handelsreizigers; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Januari 1937, N°. 68); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 20 Januari 1937, 
lste Afdeeling C, N °. 851 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons besluit van 31 Januari 1908, Staats

blad N°. 59, gelijk dit is gewijzigd bij Ons 
besluit van 1 -Juli 1936, Staatsblad N°. 250, 
wordt in de considerans en in artikel 1 telkens 
in plaats van "artikel 125b, derde lid" ge
lezen: ,,artikel 125b, vierde lid". 

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

I gls, den 25sten Januari 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, van S c h ai k. 
(Uitgeg. 9 Feb1-ua.1·i 1937.) 

s. 241. 

25 Februa,·i 1937. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk belui t van 23 
November 1934, Staatsblad n°. 598, tot 
vaststelling van voorschriften omtrent de 
taak der deurwaarders bij de burgerlijke 
gerechten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 6 Januari 1937, lste Afdeeling 
C, n°. 971; 

Overwegende, 
palingen der 
Staatsblad N°. 

dat in verband met de be
Wet van 1 Augustus 1936, 
204, tot herziening der voor-

1.937 

schriften nopens de toelating om kosteloos te 
procedeeren, wijziging van Ons besluit van 23 
November 1934, Staatsblad n°. 598, tot vast
steil ing van voorschriften omtrent de taak der 
deunvaarders bij de burgerlijke gerechten, 
wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
Februari 1937, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minis.ter van 18 Februari 1937, lste 
Afdeeling C, n°. 901; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons besluit van 23 November 

1934, Staatsblad n°. 598, tot vaststelling van 
voorschriften omtrent de taak der deurwaar
ders bij de burgerlijke gerechten, worden de 
navolgende wijzigingen aangebracht: 

a. De eerste zin van artikel 21, tweede lid , 
wordt gelezen: 

"Ook buiten de gevallen voorzien in de 
tiende afdeeling van den zesden titel van het 
derde boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, is de deurwaarder verplicht 
in burgerlijke zaken zijn minister ie aan onver
mogenden of minvermogenden kosteloos, on
derscheidenlijk tegen tot de helft verminderd 
tarief te verleenen, indien hem daartoe last is 
gegeven." 

b. Het derde lid van artikel 21 wordt ge-
lezen: · 

,,(3) De in het tweede lid bedoelde last 
wordt gegeven ten behoeve van personen die, 
onder overlegging van de in artikel 857 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
bedoelde stukken, genoegzaam van hun on
of minvermogen om de kosten te dragen doen 
blijken. Artikel 860, derde en vierde lid, van 
dat wetboek vindt overeenkomstige toepass ing. 
Het verzoek tot het geven van dien last wordt 
gedaan zonder tusschenkomst van een procu
reur, mondeling of schriftelijk en met opgave 
van gegevens, waaruit het belang van den 
verzoeker blijkt. Met betrekking tot de be
schikking, de verlangde werkzaamheid om
schrijvende, zijn de artikelen 861, 863 en 865 
van het bovengenoemde wetboek van overeen
komstige toepassing. 'l'egen de beschikking 
staat geen voorziening open ." 

2. Dit besluit treedt in werking te gelijk 
met de wet van 1 Augustus 1936, Staatsblad 
n°. 204, tot herziening der voorschriften no
pens de toelating om kosteloos te procedeeren. 

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

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De Afinis ter van Justitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 9 Maart 1937.) 

s. 340. 

25 Januari 1937. BESLUIT tot w1Jz1g1ng en 
aanvulling van het Rijkstelefoonreglement 
1929 (Staatsblad 1929, n°. 441). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is over te gaan tot wijziging en aanvulling van 
eenige bepalingen van het Rijkstelefoonregle
ment 1929 (Staatsblad n°. 441), gewijzigd en 
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aangevuld bij Onze besluiten van 18 Jul i 1930 
(Staatsblad n°. 286), 8 Februari 1932 (Staats
blad n°. 42), 7 Juli 1932 (Staatsblad n°. 333), 
27 December 1933 (Staatsblad n°. 726), 21 
September 1934 (Staatsblad n°. 516), 1 April 
1935 (Staatsblad n°. 168) , 18 Juni 1935 
(Staatsblad n°. 349) en 26 October 1935 
(Staatsblad n°. 627); 

Op de voordrachten van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 December 1936, 
nrs 8 en 9, Hoofdbestuur der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
12 Januari 1937, nrs 73 en 74); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Januari 1937, n°. 2, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 3, sub 4, wordt na het woord 

"d iensturen" gelezen: ,,deswege is boven de 
"kosten van de gesprekken, verschuldigd een 
"vergoeding berekend naar reden van f 24 per 
,, jaar, met een minimum bedrag van f 0.50". 

Art. II. In artikel 4, sub 3, wordt ge
schrapt: ,,onverm inderd het per locaal gesprek 
te betalen bedrag en". 

Artikel 4, sub 4, wordt gelezen: 
,,4. De vaststelling van het abonnement ge

"schiedt voor bestaande netten jaarlijks op 1 
,,Januari en voor nieuwe netten op het tijd
"stip van ingebruikstelling naar den stand 
,,van het aantal aansluitingen op bedoeld tijd
,,stip. 

,,De Directeur-Generaal bepaalt, welke aan
,,sluitingen voor de vaststelling van het abon
"nement niet in aanmerking komen en op 
,,welken datum de verhooging c.q. de verla
,,ging ingaat. 

,,Tot verhooging of verlaging van het abon
"nement wordt eerst overgegaan, nadat het 
"aantal aansluitingen, na vermindering met 
"de in het vor ige I id bedoelde, boven een der 
"in sub 3 van dit artikel aangegeven grenzen 
" is gestegen onderscheidenlijk daaronder is 
"gedaald met een door den Directeur-Generaal 
"te bepalen gedeelte. Bij verhooging van het 
"abonnement is de Directeur-Generaal bevoegd 
" belanghebbenden gedurende zekeren tijd door 
,,daartoe strekkende tariefsmaatregelen tege
,,moet te komen." 

Art. III. In artikel 6 wordt onder 1, o, 
voor "Inspecteur-Generaal van spoor- en tram
wegen" gelezen: ,,Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer.'' 

Art. IV. In artikel 9, sub 2, wordt in plaats 
van " f 0.06" en "f 0.12" gelezen "f 0.04" 
resp. ,,f 0.10". 

In genoemd artikel wordt in sub 6 en sub 6 
,,f 0.06" gewijzigd in "f 0.04". 

Art. V. In artikel 11; sub 4 en sub 7, wordt 
,, f 0.06" gewijzigd in "f 0.04". 

Art. VI. Na artikel 17 wordt opgenomen 
een nieuw artikel : 

Artikel 17bis. 
Telefoonbooàschappendienst. 

. 1. De telefoonboodschappendienst heeft ten 
doel bij afwezigheid of verh indering van tele
foongebruikers, ingevolge hun opdracht, voor 
hen bestemde of van hen afkomstige mede-
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deelingen op te nemen en deze per telefoon, 
per telegraaf of per post door te geven. 

2. Voor deelneming aan den boodschappen
dienst is verschut digd voor een tijdvak van 
ten hoogste 7 dagen een recht van f 0.15 en 
voor een tijdvak van 6 achtereenvolgende 
maanden een recht van f 2.40. 
. 3. Daarenboven is verschuldigd: 
a. f 0.02 voor het opgeven van naam, tele

foonnummer en telefoonnet van degenen, die 
verbinding wenschten met den deelnemer ; 

b. f 0.02 voor elke gedane mededeeling aan 
oproepers omtrent de bereikbaarheid van den 
opgeroepene; 

c. f 0.20 voor elke andere aan den opge
roepene of aan den oproeper overgebrachte 
mededeeling van ten hoogste 30 woorden. 

In voorkomende geva llen worden deze ver
goedingen verhoogd met de normale kosten 
voor interlocale telefoongesprekken, telegram
men of briefport. 

4. De Directeur-Generaal bepaalt, voor 
welke netten een boodschappendienst wordt 
ingesteld. 

Art. VII. De in artikel 18, sub 4, genoem
de breuken 3/20 en 3/10 worden gewijzigd in 
1/10 respectievelijk 1/4. 

Art. VIII. Aan het slot van artikel 20, sub 
4, wordt toegevoegd: ,,Indien de omstand ig
heden zulks wettigen kan de Directeur-Gene
raal geabonneerden vrijstellen van de betaling 
van vorenbedoelde vergoeding." 

Art. IX. Dit besluit treedt in werking op 
1 Februari 1937, behoudens, dat de toepassing 
van het bepaalde in de artikelen I, IV en V 
tot uiterlijk 1 Maart 1937 verschoven kan 
worden, voor zoover zulks met betrekking tot 
bepaalde netten naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie om technische of administratieve 
redenen noodzakelijk is, en met dien verstan
de, dat de vaststelling der abonnementen op 
de wijze, als ingevol ge artikel II van dit be
sluit wordt bepaald, voor de eerste maal ge
schiedt voor het jaar 1937 naar den stand op 
1 Januari van dat jaar. 

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

!gis, den 25sten Januari 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlandse/ie Z aken, 
J . A. de W i I d e. 

( Uitgeg. 29 .Januari 1937. ) 

s. 341-

25 Januari 1937. BESLUIT, houdende w1Jz1-
g ing van het Rijkste legraafreglement 1934 
(Besluit van den 21sten December 1933, 
Staatsblad n°. 709) en van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad n°. 396}. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

wijziging te brengen in het Rijkstelegraaf
reglement 1934, laatstelijk vastgesteld bij Ons 
Besluit van· 21 December 1933 (Staatsblad n°. 
709}, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
26 October 1935 (Staatsblad n°. 627) en in 
het Postbesluit 1926 (Staatsblad n°. 396), laat-
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stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 10 No
vember 1936 (Staatsblad n°. 350); 

Op de voordracht van Oqzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 .December 1936, 
n°. 7, Hoofdbestuur der •Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; ~ r. 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
Januari 1937, n°. 72) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 J anuari 1937, n°. 
11, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en . verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In artikel 4 van he t · Rijkstelegraaf

reglement wordt opgenomen een nieuw lid 2: 
2. Die uren kunnen op verzoek van belang

hebbenden worden uitgebreid op de voorwaar
den en tegen de vergoedingen, welke de Di
recteur-Generaal vaststelt. 

De nummering der bestaande leden 2 en 3 
wordt gewijzigd in resp. 3 en 4. 

Art. ·n. In artikel 8 van het Rijkstelegraaf
reg}ement worden de punten 7 en 8 gewijzigd 
a ls volgt : 

7. Voor het gebruik van een huurlijn is 
per jaar verschuldigd over afstanden van: 
niet meer dan 35 km f 4000 

35-60 km f 4500 
meer dan 60 km f 5000. 

8. Voor het gebruik van een uurlijn 1s per 
jaar verschuldigd: 
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Na lid 9 van artikel 8 van het Rijkstele
graafreglement wordt opgenomen een nieuw 
lid 10 : 

10. Bij wijze van uitzondering kan de Di
recteur-Generaal tegen een door hem vast te 
stellen vergoeding aan den gebruiker van een 
uurlijn deze lijn ook buiten het normale ge
bruikstijdvak ter beschikking stellen. 

De nummering der bestaande leden 10 t/m 
18 wordt gewijzigd in 11 t/m 19. 

Lid . 15 (nieuw) wordt vervangen door: 
De ingevolge dit artikel verschuldigde be

dragen, met uitzo1_1dering van . ~ie voor ver
bruiksmaterieel, bedoeld in het 12de lid van 
dit artikel , moeten bij vooru itbetal ing per 
maand worden vol <laan. 

Art. III. In artikel 16 van liet Rijkstele
graafreglement, l e Jid, wordt tusschen: 
,,Brieftelegram in het buiten
Europeesche verkeer 

naa r gelang van de bestemming' 
en 

NLT 
DLT 

"Geluktelegram = LX 
opgenomen: 
"Nationaal telegram = NAT 

of 

Radiobrieftelegram = SLT -" 
Art. IV. Het eerste lid van artikel 26 van 

het Rijkstelegraafreglement wordt gewijzigd 
in : 

1. De seinkosten voor telegrammen tusschen 
twee Nederlandsche kantoren in verschillende 
plaatsen bedragen: 

25 cent voor 10 woorden of minder; 
10 cent meer voor elke volgende 5 woorden 

of minder, van 11 tot en met 50 woorden ; 
10 cent meer voor elke volgende 10 woor

den of minder, voor de woorden boven de 50 . 
H et 7e lid van artikel 26 van het Rijks- ' 

telegraafreglement wordt aangevuld a ls volgt: 
Voor radiotelegrammen gewisseld met sche

pen, die van een N ederlandsche haven uit of 
naar een Nederlandsche haven toe geregeld 
reizen doen van niet meer dan 200 zeemijlen, 
bedraagt de landstationstaks van de Rijksland
stations 10 cent per woord, voor persradio
-telegrammen en meteorologische radiotele
grammen 5 cent per woord, zonder heffing 
van een minimum. Deze lagere taksen worden 
echter slechts toegepast voor zoover de boord
taks der schepen 10, resp . 5 cent niet te boven 
gaat. 

(Voor radiobrief telegrammen zie art. 56bis ) . 
Art. V. In artikel 52, lid 7 van het Rijks

telegraafreglement wordt "80" gewijzigd in 
,,60". 

Na lid 7 van art ikel 52 wordt opgenomen 
een nieuw I id 8: 

8. Binnenlandsche telegrammen, welke bui
ten den kosteloozen bestelkring van een kan
toor moeten worden afgeleverd, worden, in· 
dien de geadresseerde weigert de aan de af
levering verbonden bodekosten te voldoen, 
aan dezen uitgereikt met de mededeeling, dat 
deze kosten van den afzender zu llen worden 
ingevorderd. 

De nummering van de bestaande leden 8 
t./m 13 van artikel 52 wordt gewijzigd in 9 
t./m 14. , 

Art. VI. Artikel 56 ·vàn het Rijkstelegraaf
reglement, lid 5, wordt ve1·vangen door: 

5. Het tarief van radiotelegrammen is ge-
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regeld in de artikelen 12 en 26 van dit regle
ment. 

Art. VII. a artikel 56 van het Rijks-
telegraafreglement wordt opgenomen een nieuw 
artikel, luidende: 

Radiobrieftelegrammen. 
(SLT-telegrammen) . 

Art. 56bis . 1. In het radiotelegraf isch ver
keer met daarvoor in aanmerking komende 
schepen op zee zijn via het Rijkslandstation 
Scheveningen Radio radiobrieftelegrammen te
gen ver! aagd tarief toegelaten onder toepas
sing van de navolgende bepalingen. 

2. De radiobrieftelegrammen worden aan
geduid door de betaalde dienstaanwijzing = SLT = , te plaatsen voor het adres. Andere 
bijzondere dienstaanwijzingen zijn niet geoor
loofd. 

3. Voor den inhoud van radiobrieftelegram
men gelden de bepalingen van art. 59, 2e, 3e, 
4e, 7e, 8e en 9e I id van dit reglement. Bij de 
toepa sing van laatstgenoemd lid wordt een 
radiobrieftelegram a ltijd geacht ten minste 20 
woorden te bevatten, zelfs a l is het werkelijk 
aantal woorden minder dan 20. 

4. Overneming van radiobrieftelegrammen 
door andere scheepsstations is niet toege laten. 

5. Wat de verzending naar schepen op zee 
betreft, zijn radiobrieftelegrammen uitsluitend 
toegelaten naar de leden van de bemanningen 
van 'ederlandsche schepen op zee en naar die 
van N ederlandsche oorlogsschepen op zee, die 
zich in de werkingssfeer van het Rijksland
station Scheveningen Radio bevinden. Het 
adres dezer radiobrieftelegrammen, die a lleen 
betrekking mogen hebben op de persoonlijke 
aangelegenheden der geadresseerden, moet, be
ha lve den naam van den geadresseerde, diens 
rang of functie vermelden. Voorts is op het 
adres het bepaalde in artikel 56, derde I id, 
sub b en c, van toepassing. 

6. R adiobrieftelegrammen in de richting 
schip/wal kunnen worden verzonden door Ne
der! andsche schepen op zee en ederl andsche 
oorlogsschepen op zee alsmede door buiten
landsche schepen op zee, voor zoover de be
trokken Administraties de bedoelde verzen
ding toelaten. Deze berichten, die afkomstig 
zijn van de passagiers en van de leden van <le 
bemanningen der genoemde schepen, moeten 
voor geadresseerden in Nederland zijn bestemd 
en van een volledig adres zijn voorzien; het 
gebruik van een telegramadres is niet toege
staan. 

7 . De door de Rijkskantoten aangenomen 
radiobrieftelegrammen worden zoo spoed ig 
mogelijk kosteloos per post naar het post- en 
telegraafkantoor lJmttiden, afdeel ing Radio
telegrafie, gezonden ter radiotelegrafische over
seining naar de schepen van bestemming. H et 
Rijksl andstation Scheveningen Radio zendt de 
aldaa r radiotelegrafisch van schepen op zee 
ontvangen radiobrieftelegrammen op dezelfde 
wijze aan de geadresseerden. 

8. Het tarief van een radiobrieftelegram 
omvat: 

a. de boordtaks, toekomende aan het scheeps
station van afzend ing of van bestemming; 

b. de landstationstaks, toekomende aan den 
Nederlandschen telegraafdienst. 

9. De landstationstaks van het Rijksland-
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station Scheveningen R adio bedraagt voor 
radiobrief telegrammen van 20 woorden of min
der 1.90 gulden en voor elk woord boven 20 
woorden 10.5 cent. 

10. Het tarief der radiobrieftelegrammen, 
gewisseld met N ederlandsche schepen op zee 
en Nederlandsche oorlogsschepen op zee, be
draagt resp . 3.15 gulden en 1.90 gulden voor 
20 woorden of minder. Voor elk woord boven 
20 woorden is resp . 16 cent en 10.5 cent ver
schuldigd. 

Art. VIII. Artikel 60, eerste lid, van het 
Rijkstelegraafreglement wordt aangevuld met: 

Bovendien is in het verkeer met N eder
landsch-lndië de bijzondere dienstaanwijzing 
= NAT = in gebruik. 

Het derde lid van artikel 60 wordt gelezen 
als volgt: 

3. Kustseintelegrammen en telegrafis,:he 
postwissels zijn niet toegelaten als brieftele
gram (voor radiobrieftelegrammen zie artikel 
56bis ). 

Art. IX. Artikel 62 punt m, tweede Jid , 
van het Rijkstelegraafreglement wordt ver
vangen door: 
telegrammen betreffende den vredeskustwacht
dienst, van de Directeuren en Commissarissen 
van het loodswezen en den Chef der Marine
kustwacht (wat dezen laatsten betreft, na in
stelling van den versche_rpten uitkijkdienst 
marine of de voorloopige M arinekustwacht) ; 

in punt o. regels 1 en 2 wordt "Inspecteur
Generaal van spoor- en tramwegen" gewijzigd 
in " I nspecteur-Generaal van het verkeer". 

en in punt p . regels 2 en 3 "Economische 
Zaken" in "Landbouw en Vi scherij". 

Art. X. In arti kel 66 van het Rijkstele
graafreglement wordt de laatste zin vervangen 
door: 

Voor radiotelegrammen en radiobrieftele
grammen wordt deze minimumtermijn op vijf
tien maanden gesteld. 

Art. XI. In artikel 67, lid 4 van het Rijks
te legraafreglement wordt f 1.50 gewijzigd in 
f 1. 

Art. XII. In a1·tikel 8, § 2, eerste lid , punt 
b van het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) 
wordt in plaats van "80" gelezen " 60" . 

In § 3, tweede lid, van genoemd artikel 
worden de woorden " indien het stuk niet aan 
den geadresseerde kan worden uitgereikt" ver
vangen door: ,, indien het niet van den ge
adresseerde kan worden ingevorderd". 

In § 5 van genoemd artike l wordt in plaats 
van: ,,slechts eenmaal beproefd" ge lezen: 
"eenmaal beproefd, behoudens dat het kantoor 
van bestemming h et recht heeft, de expresse
bestelling niet uit te voeren van stukken, be
stemd voor een geadresseerde, die bij een 
vorige gelegenheid weigerachtig is gebleven, 
het in § 3, tweede lid van dit artikel bedoelde 
recht te voldoen" . 

Art. XIII. Di t besluit treedt in werking 
met ingang van: 1 Februari 1937. 

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

Igls , den 25sten Januari 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlanilsche Zaken, 
J . A. d e W i I de. 

(Uitgeg . 29 J anuari 1937.) 
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25 J anuari 1937. BESLUIT tot w1iz1gmg en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staats 
blad 1933, n°. 783), laatstelijk gewijzi gd 
bij het Koninklijk besluit van 5 Juni 1936 
(Staatsblad n° . 140). 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 17 December 
1936, n°. 509, Kabinet M .R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet, op artikel 
125, eerste lid , der Ambtenarenwet 1929, zoo
mede op Ons besluit van 4 December 1935 
(Staatsblad n°. 690); 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
Januari 1937, n°. 70); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 18 J anuari 1937, n°. 14, 
Kabinet M .R.; 

Overwegende, dat het wenschelij k is, het 
Bezoldig ingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

sluit de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen : 

I. Gerekend van 1 Mei 1936: 
In bijlage A I: 
In schaal 219, afdeeling "Blnnenlandsche 

Zaken", wordt na het onderdeel "Staatsbedrijf 
der P osterijen, T elegrafie en Telefonie" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 
I nspectie voor de bescherming van de bevol

king tegen luchtaanvallen. 
Adjunct-inspecteur. 

In bijl age A II: 
Onder het hoofd "f 2700 vast" wordt als 

eerste inschrijving opgenomen: 
Blnnenlandsche Zaken. 

I nspectie voor de bescher,ning van de bevol
king tegen l-uchtaanvallen . 

Inspecteur. 
In bijlage B I : 
In groep 5a, afdeeling "Waterstaat", wordt · 

onder het onderdeel "Rijk.swaterstaat" na 
,,Kanaalwachter bij het Julianakanaal" op
genomen: 
Kanaalwachter bij het Maas-Waalkanaal. 

In bijlage E : 
Onder het hoofd "Derde klasse" vervalt 

de inschrijving "Wijk aan Zee en Duin N.H." 
II. Gerekend van 1 Juli 1936 : 

,."~- In bijlage À I: 
': ... .-- In schaal 137 wordt als laatste inschrijving 

opgenomen: 
Sociale Zaken. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Bureelchef. 

In bijlage B I: 
In groep 4a, afdeeling "Waterstaat", wordt 

onder het onderdeel "Rijkswate1·staat" na 
"Brugwachter aan het Merwedekanaal 
(Utrecht)" opgenomen: 
(Brugwachter) bij de basculebrug te Stolpen 

(gem. Zijpe). 
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(Brugwachter) bij de rolbasculebrug en de 
Willemsbrug te Den Helder. 
III. Gerekend van 1 Oct-Ober 1936: 
In bijlage A I: 
In schaal 244, afdeeling "Blnnenland sche 

Zaken", onderdeel "Staatsbedrijf der P oste
rijen, Telegrafie en Tel efonie", komt de noot, 
behoorende bij "Inspecteur", te luiden als 
volgt: 

Indien belast met de functie van directeur 
van het post- en telegraafkantoor te Utrecht 
of van het telegraafkantoor te Rotterdam, 
wordt toegekend het rangsalaris. 

In schaal 250, afdeeling "Blnnenlandsche 
Zaken", onderdeel "Staatsbed,'ijf der Poste
rijen, Tel egmfie en Tel efoni e", komt de eerste 
zin van de noot, behoorende bij "Inspecteur in 
algemeenen dienst", te luiden als volgt: 

Indien belast met de functie van directeur 
van het postkantoor te 's-Gravenhage of Rot
terdam, wordt toegekend het maximum rang
salaris. 

IV. Gerekend van 1 December 1936: 
In bijlage B I: 
In groep 5a, afdeeling "Waterstaat", wordt 

onder het onderdeel "Rijkswate,·staat" onmid
dellijk vóór "Sluiswachter-telegrafist bij slui
zen 4, 7 en 11 der Zuid-Willemsvaart" op
genomen: 
Sluiswachter-electricien bij de Drentsche Hoofd

vaart. 
V. G·erekend van 1 Januari 1937: 
In het Besluit: 
Artikel 26, tweede lid, sub a, komt te luiden 

als volgt: 
a. wanneer in de richting van verlaging der 

bezoldiging na 1 J anuari 1934 verandering in
treedt in den aard of den omvang van zijne 
betrekking rakende factoren, die het bedrag 
van de bezoldiging beïnvloeden, dan wel wan
neer na genoemden datum verandering in
treedt met betrekking tot zijne standplaats, 
voor hem het gegarandeerde bedrag met in
gang van het volgend jaar opn ieuw bepaald 
wordt naar de bezoldiging, welke hij op 1 
J anuari van dat jaar met inachtneming van 
de ingetreden verandering(en) en onder ove
rigens niet gewijzigde omstandigheden volgens 
het Bezoldi gingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1928 zou hebben genoten ; 

In bijlage AI: 
In de schalen 1, 10, 22, 51 en 93, afdeeling 

,.Justltle", wordt in het onderdee l " Burger-
lijke en M ilitaire Gerechten ...... " enz. de toe-
voeging ,,(0.) " achter "Raden van B eroep" 
vervangen door: (S .V.). 

In schaal 33, afdeeling "Justitie'', vervalt 
het onderdeel "Burgerrlijke en 1lfilitaii·e Ge
rechten, als,nede Centrale Raad van B eroep 
en Raden van Beroep (0.)" met het ambt'van 
Rijksklerk 2e klasse. 

In schaal 47 wordt onmiddellijk na de ver
melding der schaal opgenomen: 

Justltle. 
Burge,·lijke en Militaire Genechten, als,nede 

Gent1·ale Raad van Beroep en Raden 
van Beroep (S.V.). 

Rijksklerk 2e klasse. 
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In schaal 90, afdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel "Toezicht op de Spoor
wegen" en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen: 

Staatstoezicht op de .11,ijnen. 
Administratief ambtenaar. 

terwijl na het onderdeel "LuchtvaaJrtdienst" 
en hetgeen d aaronder is v~rmeld, wordt op
genomen: 

Generale Commissie, bedoeld in artikel 3 
der Zuiderzeesteunwet. 

Administrati ef ambtenaar. 

In sch aal 91, a fdeeling "Onderwijs, l{un
sten en Wetenschappen", vervalt onder het 
onderdeel "N ederlandsch Centraal I nstituut 
voor hersenonderzoek" het ambt van "Conser-
vator". · 

In schaal 107, afdeeli ng "Waterstaat", 
vervalt het onderdeel "Staatstoezicht op de 
mijnen" met het ambt van "Bureauambte 
naar". 

In schaal 137 vervalt de afdeeling "Wa
terstaat" met het ambt van "Secretaris der 
Directie" bij den " R ijksdienst ter uitvoering 
van de Zuiderzeesteunwet". 

In schaal 142, a fdeeling "Waterstaat", 
wordt na het onderdeel "Toezicht op de Spoor
wegen" en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen: 

Staatstoezicht op de mijne,i. 
Administratief ambtenaar l e klasse. 

In schaal 162 vervalt de afdeel ing "Wa
terstaat" met het ambt van "Chef de bureau" 
bij het "Staatstoezicht op de mijnen" . 

In schaal 184, afdeeling "Waterstaat'', 
wordt na het onderdeèl " T oezicht op de Spoor
wegen" en hetgeen daa ronder is vermeld, op
genomen: 

Staatstoezicht op de mijnen . 
Hoofd van administratie. 

terwijl na het onderdeel "Luchtvaartdienst" 
en hetgeen daa ronder is verm eld, wordt op
genomen: 

Generale Commissie, bedoeld in artikel 3 
der Zuiderzeesteunwet. 

Secretaris. 

Schaal 193 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld te vervallen. 

In schaal 205, afdeeling "Onderwijs, Kun 
sten en Wetenschappen", wordt na het on
d erd eel " Rijksniuseum," e n h etgeen daaronder 
is vermeid, opgenomen: 

N ederlandsch Centraal I nstituut voo1· 
hersenonde,·zoek. 

Conservat.or. 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 1080 ten hoogste" ver

valt dé a fdeeling "Waterstaat" met het ambt 
van "Secrotaris van de Generale Commiss ie 
inzake de Zuiderzeesteunwet" . 

Onder het hoofd "f 7200 vast" wordt na de 
afdeeling "Hooge Colleges van Staat" en 
hetgeen daaronder is vermeld , opgenomen: 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Adjunct-directeur van de Handelsaccoorden bij 

het Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart. 
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In bijlage B I : 
In de groepen 1 , 2 en 2a, afdeeling "Ju~ 

stltle", wordt in het onderdeel "Bu,·gerlijke 
en Mil itaire Ge11echten ............ " enz. de toe-
voeging ,, (0.) " achter "Raden van B eroep" 
vervangen door: (S.V.) . 

In Bijl age B III : 
In groep 3, a fdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", wordt onder het onderdeel "A lge
m eene Landsdrukkerij" a ls tweede ambt opge
nomen: 
H ulpstereotypeu r. 

VI. 
In bijlage A I : 
In de schalen 1, 10 en 45, afdeeling "De

fensie", wordt in plaats van . het onderdeel 
,,Magazijnen der Á.rtiller·ie te Delft" gelezen : 

Magazijnen der A r tillerie. 
In schaal 10, afdeeling "Justitie", wordt 

na het onderdeel " Burgerlij ke en Militafre 
Gerechten ............ " enz. en hetgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen: 

Rijkspoli tie. 
Schrijver bij de Rijksveldwacht. 

In schaal 24, afdeeling "Waterstaa.t", 
vervalt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
het ambt van " B a kenmeester op de Maas ·bo
ven Kilometerraai 12 ( bij St. Andries)". 

In schaal 61, afdeeling "Financiën", wordt 
als eerste inschrijving opgenomen: 

Rijksmunt. 
Analist. 

I n schaal 62, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel "HyáJrografie" en hetgeen 
daaronder is vermeld , opgenomen: 

Marine-cantine te Vlissing en. 
Beheerder. 

In schaal -124, afdeeling "Financiën", wordt 
als eerste inschrijving opgenomen: 

R ijksmunt. 
Chef-graveur. 

In schaal 132, afdeeling "Financiën", ver
valt onder het onderdeel " R ijksmunt" het 
ambt van "Assistent-stempelsnijder". 

In schaal 163 wordt na de a fdeeling "Wa
terstaat" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Landbouw ·en Vlsscherij. 
Cultuurtechnische dienst. 

Technisch ambtenaar. 
In schaal 183, a fdeel ing "Financiën", ver

val t onder h et onderdeel " Rijksrnunt" h et 
ambt van "Scheikundi ge bij de Muntfabri
cage'' . 

In schaal 224, afdeeling "Financiën", wordt 
onder het onderdeel "Rij ksmunt" in plaats 
van " l e Scheikundige, che f van de afdeeling ~'• 
controle" gelezen: Scheikundige, chef van de 
a fdeeling controle. 

Na schaal 245 en hetgeen daaronder 1s ver
meld , wordt opgenomen: 

Schaal 245a. 
f 5580-f 6480, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Rijkspolitie. 
Inspecteur der Rijksveldwacht. 
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In bijlage B I: 
In groep 5a, afdeeling "Waterstaat", ver

vallen onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
de ambten van "Gezagvoerder van de "In
specteur Rose" " en "2e Machinist, machinist
stoker of hulpmachinist van "Inspecteur 
Rose'' ''. 

In groep 6, afdeeling "Waterstaat", onder
deel "Rijkswaterstaat", wordt na "Gezagvoer
der van de "Christiaan Brunings" " opgeno
men: 
Gezagvoerder van de " Inspecteur Rose", 

en wordt na "2e Machinist, machinist-stoker 
of hulpmachinist van " Hoofdingenieur Dirks"" 
opgenomen: 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi

nist van "Inspecteur Rose" . 

In bijl age B III: 
I,~ de groepen 1, 2 en 4, a(deeling "Defen• 

sie , wordt m plaats van het onderdeel 1lla
gazijnen der Artillerie te Delft én Gom;Jissie 
van proefneming" gelezen: 

Magazijnen der A,·tille-rie en Commissie 
van proefnemÁn.g. 

In groep 5, afdeeling "Defensie", wordt na 
net onderdeel " Rijkswerven en Marine-Eta
blissem ent" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Magazijnen der Artillerie. 
Smid-bankwerker. 

In bijlage E: 
Onder het hoofd "Derde klasse" wordt in 

plaats van "Berkel Z.H." gelezen: 
Berkel en Rodenrij s Z.H. 

2. Te bepalen, dat aan de in het tijdvak 
van 1 Januari 1935- 1 Januari 193'7 in den 
r.~ng van R_ijksklerk l e klasse bij de burger
hJke en militaire gerechten, a lsmede den Cen
tralen Raad van Beroep en de Raden van 
Beroep (S.V.) benoemde Rijksklerken 2e klas
se, di e op het tijdstip van benoeming in dien 
rang de maximum-wedde hadden bereikt wel 
ke op dat tijdstip aan den rang van Rijk;klerk 
2e kl asse was verbonden, gerekend van 1 
Januari 1937 de wedde of een voor het toe
kennen van verdere periodieke verhoogingen 
geldende .?iensttijd wordt toegekend, welke 
hun zou z1Jn toegekomen. indien hunne benoe
ming in den rang van Rijksklerk le klasse op 
laatstgenoemden datum zou hebben plaats ge
vonden. 

Onze Ministers, hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk ih het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift za l worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Igls, den 25sten Januari 1937. 

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

V oorzitter van den Raad van Minist ers, 
H . Colijn. 

(Uitg eg. 9 Februari 1937.) 
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s. 343, 

24 F ebruari 1937. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Internationaal Postbesluit 
1934 (Staatsblad n°. 570). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
0. ?at het wenschelijk is wijziging te bren

gen lil het Internationaal Postbesluit 1934 
(St~t~blad .!1°. 570), zooals dit laatstelijk is 
gew1Jz1 gd b1J Ons besluit van 10 November 
1936 (Staatsblad n°. 350); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Februari 1937, 
n°. 10, Hoofdbestuur der Posterijen Telegra-
fie en Telefonie ; ' 

Den Raad van State gehoord (advies van 16 
Februari 1937, 11° . 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Februari 1937 n° 
9, Hoofdbestuur der Posterijen Telegrafie e~ 
Telefonie; ' 

Hebben goedgevo_nden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. · Artikel 3 van het Internationaal 

Postbesluit 1934 (Staatsblad n°. 570) vervalt. 
Art. II. Arti kei 2 van het Internationaal 

Postbesluit 1934 (Staatsblad 11°. 570) wordt 
artikel 3. 

In de eerste zinsnede van het eerste lid van 
dit ,~rtikel wordt t~sschen de woorden "stuk
ken en "bedraagt' opgenomen: 

,, , a:nders dan bij verzending door middel 
van vhegtmgen of met andere buitengewone 
diensten, waarvoor bijzondere kosten verschul
digd zijn,". 

Voorts wordt het bepaalde in het eerste lid, 
sub 1 ° en 2° van dit artikel vervangen door: 

,,1 °. voor brieven: 
a. in ~et verkeer met Gu,·açao en Su1-iname, 

alsmede lil het verkeer met B elgië en Duitsch
l'!'_nd, tusschel) kantoren, welke in een rechte 
hJn gemeten niet meer dan 30 kilometer van 
elkander zijn verwijderd: 

voor een gewicht tot en met 20 gram 6 cent 
en voorts voor elk volgend gewicht van 20 
gram of restend gedeelte van 20 gram 5 cent 
daarboven; 

b. in het overige verkeer met B elgië: voor 
een gewicht tot en met 20 gram 10 cent en 
voorts voor elk volgend gewicht van 20 gram 
of restend gedeelte van 20 gram 7½ cent daar
boven; 

c. in al le andere gevallen: 
voor . een gewicht tot en met 20 gram 121/2 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 7½ 
cent daarboven, behoudens dat het in het ver
keer m~t N ederlandsch-lndië voor van Rij.ks
wege mtgegeven postbladen 6 cent per exem
plaar bedraagt ; 

2°. voor brief kaarten: 
a. in het verkeer met N ederlandsch-lndi.ë 

alsmede in het verkeer, bedoeld sub 1 °, lette; 
a van deze paragraaf: 

5 ce_nt voor elke kaart; 
b. lil alle andere gevallen:. 
71/2 cent voor elke kaart·" 
Art. III. Als eerste artikel van Hoofdstuk 

II van het Internationaal Postbeslui t 1934 
(Staatsblad 11°. 570) wordt een nieuw artikel 
opgenomen, te weten: 

,,Art. 2. 1. In het verkeer met N ede,·-
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landsch -l ndië worden brieven en briefkaarten , 
met ui tzondering van de in a rt ikel 3, eerstE' 
lid , sub 1°, letter c genoemde met 6 cent ge- ' 
fr ankeerde postbladen, met den N ederland
schen luchtdienst A m sterdam-Bandoeng ver
zonden, tenzij een andere wij ze va n verzending 
of een andere ve rzendingsweg op de stukken 
is aangegeven. 

2. In bovengenoemd verkeer bedraagt het 
tarief voor verzending de r brieven en brief
kaarten met genoemden luch tdi enst bij voor
uitbetaling: 

1 °. voor brieven: 
121/2 cent per 10 gram of restend gedeelte 

van 10 gram ; 
2°. voor brief kaarten: 
10 cent voor elke kaart. 
3. Overigens worden de tarieven en voor

waarden voor de verzend ing van stukken door 
middel van vliegtu igen of met a ndere bui ten
gewone d iensten, waarvoor bij zondere kosten 
verschuldi gd zijn , bepaald door den Minister 
op den grondslag van en in overeenstemming 
met de desbetreffende bepalingen van het A l
gemeen Postverdrag en de overeenkomsten of 
schikkingen, welke met andere Administra ti ën 
en met de betrokken ondernemers zijn getrof
fen.". 

A rt. IV. In artikel 16 van het Inte rnat io
naal Postbesluit 1934 (Staatsb lad n°. 570) 
wordt in plaats van " 3" gelezen " 2" . 

Art. V . In artikel 25 van het Inte rnatio
naal P ostbesluit 1934 (Staatsblad n°. 570) 
wordt in p laats van " 3" gelezen "2, de rde 
lid". 

Art. VI. De bepalingen va n dit be lui t t re
den in werking met ingang va n een nader door 
Ons te bepalen datum. 

Onze M inister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van di t bes lui t, da t 
in het Staatsbl ad gepl aatst en in a fschrift. aan 
den Raad van State medegedee ld za l wo rden. 

's-Gravenhage, den 24sten F ebrua ri 1937. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van B innenland.sche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Ui tg eg. 9 Maart 1937.) 

s. 344. 

25 F ebruari 1937. BESLU IT tot ui tvoeri ng 
van a rtikel 56a der kieswet , zooa l di t 
artikel is gewijzigd bij de wet van 23 Mei 
1935, Staatsbla&, n°. 306 . 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen M ini ter van 

B innenlandsche Zaken van 6 J anua ri 1937, n° . 
36046, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur ; 

Den Raad van State gehoord (advies va n 9 
Februar i 19~ I , n° . 21) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 F ebruari 1937, n°. 
4959, afdeeling B innenlandsch Be tuur ; 

Gelet op a rti kel 56a der kieswet, zooa ls dit 
a rt ikel is gewijzigd bij de wet van 23 Mei 
1935 , Staatsb lad n°. 306, en op Ons besluit 
van 27 A ugustus 1928, Staatsblad n°. 351, tot 
u itvoering van de artikelen 7, 56a, 56c en 56e 
der ki eswet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
a. In Ons besluit van 27 Augustus 1928, 

taats blad n°. 351, tot ui tvoering van de ar-
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tikelen 7, 56a, 56c en 56e der kieswet worden 
de volgende aanvulling en wijziging a ange
brach v. 

Tusschen artikel I en a rtikel II wordt een 
a1·tikel ingevoegd, 1 ui den de : 

Art. II . Bij het doen van de opgave door den 
belanghebbende ove reenkomstig a r t ikel 56a, lid 
2, der kieswet va n naam en voornamen, dag
teekening en plaats van geboorte van hemzel f, 
is hij desverl a ngd verplicht bescheiden over te 
leggen, welke summier lij k de juisthe id van 
zijn opgave ku nnen staven. 

Arti kel 1I wordt artikel III. 
b. D it beslu it treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het S taatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze M in ister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de u itvoering van di t besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden gepl aa tst 
en waarvan af&chr ift za l worden gezonden 
aan 'den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i Id e. 

(Uitgeg. 5 M amrt 1937. ) 

s. 360. 

2 M aart 1937. BESLUIT tot wijzig ing van 
het Koni nklijk besluit van 4 Septem ber 
1923 (Staatsblad n°. 431) ter uitvoe ring 
van de artikelen 56, 57 en 59 der L ager
onderwijswet 1920, a lsmede van het K o
ninklijk besluit van 4 September 1923 
(S taatsblad n°. 432) ter uitvoering va n de 
a rt ikelen 88 tot en met 97 en 99 tot en 
met 104 der L age r-onde rwij swet 1920 , zoo
al s deze besluiten laatste lij k zijn gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 1 Juni 1~35 
(Staats blad n°. 324) . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen va n 9 
F ebruari 1937, n°. 992 IV, a fdeel ing Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelij k is het 
form ul ier , model C, bedoeld in artikel 2, der
de lid , van Ons besluit van 4 Septem ber 1923 
(Staatsblad n° . 431) en het form ulier , model 
E , bedoeld in a rtikel 5, derde lid, van Ons be
sluit van 4 September 1923 (Staats blad n°. 
432), zooals deze besluiten laatstelijk zijn ge
wijzigd bij Ons besluit van 1 Juni 1935 
(Staatsblad n°. 324) , te wijzi gen en aan te 
vu llen ; 

Den R aad van State gehoord , advies van 23 
Februari 1937, n°. 23; 

Gezien het nader ra pport van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 26 Februari 1937, n°. 1754, a fdeeling La
ger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pa len : 

Art. 1. H et bij Ons be lu it van 4 September 
1923 (Staatsblad n°. 431) , laatstelij k gewij
zigd bij Ons besluit van 1 Juni 1935 (Staa ts
blad n°. 324), vastgestelde formu l ier, model 
C, wordt nader vastgesteld , zooals het bij di t 
besluit is gevoegd. 

2. H et bij Ons beslu it van 4 September 
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1923 {Staatsblad n°. 432), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 1 Juni 1935 {Staats
blad n°. 324), vastgestelde formulier, model 
E, wordt nader vastgesteld , zooals het bij dit 
besluit is gevoegd. 

3. D opgaven volgens de bij dit besluit 
vastgestelde formulieren, mode llen C en E, 
worden voor de eerste maal ingezonden ge
durende het t ij dvak van 1 tot en met 10 April 
1937, betreffende de veranderingen in het on
derwijzend personeel en het leerli ngental over 
het eerste kwartaal van 1937. 

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

's-Gravenhage den 2den faart 1937. 
WILHELMINA. 

De Minis te,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o tem aker cl e B ruïne. 
{Uitgeg. 12 Maart 1937.) 

MODEL C, PROVINCIE 

GEMEENTE 

OPGAVE BETREFFENDE: 
1°. de veranderlng·en In het onderwijzen.! 

1iersoneel aan de openbare lagere 
school (scholen), 

2°. het aantal leerlingen, dat als werkelijk 
schoolgaa111le bekernl stond, 

over het ..... . kwartaal 193 . . . 

Aantal leerlingen op 16 .................... 1 193 .. . 

Gewoon 
lager onderwijs. 

Uitgebreid lager onderw ijs. 

School 
Leer

lingen
aantal 

School 

1. 

1 Te vermelden de laatste maand van het 
kwartaal. 

Zie vertier voor Model C blz. 18. 
L. & S. 1937. 

MODEL E. 

1937 

INSPECTIE 

OPGAVE BETREFFENDE : 

1°. de veranderlng·en In het onderwijzend 
personeel, 

2°. het aantal leerllng·en, dat als werkelijk 
schoolgaande bekend stond, 
van de bijzondere school voor gewoon' 

uitgebreid' 
lag·er onderwijs te .......................... . 
.. .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . (g·emeente) 
.......... .............. (wijk of buurtschap) 
.. ...................... (straat en nummer) 

over het .... .. kwartaal 193 . . . 

RICHTING: 

Prot. Chri ste lijk 1 

Roomsch-Kathol iek 1 

Overige richtingen 1 

Aantal lee rlingen op 16 .................... 2 193 .. . 

Alleen Alleen voor ulo-scholen 

1 Doorhalen wat niet het geval is. 
2 In te vul Jen de laatste maand van het 

kwartaal. 

Zie verder voor 1'101lel E blz. 19. 
2 
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0 ;,:; 'tl o Adres van de school, waaraan het hoofd of de J School. z ~ ~ ~ ~ ,... """" onderwijzer verbonden is. 
~ - - - - >-3 ------l-- - .::.=..::..:__N.:,_A:..:.A_~.:...f :..:.E_:_N.:..:::cV:::.:O.=O__:.:.R:..:.L_E_T_T_E_R_ S ____ .!.,ë,- 1,_=E_ ö_o--'. 

Il Il Il Il : met aanduiding ~::, g i3 g. j 
~ ~-9 ~~ Q~~ 3 t-:> rn (mannel~k )of OQ p.g-g ~ e c- (i ~o :3. 0 g =s V (vrouweltjk). ~(!):,:~;_ ~ 

;"-~· [ ~ B" [ i ~ -<»- -G-e_b_o-'o-rt_e_d_a_t_u...;m=-.-'--------------- I 3..~ ~ Î ~ 
~ l " ! g. f

0

:! ~ ~ -------• ~ Rang (hoofd of onderwijzer van bij stand). g :-i ~ ;· c 
N - - - -----1----"'--'--- -----"--- ---''-- -'----1 5· j ~ s· 
o :r °' Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd of gehuwd ~ c,-""~ ,:,. : 
o geweest). < S ~ a,· , 
~ - - -----1---2.:.:..:.....:..:..:.,_:_ _ _______________ l ~ ~O(I) ~ 

~ ; °' Akten van bekwaamheid. P. i?- '1' i;l '? " 
o.. " .., Datum va n het overlijden of va n ingang van het 
~ =e ontslag. 
::, g R eden van de mutatie. 
" !;; Te ver melden : 
~ i A ( = overlijden), 

o.. "O B ( = pensionneering ), 
~ ~ 3 C ( = opwachtgeldstelling}, 

" r. 00 D ( = huwelijk va n de onderwij zeres), 
;. g E ( = aanvaarding van een betrekking buiten 
~- ~ het gewoon, .. uitgebreid of buitengewoon 
o.. . c lager onderw 1J s}, 

0 F ( = a ndere redenen) . 
à. co Was de ontslagene in vasten of in tijdelijken dienst. 
~ _______________ 

1 0 Is het ontslag op eigen verzoek verleend 1 

'il' = Datum van indiensttrecling. 
@ Is het hoofd of de onderwijzer voor vast of voor 

tijdelijk benoemd ? 
.,.. In het laatste geval voor welk tijdvak ! 
"' Is hij aangesteld ter vervanging van een met 

verlof afwezige leerkracht? 
Zoo ja, van wien ? 
Adres va n de school, waaraan de benoemde, hetzij 

in vasten, hetzij in tijdelijken clienst, laatstelijk 
was verbonden ; met toevoeging van : 

o. (openbaar) of b. (bijzonder). 
g .,.. Is clit zijn eerste vaste aanstelling bij het lager 

""..," --------------- l·-"'"-=o_n_d_e_r7w_iJ,..·s_?~_· ~ ---~~---~-- --
,; Bij ontkennende beantwoorcling van de vorige 
"'' vraag t e vermelden de richting 1 en de soort 
ï: ~ (g. 1. o. of u. 1. o. ) der school, waaraan de be-
.., noemde laatstelijk vast was verbonden. 
1: " .,.. Datum van inga ng van h et ontslag aan de in 
::> 0 kolom 15 bedoelde school. 
er H eeft hij de in kolom 15 bedoelde school verlaten 
~ wegens : 
~ a. de benoeming aan de tegenwoorclige school ; 
?- ~ b. pensionneering ; 

c. opwachtgeldstelling ; 
d. hu wel ijk ; 
e. aanvaarcling van een andere betrekking 1 

.,.. Aantal dienstjaren, hetwelk voor perioclieke 
00 verhooging van jaarwedde in aanmerking komt. 

Aantal wettige of gewettigde k inderen (eventueel 
pleef!kinderen) op 1 Janua ri j.l. beneden den 
Jeefttjd va n 18 jaar. 

l:'5 Bedrag der jaarwedde (of wedde). 
~ Bedrag der kindertoelage. 

"' "' 
Nieuw behaalde akte van bekwaamheid met 

vermeldjng van den datum, waarop die is 
verkregen. 

1" Nieuw bereikt aantal dienstjaren, met vermelding 
~ van den datum van ingang. 

"' .. Vera ndering in den burgerlijken staat met ver 
melding van den da tum, waarop die verandering 
is ingetreden. 

Tijdvak, 11edurende hetwelk aan het hoofd of den 
onderwijzer verlof is verleend. Heeft dit met 
geheele of gedeeltelijke inhouding va n de jaar
wedde (of wedde) plaats gehad en om welke 
reden is het verlof verleend ? 

"" Bedrag der jaarwedde (of wedde) tengevolge van de °' in kolommen 22 t / m 25 vermelde veranderingen. 
~ Opmerkingen. 
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;,:; 'tic:, NAAM EN VOORLETTERS ~"" '!! 0 0 <i 
~ S) :' ~ ,._. met aanduiding &, ê g S ;!. g 

>-3 "' (mannelijk )of °" o..1;'~ êil"' 
ÎI ÎI ÎI ÎI " v (vrouwelijk). ~ " " " [:;_ ~ 

<1 1-1 0 ..... ':d O'"O O ~ N) Geboortedatum. ~ ;,:;--< ~ Cil 
<::: s·< i""t tr 1-1 "C !-1 -------1 ~?-- ~ 1 ~- o ~ ;:' ~ ~ g ~- g. g 3 cs c-t- N) Cil es 
~ 5·~- [ ~ f m g" ~ _______ ,_c.> __ R_a_n~g~(_h_o_o_fd_ o_f_ o_n_d_e_n_v~ij_z_er_ v_a_n_ b_iJ~· s_t_a_n_d~)-___ ,.... ~ -:i ..... P.. 

;· tJ~ Cil rp · g_ C.:: ~:, ,: ":, IP-- B urgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd of gehuwd j' [ ~~ .::s S 
:::::1 ~- --. t) CD Ot" Cf'Qc, 0..c,.::! ·. p.. Y Y __ ,,. "fil" --:--- . . gewees . <! -

~ ~~5~ ~ ~ ~ ::r <:.ii Akten van bekwaamheid . ?-7""'?;? ,JJJ 

:/il Datum van het overlijden of van ingang van het 
~ "" ontslag. 
" Reden van de mutatie. 
:.;l Te vermelden : 

~ Sl A ( = overl ijden), 
o.. ;; B ( = pensionneering ), 
/;; oq C ( = opwachtgeldstelling), 

il: .., D ( = huwelijk van de onderwijzeres), 
g 'O E ( = aanvaarding van een betrekking buiten 
~ ~ het gewoon, uitgebreid of buitengewoon 

o.. o.. " lager onderwij s), 
~ "' :, :, F ( = andere redenen). 
:r " ~ ~ 00 Was de ontslagene in vasten of in tijdelijken dienst . 

..:::: ;. :::::1 

tl a, g ---------------! '° Is het ontslag op eigen verzoek verleend? 
5- o.. o.. 0 Datum van indiensttreding. 
"' o ~ Is het hoofd of de onderwijzer voor vast of voor 
~ Jl ';';' tijdelijk benoemd 1 

"' 3 ~ ~ ~~ ~ijt !!~~!:tetiv':!e/
0
:;r~~;intt;:: ~en met 

~ t ~ verlof afwezige leerkracht ? 
~ ~ g 1_~Z~o_o_,j~a~,_v_a_n_ ,_v_ie_n_ ?_~~~ ---c----c--.,..,...-~~ 
~ ~ · ga:, ,_, Datum. waarop aan den benoemde is ui1;gereikt 

~ g_ «> het bewijs, bedoeld in art. 107c der L.o.-wet. 
'" ~ Adres van de school, waaraan de benoemde, hetzij 
~ g _ in vasten, hetzij in tijdelijken dienst, laatstelijk 

e,;i ~ was verbo nden ; met toevoeging van: 

-
J. ~ o. (openbaar) of b. (bij zonder). 
-- 8 I s di t zijn eerste vaste aanstelling bij het lager 

'"' :; onderwij s ? 

"" 
~tel 
-'1 (1) . :," 

~8 
~~ 
;;;- c" 
c::,,i..:::: 

[P1 
0 

::, :, 

0 =· 
"'::;: 
O) ._::: ; 
!='o;-

c" 

~ 
s:: ,. 
< 

" :, 

o.. --------------- 11 -~=--,.....,'---- ~~-~--~---~----1 
~ Bij ontkennende bean twoording van de vorige 
~: 1-' vraag te vermelden de richting 1 en de soort 
N "' (g. 1. o. of u . 1. o.) der school, waaraan de be-
~ noemde laatstelijk vast was verbonden. 
/! ...., Datum van ingang van het ontslag aan de in 
fl "" kolom 15 bedoelde school. 

H eeft hij de in kolom 15 bedoelde school verlaten 
wegens: 
a. de benoeming aan de tegenwoordige school ; 
b. pensionneering ; 
c. opwachtgeldstelling ; 
d. huwelijk ; 
e. aanvaarding van een andere betrekking ? 

,._. Aantal dienstjaren , hetwelk voor periodieke 
00 verhooging van jaarwedde in aanmerking komt. 

Aantal wettige of gewettigde kinderen (eventueel 
pleegkinderen) op I Januari j.1. beneden den 
leeftijd van 18 jaar. 

t;l Bedrag der jaarwedde (of wedde). 
~ Bedrag der kindertoelage. 

---------------1 Nieuw behaalde akte van bekwaamheid met 
vermelding van den datum, waarop die is 
verkregen. 

t,:;i Nieuw bereikt aantal dienstjaren, met vermelding 
_____ __________ 

1
"' van den datum van ingang. 

Verandering in den burgerlijken staat met ver-
~ melding van den datum, waarop die vera"ndering 

is ingetreden. 

t-:> 

"' 

Tijdvak, gedurende hetwelk aan het hoofd of den 
onderwijzer verlof iA verleend. Heeft dit met 
geheele of gedeel telijke inhouding van de jaar
wedde (of wedde) plaats gehad en om welke 
reden is het verlof verleend ? 

t-o Bedrag der jaarwedde (of wedde) t engevolge van de 
0 in kolommen 22 t /m 25 vermelde veranderingen. 
!::l Opmerkingen . 

to 
" " 0 

" 9 
E, 
~ 
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s. 380. 
15 J anuari 1937. BESLUIT, houdende wij

ziging van het Organiek Besluit P.T.T. 
1928. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
In aanmerking nemende, dat het in verband 

met de automatiseering van den telefoondienst 
noodig is wijziging te brengen in de bepal in
gen van het Organiek Besluit P.T.T. 1928 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland che Zaken dd. 14 Januari 1937, 
n°. 4 Kabir.et, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
dat in het besluit van 11 Maart 192~, 

Staatsblad n°. 74, zooals dit laatstelijk i ge
wijzigd bij besluit van 12 Mei 1936, Staatsblad 
n°. 384 (,,Organiek Besluit P.T.T. 1928") 
punt 4 van artikel 6 na de woorden "plaats 
hebben" wordt gelezen als volgt: ,, voor wover 
zij betrekking hebben op den dienst der draad
telefonie, op het technische deel der draad
telegrafie en op het technische deel der rad io
diensten" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes! uit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rtlkenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den Januari 1937. 
WILHELNITN A. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 26 Januari 1937.) 

s. 382 . 
24 Februari 1937. BESLUIT, houdende bui 

ten-gebruikste lling van de herdenkings
postzegel& 1913 en 1923. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op d voordracht van Onzen Mini ter van 

Binnenlandsche Zaken van 13 Februari 1937, 
n°. 1, Hoofdbestuur der Po terijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2e lid 
der Postwet (Staatsblad 1919, n° . 543); 

H ebben goedgevonden en ver taan te bepa
len als volgt: 

Eenig artikel. 
1. De herdenkingspostzegels, uitgegeven in 

de jaren 1913 en 1923, onderscheidenlijk ter 
herdenking van Nederlands herstelde onaf
hankelijkheid en van Ons Regeeringsjubileum, 
worden met ingang van 1 J anuari 1938 buiten 
gebruik gesteld en voor de frankeer ing waar
deloos. 

2. Tot di en datum kunnen de genoemde 
nog voorhanden gave en ongeschonden post
zegels op de postinrichtingen tot een gelijk 
geldswaardig bedrag worden ingeruild tegen 
postzegels, voor zooveel mogelijk van dezelfde 
waarde, van de tegenwoordige uitgifte. 

Onze Mini ter van Binnen landsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit Be luit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 9 Maart 1937.) 
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s. 390. 
26 Februari 1937. BESLUIT tot wijzig ing en 

aanvulling van het Koninklijk bes luit van 
den 19den Augustus 1926 (Staatsblad n°. 
309), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van den 25sten October 1933 
(Staatsblad n°. 548), ter vastste lling van 
de examengelden, bedoeld in artikel 81 
der middelbaa r-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
Februari 1937, n°. 2204 , afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelij k is Ons be
si uit van den 19den Augustus 1926 (Staatsblad 
n°. 309), laatstelijk gewijzigd bij, Ons beslui t 
van den 25sten October 1933 (Staatsblad n°. 
548) t,e wijzigen en aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in artikel I van Ons eer t

genoemd beslu it de navolgende wijzigingen en 
aanvulling worden aangebracht: 

In plaats van: ,,(met uitzondering van de 
akte voor het schoonschrijven) " wordt gelezen: 
(met uitzondering van d akten voor het tee
kenen en het schoon chrijven) . 

In plaats van het laatste woord "of" en wat 
verder volgt tot en met "bedraagt" wordt ge
lezen: de t,e storten som tachtig gulden be
draagt; veertig gulden voor elk der akten 
MA, MB en M C, bedoeld in het Konink
lijk besluit van den 28sten Mei 1936 (Staats 
blad n°. 366); 

Onze Minister van Onderwijs, Kun ten en 
Weten chappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het taatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene R eken
kamer. 

's-Gravenhage, den 26sten F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minisle1· van Oncle1·wijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem a k e r de B ruïne. 
(Uitgeg. 12 Maa,·t 1937.) 

s. 400. 

2 F ebmari 1937. WET tot ve rl enging en wij
ziging van het aan de ederland che Bank 
verleende octrooi. 

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

dat het wenschelijk is , het tijdperk, waarvoor 
de Nederlandsche Bank, krachtens de wetten 
van 22 Decemb ,. 1863 (Staatsblad n°. 148), 
van 7 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 122), 
van 31 Decembe,· 1903 (Staatsblad n°. 335) 
en van 25 Juli 1918 (Staatsblad n°. 475 ), in 
verband met Ons besluit van 31 Maart 1932, 
n°. 6, gerechtigd is als circulatiebank werk
zaam t;e zijn, t;e verlengen en tevens de bepa
lingen, waaronder haar het recht daartoe 
werd verleend, in eenige opzichten t,e wijzi
gen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het eerste I id van artikel 2 der 

Bankwet 1919 (Staatsblad n°. 553 van 1918) 
wordt gelezen: 

Het tijdperk, waarvoor de Nederlandsche 
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Bank, krachtens artikel 2 der wet van 22 
December 1863 (Staatsblad n°. 148) , artikel 1 
der web van 7 Augustus 1888 (Staatsblad n°.I 
122) , artikel 1 der wet van 31 December 1903 
(Staatsblad n°. 335) en artikei 1 der wet van 
25 Juli 1918 (Staatsblad n°. 475), in verband 
met Ons besluit van 31 Maart 1932, n°. 6, 
ge rechtigd i om a ls circulatiebank werkzaam 
te zijn, wordt, te rekenen van den 31sten 
Maart 1937, verlengd met vijf j a ren, dus tot 
en met den 31sten Maart 1942 en wel onder 
de bij die wetten en bij de wetten van 3 
Augustus 1914 (Staatsblad n°. 345), van 25 
Juni 1929 (Staatsblwd n°. 364) , van 27 Mei 
1932 (Staatsblad n°. 221), van 25 Juli 1932 
(Staatsblad n°. 405), van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 613), van 28 December 1933 
(Staatsblad n°. 731 ) en van 2 Juli 1934 
(Staatsblad n°. 339) gemaakte bepalingen, 
voor zoover daarvan bij deze wet niet word 
a fgeweken . 

In het tweede lid van genoemd artike l word 
in plaats van "na verloop van vijf jaren" 
gelezen "na verloop van drie jaren". 

2. Artikel 8 der genoemde wet wordt ge 
lezen : 
l. De Bank vormt een reservefonds, overeen
komstig het daaromtrent in de a rtikelen 31 
en 31bis bepaalde. 

2. Het reservefonds i , behoudens het be
paal de bij het derde 1 iel van artikel 31, be
stemd tot aanvulling van mogel ijke verliezen 
o p het maatschappelij k kapitaal. 

3. Artikel 9 der genoemde wet wordt ge
lezen: 

Onverminderd de verplichting, bedoeld in 
het eerste I iel van artikel 31, is de Bank be
voegd, met goedkeuring van Onzen Minister 
van Financiën, bijzondere reserves te vormen. 
Stortingen in en onttrekkingen aan deze bij
zonde re rese rves behoeven eveneens de goed
keuring van Onzen Minister van Financiën. 

4. In artikel 10 der genoemde wet word 
in plaats van: ,,is bevoegd een pensioenfonds 
voor haa ,· personeel te vormen" gelezen : 
,,vormt een pen ioenfonds voor haar perso
neel". 

5. Het eerste 1 id van arti ke i 11 der ge
noemde wet wordt gelezen: 

De werkkr ing der Bank omvat: 
1 °. het uitgeven van bankbiljetten en het 

afgeven van bankassignatiën op hare kantoren 
en van bankassignatiën en chèques op haro 
correspondenten; 

2°. het discontee ren van: a. wisselbrieven 
en promessen met twee of m eer solidair ver
bondenen en geen langeren looptijd dan de 
gebruiken des h andels medebrengen; b. bin
nen zes maanden aflosbare schuldbrieven onder 
sol icl a ire mede verbintenis van den discontant; 

3°. het koopen en verknopen van: a. wissel
brieven geaccepteerd door in Nederland ge
vestigde banken of bankiers, met geen lange
ren looptijd clan de gebru iken des handels 
medebrengen; b. schatkistpapier ten laste van 
het Rijk, voor zoover dat papier zich vóór den 
aankoop in handen van derden bevindt ; 

4° . het koopen en verknopen van schrifte
lijke en telegrafische u itbetalingen, chèques, 
wisselbrieven, ander handelspapier en schat
kistpapier, een en ander buitenslands betaal
baa r ; 

1937 

5° . het beleenen van effecten, goederen, 
ceelen, munt, muntmateriaal en waarden als 
bedoel cl onder 2°., 3°. en 4 °.; onde1· beleen en 
is mede begrepen het geven van voorschot in 
rekening-courant op onderpand van waarden, 
welke in beleeuing mogen genomen worden; 

6°. den h andel in edele metalen, het doen 
vermunten daarvan en het essayeeren en affi
neeren van ertsen en metalen; 

7°. het houden van rekening-courant voor 
ha re rekening-houders, waaronder begrepen 
het uitvoeren van opdrachten tot overschrij
ving (giro) , het houden van verrekeningen 
met of tusschen anderen (clearing) en het in
casseeren ten behoeve van hare re kening hou
ders· 

8°: het in bewar ing nemen van effecten, 
goederen, ceelen, akten, kostbaarheden en 
andere voorwerpen van waarde, op de voor
waarden door de Bank in het openbaar aan te 
kondigen. 

In het tweede lid van genoemd arti kel 11 
wordt in pi aats van: ,,dan de hierboven onder 
1°. tot en met 7°. genoemde" , gelezen: ,,dan 
de hierboven onder 1 °. tot en met 8°. ge
noemde" . 

6. Het eerste lid van artikel 13 der ge
noemde wet wordt gelezen : 

De Bank is bevoegd haar maatsch appe lijk 
kapitaal en hare reserves te beleggen. 

7. H et eer te tot en met het derde I id van 
artikel 31 der genoemde wet wordt gelezen : 

1. Van de winsten der Bank wordt een deel 
bestemd voor storting in eene bijzondere re
serve. Dit deel is gelijk aan de helft van de 
inkomsten, welke aan de Bank zijn ten goede 
gekomen uit de werkzaamheden omschreven 
in artikel 11, eerste lid, onder 3°. en 4°. Deze 
storting geschiedt totdat de a ldus gevormde 
bijzondere re erve de helft van het bedrag van 
het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. 

2. Het overbl ij vende deel der winsten blijft 
ten beloope van drie en een half pe rcent van 
het maatschappelijk kapitaal ui tsl ui tend ten 
voordeele van de Bank. 

3. Mocht het in het tweede lid bedoelde 
overblijvende deel der winsten in een ig jaar 
minder clan drie en een h a lf percent van dat 
kapitaa l bedragen, dan wordt hetgeen er aan 
ontbreekt, u it het reservefonds aangevu ld, m its 
dit fonds niet beneden vijfti en percent van het 
maatschappelijk kapitaal dale . 

4. Bedraagt het in het tweede lid bedoelde 
overbl ijvende deel der winsten meer dan drie 
en een half percent van het maatschappelijk 
kapitaal , dan gaat van dit meerdere eerst 
vijft ien percent in het re ervefonds, totdat dit 
het bedrag van het maatschappelijk kapitaal 
heeft bereikt. H et meerdere wordt voor een 
vierde door de Bank en voor drie vierden 
door den Staat genoten totdat het winstaan
deel der Bank, behalve· de vereischte aanvul
] ing van het reservefonds en van de bijzondere 
reserve, bedoel cl in het eerste I id van dit ar
ti kei, zeven percent van het maatschappelijk 
kap itaa l bedraagt. Van de dan nog overblij
vende winst ontvangt de Bank een achtste en 
de Staat zeven achtsten . 

Het vierde lid van genoemd artikel wordt 
vij fde I id. 

Het vijfde lid van genoemd artikel wordt 
zesde I id. 
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Het zesde lid van genoemd artikel wordt 
zevende lid. 

8. a artikel 31 der genoemde wet wordt 
ingevoegd: 

Art. 31bis. Met afwijking in zooverre van 
het bepaalde in het tweede, derde en vierde 
lid van het vorig artikel , geschiedt, zoolang 
de in artikel 1 der wet van 27 foi 1932 
(Staatsblad n°. 221) bedoelde schuldvorder ing 
n iet is gedelgd, de verdeel ing van het in het 
tweede lid van het vorig artikel bedoelde over
blijvende deel van de winsten der Bank over
eenkom tig de bepalingen van het tweede , 
de rde, vierde en vijfde I id van artike l 2 di er 
wet. 

Art. 8bis. In artikel 32 der genoemde wet 
wordt voor " het reservefonds" gelezen " de 
reserves''. 

9. Artikel 33 der genoemde wet wordt ge
lezen: 

Het bedrag van het in artikel 8 bedoelde 
reservefonds der Bank bij het einde van het 
tijdperk, waarvoor artikel 2 dezer wet de Bank 
het recht geeft als circulatiebank werkzaam 
te zijn , zal, indien dat tijdperk niet verder 
wordt verlengd, voor zoover het een bedrag 
van tien millioen gu lden niet overschrijdt voor 
de helft ten voordeele van den Staat komen 
en voor de wederhelft ten bate van de Bank 
blijven. H et meerdere komt voor dri e vierden 
aan den Staat en voor een vierde aan de 
Bank. 

Terzelfdertijd zal het bedrag van de lil ar
tikel 9 en artikel 31, ee rste lid , bedoelde bij 
zondere reserves der B ank ten bate van de 
winst- en verliesrekening van het laatste boek
jaar van dat tijdperk worden gebracht. 

10. Op Onzen last worden de bepalingen. 
waaronder de ederlandsche Bank, krachtens 
de wet van 22 December 1863 (Staatsblad n° . 
148), zooals die sedert gewijzigd is en de wet
ten van 3 Augustus 1914 (Staatsb lad n°. 345). 
van 25 Juni 1929 (S taatsblad n°. 364), van 
27 Mei 1932 (Staatsblad n°. 221), van 25 
J uli 1932 (Staatsblad n°. 405), van 17 Novem
ber 1933 (Staatsblad n°. 613), van 28 Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 731) en van 2 Juli 
1934 (, taats blad n°. 339) gerechtigd is als 
circulatiebank werkzaam te zijn, in eene doo1·
loopende reeks van artikelen samengevat en 
met wijziging dien overeenkomstig van de 
aanhaling van artikelen of gedeelten van a r
tikelen, met nummering voorzooveel noodig 
van de alinea's en onder inach t neming van de 
gebruikelijke spe ll ing in het Staalsblcul ge
plaatst. 

Het geheel der aldus samengevatte bepalin
gen kan worden aangehaald a ls "Bankwet 
1937" , met bijvoeg ing van jaargang en num
mer van het Staatsblad, waarin Ons besluit is 
geplaatst. 

ll. Deze wet treedt in werking met den 
eersten April 1937. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te Zei I am See, den 2den Februari 

1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, 0 u cl. 
(Uitgeg. 19 Feb1•uari 1937.) 
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s. 440. 

25 Januari 1937. BESLUIT tot het vedeenen 
van vrijstelling van zegelrecht. 

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

Financiën van den 30 December 1936, Jo 

181, afdeeling Indi recte B elastingen; 
Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917 ; 
Den Raad van State gehoord · (arlvic, van 

12 Januari 1937, 0
• 81); 

Gezien het nader rapport ,·an Onzen voor
noem den Minister van 19 J anuari ln37, N°. 
113, afdeeling Indirecte Bel r.s tingcn; 

Hebben goedgevonden en -,ustaai1 : 
Vrijstelling van zegelrecht te ver leenen voor: 
1°. de bewijzen van ontvangst van gelden, 

welke verschu ldigd zijn door commissies en 
stichtingen, van welke door Onzen Minister 
van Financiën is beslist, dat zij gezegd kun
nen worden zich de voortzetting van de werk
zaamheden van het N ationaa l Crisis-Comi té 
te 's-Gravenhage en p laatsel ijke Crisis-Comité's 
ten doel te ste l I en; 

2°. de in artikel 40a en in artikel 40/ de r· 
Zegelwet 1917 bedoelde stukken, indien zij 
worden opgemaakt ter voldoening aan- of uit
voering van wetten en algemeene maatregelen 
van bestuur, houdende voorschriften van staats
zorg en staatstoez icht en van wetten, regelen
de onderwerpen van pub] iek recht. 

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

Igls, den 25sten J a nuari 1937. 

s. 480. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg . 9 Feb1•ua1·i 1937.) 

26 Feb ,,uari 1937. BESLUIT tot herziening 
van de attributen van het kantoor B er
geij ksche lJa,1.,-ière . 

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

Financiën van 16 Februari 1937, N°. 17, In
voerrechten· 

Gezien de' artikelen 37 , 38 , 42, 63, 64 , 66 en 
75 der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad N°. 38) , artikel 97 der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad N°. 62) en artikel 
35 der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad N °. 
127} ; 

Gelet op het Kon inklijk besluit van 12 Juni 
1839 (Staatsblad N° . 22); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. 1. Het kantoor B ergeijkche Ba,-,.ière 
wordt nader voor het verkeer te lande open
gestel d: 

a. als exped itiekantoor zoowel voor accijns
goederen als voor accijnsvrije goederen; 

b. als betal ingskantoor op den voet van 
art ikel 42 der voormelde Al gemeene wet; 

c. voor den uitvoer van al le goederen (met 
inbegrip van ged istilleerd en wijn) ook met 
afsch rijving of teruggaaf van den accij ns; 

d. voor den doorvoer. 
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2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 16 April 1937. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsblail!, zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 26sten F ebruari 1937. 

s. 560. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Financiën, 0 u cl. 

(Uitgeg. 12 Maa,·t 1937.) 

9 J anua,·i 1937. BESLUIT tot nadere w1J z1-
g ing van het bij Koninklij k bes luit van 11 
October 1878 (Staatsblad n° . 143) vastge
stelde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de beweegbare poorweg
brug over de Gouwe tusschen Zwarn1n er
dan, en Alphen , en van die over den Rijn 
te L eiden, beide in den Staatsspoorweg 
van L eiden naar Wo e,·den. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Waterstaat van 17 overnber 1936, La. G ., 
A {deel i ng Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advie van 

1 Decem ber 1936 , n°. 41}; 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Ministe r van 30 D cember 1936, n° . 
483, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 2 van het bij Kon inklijk besluit van 

11 October 1878 (Staatsblad n°. 143) vastge
stelde en bij Koninklijk bes luit van 19 Fe
bruari 1932 (Staatsblad n° . 60) het laatst ge
w ijzigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beve ili ging van de beweegbare spoorwegbrug 
over de Gouwe tusschen Zwammerdam en 
Alphen , en van die over den Rijn te Le iden, 
beide in den Staatsspoorweg van Leiden naar 
Woerden, te wijzigen en te doen luiden a ls 
volgt: 

" Art. 2. De beweegbare bruggen worden 
ten dienste van de scheepvaart zoovee l moge
lijk geopend gehouden. 

De brug over de Gouwe moet t ijdig vóór 
het tijdstip , waarop de komst van eenig n 
trein is bepaald of aangekondigd , gesloten 
en opgezet zijn. 

Met het slui ten van de brug over den Rijn 
wordt aangevang n tien minuten vóór het t ijd
stip, waarop de komst van een igen trein is 
bepaald of aangekondigd, met dien verstande 
dat, indien door weersgesteldheid of andere 
buitengewone omstandi gheden de si uiting ver
moedelijk meer tijd dan gewoonlijk kan vorde
ren, daarmede zooveel vroeger wordt aange
vangen, a ls voor t ijdi ge sluiting noodig is. 

Voor werktreinen worden de bruggen ge
sloten na aankomst bij en verzoek tot gebruik 
van de bruggen. 

Alvorens over te gaan tot het openen of 
sluiten van de brug over de Gouwe worden 
door den, brugwachter de volgende se inen ge
geven: 

des daags: 
a. a ls de brug gesloten is en a ls de brug 

geopend wordt, doch de doorvaart nog niet 
vrij is, een rood bord ; 

b. als de brug open en de doorvaart vrij is, 
een groen bord; 
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c. al de brug open, doch de doorvaart niet 
meer vrij is, een rood bord. 

des nachts : 
a. a ls de brug gesloten is of a ls de brug 

open, doch de doorvaart niet meer vrij is, een 
rood licht ter weerszijden van de doorvaart
openingen; 

b. als de brug geopend word t, doch de 
doorvaart nog niet vrij is, een groen licht aan 
de eene en een ,·ood licht aan de andere zijde 
van de doorvaartopeningen; 

c. a ls de brug open en de doorvaart vrij is, 
een groen licht ter weerzijden va n de door
vaartopeniIJgen; 

d. indien de brug gesloten is en niet ge
opend kan worden, twee ,·oode lichten boven 
elkander aan de eene en een ,·ood licht aan 
de andere zijde van de doorvaartopeningen. 

Alvorens over te gaan tot sluiten van de 
brug over den Rijn, geeft de brugwachter het 
se in , dat de doorvaart gestremd is. Bij de 
brug i geplaatst een seinpaal, hoog ten min
ste 6.80 meter boven de spoorstaven, voorz ien 
van een zwart witte bol , die langs den paal 
bewogen wordt, en va n een lantaarn met groen 
en rood licht te r hoogte ten minste van 3.90 
meter boven de spoorstaven. 

I s de brug geopend dan wordt dit aange
du id: 

des daags door den geheel opgehaalden 
zwart witte bol ; 

des nachts door het groen 1 icht, gekeerd naar 
de zijden, van de scheepvaart. 

I s de brug gesloten, dan wordt dit aange
duid: 

d..;s daags door den neergelaten zwart witte 
bol· 

lks nachts door het roode lich t naa r de zij 
den van de scheepvaart gekeerd. 

Nachtseinen worden gegeven van een half 
uur na zonsondergang tot een half uur vóór 
zonsopgang." 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in a fschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 9den J anuari 1937 . 

s. 561. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wat erstaat, 
va n Lidth de J euda 

(Uitgeg. 26 J an.ua,'i 1937. ) 

9 Januari 1937. BESLUIT tot vaststell ing 
van een reglement voor de scheepvaart ter 
bevei lig ing van de beweegbare spoorweg
bruggen tegenover de Ooste rdoksluis te 
A rnsterda711. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord rach t van Onzen Minister van 

Wate rstaat van 17 November 1936, L a. H. , 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 27 der S poorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

1 December 1936, n°. 40); 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 December 1936 , n°. 
482, Afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en ver taan: 
I. Vast te ste llen het reglement voo r de 

scheepvaart te r beveiliging van de beweeg-
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bare spoorwegbruggen tegenover de Oosterdok
lu is te Amsterdam in den Staatsspoorweg 

van den H elder naar Amsterdam, zooals dat 
bij di t besluit is gevoegd. 

II. Te doen vervall en het bij Koninklijk 
besluit van 24 November 1878 (Staatsblad n°. 
169) vastgestelde en bij Koninklijk beslu it van 
20 November 1928 (Staatsblad n°. 422 ) het 
laatst gewijzigde reglement voor de scheep
vaart, ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbruggen binnen de gemeente Amster
dam en gelegen in den Staatsspoorweg van 
Nie uwediep naar Amsterdam. 

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

's-Gravenhage, den 9clen J anuar i 1937. 
WILHELMI A. 

De Minister van Waterstaat, 
van Licl th de J e ude. 

( Uitgeg. 26 Janumri 1937.) 

REGLEMENT VOOR DE SCHEEPVAART 
ter bevelllglng van de beweegbare spoor
wegbrug·gen tegenover de Oosterdoksluls te 
Amsterdam In den Staatsspoorweg van den 

Helder naar Amsterdam. 

Art. 1. H et is aan een ieder behalve aan 
den brugwachter verboden de bruggen te ope
nen of te sluiten of een ig deel daarvan te 
verzetten . 

Art. 2. 1 . Met het sluiten van de bruggen 
wordt aangevangen acht minuten voor het tijd
tip, waarop een trnin de brug zal bere iken. 

2. Indien door weersgesteldheid of andere 
buitengewone omstandigheden de sluiting ver
moedelijk meer tijd clan gewoonlij k zal vorde
ren, wordt daarmede zooveel vroeger aange
vangen a ls voor het tijdig gesloten zij n noocl ig 
is. 

3. Voor werktreinen worden de bruggen 
gesloten na verzoek tot gebruik van de brug
gen. 

Art. 3. 1. Op de bruggen worden de vol
gende seinen gegeven: 

des daags: 
a. al de bruggen gesloten zij n, een 1·oode 

schij f; 
b. als de bruggen open zijn, een groene 

ruit; 
des nachts: 

a. als de bruggen gesloten zijn of als de 
bruggen open zijn , doch de doorvaart niet 
meer vrij is, een rood li ch t ter weerszijden va n 
de cloor'vaartopeni ng; 

b. a ls de bruggen geopend worden, doch de 
doorvaart nog niet vrij is, een groen I icht aan 
de eene en een rood 1 icht aan de andere zijde 
van de doorvaartopening ; 

c. als de bruggen open zijn en de door
vaart vrij is: een groen licht ter weerszijden 
van de doorvaartopening; 

d. a ls de bruggen niet geopend kunnen 
worden: twee roode lichten boven e lkaar aan 
de eene en een rood licht aan de andere zijde 
van de doorvaartopening. 

2. Nacht einen worden gegeven van een 
half uur na zonsondergang tot een half uur 
voor zonsopgang. 
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3. Voor vaartu igen, di e niet onder de ge
sloten bruggen kunnen doorvaren, is het ver
boden in de brugopening te varen of binnen 
één scheeps lengte-afstand van de brug te ko
m en, zoolang op de bruggen des daags een 
roode schijf of des nachts één of meer roode 
lichten worden getoond. 

4. Indien door mist of a ndere oorzaken de 
se inen n iet of niet d uide lijk te onde rsche iden 
zijn , moeten de vaartu igen , d ie niet onder de 
bruggen kunnen doorvaren, op een scheeps
lengte-afstand van de bruggen blij ven en door 
het I ui den van de scheepsbel of door andere 
geluidseinen hunne aanwezigheid aan den 
brugwachter kenbaar maken; a ll een na toe
stemming van den brngwachter mogen zij 
doorvaren. 

Art. 4. 1. Bij het naderen en doorvarn11 
van de bn,ggen moeten de schippers zich ge
dragen naar de bevelen van den brugwachter. 

2. Bij het naderen van de bruggen moet 
het vaartuig zoodan ig vaart minderen, dat het 
kan sti l houden op een scheeps lengte-afstand 
van de bruggen. 

3. Bij het doorvaren van de bruggen moe
ten de vaartu igen met ger inge snelhe id varen. 

4. All een vaartuigen , waarvan niet te vree
zen is, dat zij in de brugopening beklemd zu l
len raken, mogen onder de gesloten brnggen 
doorvaren; bij twij fel di enaangaande bes list 
de brugwachter. 

5. Binnen de bruggen mogen de vaartu igen 
elkaar niet voorbijvaren dan met toestemming 
van den brugwachter. 

6. Binnen 100 meter aan weerszijden van de 
bruggen, mogen de vaartuigen elkande1· in de 
richting naar de bntgopening niet voorbij
varen dan met toestemm ing van den brug
wachter. 

7. Rijksvaartuigen, po li t ievaartui gen, vaar
tuigen van den gemeentelijken geneeskundigen 
d ienst en drij vende gemeen telij ke brandspuiten 
worden voor a ll e a ndere vaartu igen doorgela
ten . 

Art. 5. Het is verboden: 
a. een vaartuig op een scheeps lengte-aEstan cl 

van de bruggen langer te doen vertoeven dan 
volgens het oordeel van den brugwachter noo
dig is; 

b. een vaartuig in de opening van de brug
gen sti I te houden; 

c. een vaartuig aan een ig dee l van de 
bruggen vast te leggen of te verhalen. 

Art . 6. De voor de bruggen aankomende 
vaartuigen, d ie niet onder de ges loten brug
gen kunnen doorvaren, moeten op behoor! ij
ken a fstand achter elkander blijven. 

Art. 7. Wanneer een schipper weigert zijn 
vaartui g in de opening van, of nabij de brug
gen naar aa nwijzing van den brugwachter t.e 
stoppen, te bewegen of te verhal en, is deze, 
desnoods ondersteund door den ste rken a rm , 
bevoegd op kosten van den schipper of e ige
naar van het vaartujg het noodige te vel'l'ich
ten om die aanwijzing te doen uitvoeren . 

Art. 8. Wanneer een vastgeraakt vaartuig 
het si uiten van een of meer van de bruggen 
verh indert, is de brugwachter bevoegd, onder 
toez icht van den havenmeester en op kosten 
van den sch ipper of eigenaar van het vaartuig, 
het noodige te verrichten om aan deze be lem
mering een einde te maken. 
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Art. 9. In dit reglement worden onder 
vaartuigen mede verstaan vlotten. 

Art. 10. Met de handhaving van de be
palingen van dit reglement zijn belast de amb
tenaren, in artikel 141 van het Wetboek van 

trafvorderi ng bedoeld, de brugwachter en de 
ambtenaren, aan wie door den Staat en de 
beëedigde beambten en bedienden, aan wie 
door de Spoorwegonderneming het toezicht op 
de bruggen is opgedragen. 

Art. ll. Aan den brugwachter wordt op 
zijne aanvraag door den havenmeester en door 
a lle ambtenaren van de R ijks- en de gemeen
tepoli tie bij stand ver leend bij de handhaving 
van de bepalingen van dit reglement. 

Behoort bij Koninklijk beslui t van 9 J anuar i 
1937 (Staatsblad n° . 561). 

s. 562. 

Mij bekend, 
De Ministe1· van Waterstaat, 
van Lidth d e J eude. 

12 Januari 1937. BESLUIT tot invoering van 
een vergunningsstelsel voor het exploi tee
ren van motonij tu igen tot vervoer van 
personen. (,, R eglement autov ervoer per
sonen".) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minisi;.,r van 

Waterstaat van 1 October 1936, T"a. A, Af
deel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat het wenschelij k is krach
tens de bevoegdheid, welke Wij Ons in af
wachting van voorziening bij de wet hebben 
voorbehouden bij de zesde in verband met de 
t iende Afdeeling van de Wet van 29 ' ovem
ber 1935 (Staatsblad n°. 685), met afwij king 
voor zooveel nood ig van hetgeen bepaald is in 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, bij Al ge
meenen :Maatregel van Bestuur een vergun
ningsstel sel in te voeren voor h et exploiteeren 
van motorrijtuigen tot vervoer van personen; 

Gelet op de Wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685), tot verlaging van de 
openbare uitgaven, als mede op de Wet Open
bare Vervoeimiddelen; 

De Centra le Commissie voor Advies en Bij
stand voor het Verkeersfonds gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 November 1936, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 December 1936, La. 
A, Afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEEl'.TE BEPALINGEN. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. Onze Mini.ster: Onze Minister met de uit

voering van dit besluit belast; 
b. Commi.ssie: de Commissie, bedoeld in ar

ti kel 5 ; 
c. lnspecteu1·-Gene1·aal onderscheidenlijk R ijks

inspecteur : de Inspecteur-Generaal onderschei
denlij k R ij ksinspecteur van de R ij ksverkee rs
inspectie; 

d. wegen : hetgeen de Motor- en Rijwie l wet 
daaronder verstaat; 
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e. motorrijtuigen: hetgeen de Motor- en 
Rijwiel wet daaronder verstaat a lsmede de door 
motorrij tuigen voortbewogen aanhangwagens 
en opleggers; 

f. autobussen : motorrijtuigen, die be temd 
zijn voor- en ingericht tot het vervoer van 
personen en ruimte bieden voor meer dan zes 
personen , den be tuurder daaronder niet be
grepen, alsmede personenauto's , die worden 
gebezigd voor de uitoefening van een auto
busdienst; 

g. personenauto's : motorrijtuigen, die be
stemd zijn voor- en ingericht tot het vervoer 
van personen en ruimte b ieden voor niet meer 
dan zes personen, den bestuurder daaronder 
niet begrepen; 

h . taxi's: personenauto's, waarmede perso
nen tegen vergoeding worden vervoerd en 
standplaats mag worden ingenomen op de we
gen; 

i. huu,·auto's: personen a uto's, waarmede per
sonen tegen vergoeding worden vervoerd , doch 
geen standplaats mag worden ingenomen op 
de wegen; . 

j. autobusdiensten : ge rege lde diensten tot 
het vervoeren van personen met autobussen 
tegen vergoeding; 

k . toerwagenritten : het vervoer van perso
nen met a utobussen anders dan onder j . en l. 
bedoeld; 

l. eigen vervoer: het vervoer van personen 
met autobussen ten eigen behoeve of ten be
hoeve van e igen bedrijf of onderneming zon
der vergoeding. 

2. Onver chilli g of het vervoer a l dan niet 
ten deele in het buitenland p laats vindt, wm·dt 
een ve rgunning vereischt voor: 

a. de uitoefening van een autobu dienst 
over de wegen; 

b. de uitvoering van toerwagenritten over 
de wegen; 

c. de exploitatie van tax i's over de wegen; 
d. de exploitatie van huurauto's over de 

wegen; 
en wordt een inschrijving vereischt voor de 

bewerkstel I iging van eigen vervoer over de 
,vegen. 

3. De ondernemer van een autobusdienst of 
toerwagenrit en de exploitant van taxi's of 
huurauto's moeten zich, overeen komstig nader 
door Onzen Minister te ste l Jen rege len, ver
zekeren tot dekking van de geldelijke gevol
gen van hunne aansprakelijkheid voor de 
schade, bij het vervoer door de vervoerde per
sonen geleden. 

4. De ondernemer van een autobusdienst is 
verplicht den dien t, met inachtneming van de 
voorwaarden der vergunn ing, volgens de di enst
rngel ing uit te oefenen en de personen, die 
z ich daartoe aanmelden, tegen betaling van 
de volgens de tarieven ver chuldi gde vracht
prijzen te vervoeren, voorzoover de gewone 
middelen van vervoer toereikend zijn. 

5. 1. Op aanvragen om vergunning voor 
de uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente wordt beschikt door een te 
's-Gravenhage gevestigde Commissie van ten 
hoogste vijf door Ons voor een termijn van 
vijf jaren te benoemen leden, uit wier midden 
door Ons de Voorzitter wordt aangewezen; 
zoonoodig kunnen door Ons plaatsvervangende 
leden benoemd worden. 
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2. De ]eden van de Comm issie ontvangen 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Boven
dien kan door Ons aan de leden een vergoe
ding voor tijdsverzuim dan wel een bezoldi 
ging worden toegekend. 

3. Aan de Commissie worden de door On
zen Minister aan te wijzen ambtenaren van de 
R ijksverkeersinspectie toegevoegd. 

6 . 1. De Voorzitter regelt de werkzaam
heden der Commissie . Bij afwez igheid wordt 
hij vervangen door het oudste I id in jaren, 
dat aanwezig is. 

2. Hij wijst het lid aan, dat als Voorzitter 
optreedt van een zitting als bedoeld in artikel 
7, vierde I id. 

3. De gedachtenwisseling over de te be
h andelen zaken geschiedt in den regel in de 
vergaderingen der Commissie en slechts bij 
uitzondering schriftelijk. 

4 . Om geldige besluiten te kunnen nemen 
is de aanwez ighe id van ten minste drie leden 
vereischt. 

5. Besiuiten worden genomen bij volstrekte 
meerderhe id van stemmen ; bij staking van 
stemmen is de stem van den Voorzitter bes li s
send. 

6. De in artikel 7, vierde lid, bedoelde 
vertegenwoordiger(s) van Gedeputeerde Sta
ten alsmede de . Inspecteur-Generaal of di ens 
vertegenwoordiger nemen deel aan de verga
dering der Commissie. De Inspecteur-Generaal 
of diens vertegenwoordiger neemt geen deel 
aan de stemmingen . 

7. 1. Aanvragen om vergunning voor de 
uitoefen ing van een autobusdienst in meer dan 
een gemeente worden ingediend bij den In
specteur-Generaal. die de verstrekte gegevens, 
nadat deze voldoende zij n bevonden, geduren
de dertig dagen voor een ieder ter inzage legt 
ten kantore van den Rijksinspecteur, in wiens 
district - onderscheidenlijk de Rijksinspec
teurs, in wier districten - de autobusdienst 
zal worden uitgeoefend. Van de ter inzage
legging wordt op kosten van den aanvrager 
mededeeling gedaan in een of meer nieuws
bladen. 

2. De in het eerste lid bedoelde(n) R ij ks
inspecteur(s) stelt (stell en) ondernemers van 
belanghebbende vervoerdi ensten in de ge
legenheid om zich omtrent een vergunnings
aanvrage te verklaren. 

3. Ieder bel anghebbende kan gedurende den 
in het eerste lid bepaalden termijn schriftelijk 
bij den betrokken Rijksinspecteur en op een 
vooraf in de in het eerste I id bedoelde nieuws
bladen bekend te maken openbare zitting, die 
niet later mag worden gehouden dan dertig 
dagen na het verstrijken van genoemden ter
mijn, mondeling bezwaren inbrengen of sch rif
telijk ingediende bezwaren toelichten. De 
schriftelijk ingediende bezwaren worden bij 
de ter inzage liggende aanvrage gevoegd; be
langhebbenden kunnen op eigen kosten af
schrift nemen. 

4. Aan de zitting, welke -wordt voorgezeten 
door een lid van de Commissie, wordt deelge
nomen door de(n) in het ee rste lid bedoelde(n) 
Rijksinspecteur(s) en een door Gedeputeerde 
Staten van elk der provinciën, waarin de auto
busdienst zal worden uitgeoefend, aangewezen 
vertegenwoordiger. 

5. De aanvrager kan ter zitting de aan-
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vrage toel ichten en van zijn gevoe len omtrent 
ingebrachte bezwaren doen blijken . 

6. Van het ter zitting verhandelde word t 
een proces-verbaal opgemaakt. Elk dergenen, 
di e aan de zitting heeft deelgenomen, is be
voegd zijn oordeel omtrent de aanvrage daar in 
te doen opnemen. 

7. De Commissie neemt een met redenen 
omkleede beschikking omtrent het al dan 
niet verleenen van de aangevi'aagde of een 
van de aanvrage afwijkende vergunning. 

8. De Commissie kan aan de vergunning 
voorwaarden verbinden betreffende : 

a. den te volgen weg; 
b. het aantal ritten; 
c. de dienstregeling; 
,d. de tar ieven ; 
e. het benoodigde materieel. 
9. De Commissie vermeldt in de beschik

king binnen welken termijn de vergunning na 
het in werking treden moet zijn aanvaard en 
de dienst moet worden aangevangen . 

10. De besch ikking van de Commissie wordt 
op kosten van den aanvrager aan dezen , aan 
hen, di e bezwaren hebben ingediend , aan On
zen Minister, aa11 den Inspecteur-Generaal, 
aan de(n) betrokken Rijksinspecteur (s) en 
aan de betrokken provinciale- en gemeente
besturen medegedeeld. Zij wordt aangekondigd 
in de Staatscoumnt. 

ll. De beschikking der Commissie treedt 
tenzij de Commissie in bijzondere gevall en 
daarbij anders -bepaalt, niet in werk ing, voor
dat de termijn van beioep is verstreken, of, 
ingeval beroep is ingesteld , voordat op dat 
beroep is bes] ist. 

8. 1. Behoudens andere regeling bij wet, 
overeenkomstig Afdeel ing 10 van de wet van 
29 November 1935 (Staatsbla,d n°. 685) , wordt 
vergunning voor de uitoefening van een auto
busdienst in meer dan een gemeente, tenzij 
de aanvrager een korte ren termijn ver] angt, 
verleend voor een tijdvak van t ien jaren in
gaande met het in werking treden van de be
schikking waarbij zij is verleend. 

2 . . Een vergunning kan op verzoek van den 
ondernemer door de Commissie telkenmale 
voor tien jaren worden verlengd . Het verzoek 
daartoe wordt schriftelijk ingediend bij den 
Inspecteur-Generaal. 

3. Indien niet tenminste een jaar voor het 
verstrijken van den duur der vergunning door 
een of meer belanghebbenden dan· wel door 
de(n) betrokken Rijksinspecteur(s) bezwaren 
tegen de verleng ing bij den Inspecteur-Gene
raal zijn ingediend en geen wijziging van de 
vergunning of van de daaraan verbonden 
voorwaarden door den aanvrager wordt ver
zocht of door de Commissie wordt noodig ge
acht, beschikt de Commiss ie overeenkomsti g 
het verzoek. Het bepaalde in a rtikel 7, tiende 
lid , is hierop van overeenkomstige roepassing. 

4. In alle andere gevallen vindt op het 
verzoek om verlenging van een vergunning 
het bepaalde in artikel 7 met uitzondering 
van het elfde lid overeenkomstige toepassing. 

9. Ten aanz ien van een aanvraag van den 
vergunninghouder tot wijziging of overdracht 
van een vergunning voor de uitoefening van 
een autobusdienst in meer dan een gemeente 
vindt het bepaalde in artikel 7 overeenkom
stige toepassing. 
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10. l. De Commiss ie kan een vergunning 
voor de u itoefen ing van een autobusdienst in 
meer da n een gemeente op aanvrage van den 
vergunni nghouder in t rekken. H et bepaa lde in 
artikel 7, t iende lid, is h ierop van toepassing. 

2. De Commiss ie ka n een ve rgunn ing voor 
de ui toefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente op aa nvrage van de (n) be
t rokken R ijksinspecteur (s) intrekken, hetzij 
wegens onvoldoende uitoefenin g van den 
d ienst, hetzij wegens uitoefening van den 
dienst ande rs dan met inachtneming va n de 
bepali ngen van di t besluit, o f van de voor
waarden der vergunn ing. Het bepaalde in ar
t ikel 7 is hie rop van overeenkom t ige toepas
s ing. 

3. Een vergunning voor de ui toefening va n 
een autobusdienst in meer da n een gemeente 
ka n, nadat zij tenm inste vij f jarnn van krach t 
is geweest, op aanvrage van cle (n) betrokken 
Rijksinspecteur( s) doo r de Commiss ie worden 
gewijzigd of ingetrokken, indien het algemeen 
belang dat wenschelij k maakt. T en aanzien 
van deze aanv rage vindt het bepaa lde in ar
t ikel 7 overeenkomstige toe pass ing. De be
schikking waarbij een vergunning overeenkom
stig het in d it lid bepaa lde wordt ingetrokken 
treedt niet eerder in we rking cla n een jaa r 
na de clagteekening van de Staatscourant, 
waar in de mededeeli ng , bedoeld in a rtikel 7, 
tiende I iel, is gedaa n. 

11. l. Van een beschikking der Comm iss ie 
staat voor ieder bela nghebbende en voor de (n ) 
betrokken Rijks inspecteur( s) beroep open op 
O ns binnen dertig dagen na cl agteekening van 
de S taatscourant, waar in de beschikking is 
aangekond igd. · 

2. H et adres van beroep wordt aan On 
ge ri ch t maar ingedi end bij den Inspecteur
Generaal , di e den dag van on tvangst daarop 
aanteekent. Indi en het adres van beroep bij 
Ons mocht zijn ingedi end , wordt het geacht bij 
den I nspecteur-Generaal te zijn inged iend op 
den dag, waarop het bij Ons is ingekomen. 

3. Onze besli ss ing word t aangekond igd in 
de Stacitsco1,rant . 

12. Zood ra een beschikk ing va n de Com
missie tot ve rl een ing va n een vergunn ing voo r 
de u itoefen ing van een autobusdienst in meer 
dan een gem eente of tot verleng ing, wijzig ing 
o f overdrach t van een zoodanige vergun ning 
in werking is getreden of door Ons op een be
roep is besli st, verstrekt de Rijksinspecteur aa n 
den ondernemer kosteloos de nood ige vergu n
ningsbewijzen, d ie voor een jaa r geldig zijn 
en binnen den duur der vergunning te lken
male w01·cl en vernieuwd ; ind ien een dien t 
wordt uitgeoefend in meer dan een d ist ri ct 
geschiedt de verstrekking door den R ij ks
inspecteur in he t d istrict, waar in de o nder
nemer het kantoor van den d ien t gevestigd 
heeft. 

13. 1. Op aanvragen om verg unning voor 
de u itoefening van een a utobusdienst binnen 
een gemeente wordt beschikt door burgemees
ter en wethouders, met beroep op den raad. 

2. B ij verleen ing van de ve rgunning wor
den aan den ondernemer de noocl ige ve rgun
n ingsbewijzen verstrekt , die voor een jaar gel
di g zijn en binnen den duur der vergunning 
telkenmale worden vernieuwd. De ve rgunning 
wordt aan den Inspecteu r-Generaal en aa n den 
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Rij ksinspecteur, in wiens district de gemeente 
gelegen is, medegedee ld. 

3. H e t gemeentebestuur ve rl eent geen ve r
gun ning, indien daardoor het belang van het 
vervoer van personen b innen meer dan een 
gemeente geschaad wordt. 

14 . l. Op aanvragen van den houder van 
een autobus om vergunn ing voor de uitvoer ing 
van toerwagen ri tten in meer dan een gemeen
te wordt beschikt door den Rij ksinspecteur van 
het d istrict, waar in de ri tten aanvangen. 

2. De aanvragen moeten, tenzij de Rij ks
inspecteur met een ka rteren te rmijn genoegen 
neemt, tenm inste dri e dagen voor den dag , 
waarop de ri t zal aanvangen, bij den Rijks
inspecteur worden ingediend , met ve rmelding 
van het doel van den ri t en van het aanta l. 
autobussen, dat za l worden gebez igd, en onder 
omschrijving van den a f te leggen weg. 

3. Behoudens door den R ij ksinspecteur toe 
te sta ne a fwijking geldt een vergunning slechts 
voor één toerwagenri t, Voor el ke te bez igen 
au to bus wordt kosteloos een vergunn ingsbewijs 
verstrekt. 

15. 1. Op aanvragen van den houder van 
een a utobus om vergun ning voor de u itvoeri ng 
van toerwagenr itten binnen een gemeente 
word t be chikt door of vanwege burgemeester 
en wethouders met be roep op den raad. 

2. Voor toerwagenritten b innen een ge
meente , waarvoor ve rgunn ing wordt verleend. 
wordt aa n den ondernemer voor elke te bezi
gen a utobus een ve rgunningsbewijs ve rstrekt. 

16. De insch rijving voor de bewerkstell ig ing 
van e igen vervoer gesch ied t telkenmale voor 
een t ij dvak van een jaar in een daa rvoo r be
stemd registe r ten kantore van den R ijks
inspecteu r va n het distri ct, waarin degene, 
di e de inschrij ving verzoekt, gevesti gd is. Voor 
elke te bez igen autobus wo rdt koste loos een 
insch ,·ij vingsbewijs ve rstrekt. 

17. 1. -Op aanvragen om vergun n ing voor 
de exp loita t ie va n tax i' s wordt besch ikt door 
burgemeester en wethouders der gemeente, 
wa ar de aanvrager de tax i's standpl aa ts wil 
doen nemen, met be roep op de n raad. 

2. B ij verl een ing van de ye rgunn ing wor-
den aan den ondernemer de nood ige vergun
ningsbewijzen ve r t rekt, d ie voor een jaar 
geld ig zijn en binnen den duur der vergun
ning telkenmale worden ve rn ieuwd . De ve r
gunni ng word t aan den R ij ksinspecteur , in 
wiens d istrict de gemeente gelegen is, mede
gedeeld. 

3. De exploi tant va n taxi's mag slechts 
door ve rhm'ing voor den geheelen te ma ken 
r it van de geheele taxi personen vervoeren of 
doen vervoeren : 

a. d ie zi ch op de stand pi aats of aan de 
stall ing aanmelden; 

b . d ie zich doen a fh alen na bestelli ng; 
c. die een led ige tax i aa nroepen. 
18. 1 . Op aanv rage van den ondernemer 

wordt vergunning voor de ex ploita t ie van 
huu rauto's ve rl eend door of vanwege bu rger
meester en wethouders der gemeente, waa r de 
aanvrage r de huurauto' s wi l doen sta ll en. 

2. Aa n den ondernemer worden de noodige 
vergunn ingsbewijzen ve rstrekt, di e voor eon 
jaar geldi g zij n en binnen don duur de r ver
gunning telkenm ale worden ve rnieuwd. De 
verg unning wordt aa n de n Rijksinspecteur, in 

• 
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wiens district de gemeente gelegen is, mede
gedeeld. 

3. Behoudens het bepaalde in het volgende 
lid mag de ex plo itant van huurauto's slechts 
door verhu r ing voor den geheelen te m a ken 
r it van de geheele auto personen vervoeren 
of doen vervoeren : 

a. die zich aan de stalling aanmelden ; 
b. d ie zich doen a fh a len na beste l I ing aan 

de sta lling. 
4. H et gemeentebestuur kan bepalen , dat 

in daartoe door hem aan te wij zen gedee lten 
der gemeente met huurauto's voor welker ex
plo itatie door of vanwege dat bestu ur vergun
ning is verleend, door verhuring van de ge
hee le auto voor den geheelen te m a ken rit 
personen mogen worden vervoerd: 

a. die een ledige huurauto huren , onmid
de llijk nadat deze door den vorigen huurder 
verlaten is· 

b. die e~n ledige huurauto aanroepen. 
19. 1. De ondernemer van een autobus

dienst of toerwagenri t , degene, die e igen ' ver
vo r bewerkstelligt en de exploitant van tax i' s 
of huurauto' s moeten zorg dragen, dat in elke 
gebez igde autobus, tax i o[ huurauto, die zich 
op de wegen bevindt, een geldi g vergunnings
of inschrij vingsbewijs, als bedoeld in een der 
artike len 12 tot en met 18, aanwezig is. 

2. Op de eerste vordering van een der in 
artikel 38 bedoelde ambtenaren is de bestuur
der van een autobus, tax i of huurauto ver
pi icht het motorrij tuig te doen stilhouden en 
het ve rgunni ngs- of insch rijvingsbewijs ter in
zage te geven. 

3. De bestuurder van een autobus, taxi of 
huurauto en de daarmede vervoerde personen 
zijn verplicht aan de in artike l 38 bedoelde 
ambtenaren de inlichtingen te geven, di e door 
dezen in verband met de toepass ing van dit 
besluit worden ver la ngd. 

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE BEPA
LINGEN BETREFFENDE AUTOBU SE r 

EN AUTOBUSDIENSTEN. 

20. 1. Een autobus wordt niet in dienst 
ge teld of na wijziging opnieuw in dien t ge
ste ld clan na vanwege den Inspecteur-Generaal 
te zijn onderzocht en goedgekeurd. 

De ondernemers en degenen, die eigen ver
voer bewerkstelligen, ve rschaffen daartoe al Ie 
voor een goede beoordeel ing noodige teeke
ningen en gegevens 

2. T en bewijze van de goed keur in g wordt 
den ondernemer of cl engene, die e igen vervoer 
bewerkstelli gt, een akte van vergunn ing en 
een keuringsbewijs ui tgere ikt; in de akte van 
vergunning wordt bepaald het g rootste aanta l 
personen, benevens het grootste gewicht aan 
goederen, dat met de autob us mag worden 
vervoerd; in het keuringsbewijs wordt bepaald 
tot wanneer de goedkeur ing van kracht is. 

21. 1. Behal ve voor de indi enststell ing 
wordt e lke autobus onderzocht door of van
wege den Rijksinspecteur, in wiens district de 
ondernemer of degene, di e e igen vervoer be
werkstelligt, zijn kantoor gevestigd heeft clan 
wel de autobus in den regel gesta l cl wordt: 

a. uiterlijk drie maanden na de indi enst
stelling en telkenmale uiterlijk drie maanden 
na de laatste goedkeuring; 
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b. na elke belangr ij ke herstelling; 
c. na aanrijdi ngen of ongevall en , waardoor 

beschadiging is ontstaan ; 
d . wanneer de Rijk inspecteur zulks om 

redenen van vei li gheid noodi g acht. 
2. Indien het onderzoek onvoldoende uit

komsten oplevert, mag de a utobus niet weder 
in gebru ik worden genomen, dan nadat uit 
herkeuring geb leken is, da t de door of van
wege den Rijksinspecteur noodig geachte voor
zieningen zijn aangebracht. 

3. Na goedkeuring wordt den ondernemer 
of dengene, di e eigen vervoer bewerkstel li gt. 
een keuringsbewijs uitgere ikt, waarin bepaald 
is tot wanneer de goedkeur ing van kracht is. 

22 . Onze Minister stelt. de ve rgoedingen 
vast, welke verschu ldigd zij n voo r het in ar
t ikel 20 en voor het in artikel 21 bedoelde 
onderzoek. 

23. 1. De ondernemer van een autobus
di enst of toerwagenrit en degene, die e igen 
vervoer bewerkstelli gt, mogen met een auto
bus n iet meer personen vervoeren of doen 
vervoeren of in of op een autobus een groo
tere hoeveelhe id goederen laden of doen laden , 
dan bij de in a rtike l 20 bedoelde a kte van 
vergunning is bepaa ld, waarbij twee kinderen 
beneden den leeftijd van 10 jaren voor een 
persoon worden gerekend. 

2. De bestuurder van een autobus moet zorg 
dragen, dat de vervoerde goederen zoodanig 
geplaatst worden, dat zij het in- en uitstappen 
van re izi gers niet belemmeren en de re izigers 
ook overi gens niet hinderen. 

3. De ondernemer van een autobusdienst of 
toerwagenrit en dege ne, di e e igen vervoer be
werkstelli gt, moeten zorg d ragen , dat in elke 
gebez igde autobus een ge ldi g keuringsbewijs, 
a ls bedoeld in artike l 20, tweede l id , of artikel 
21, derde I id, aanwezig is. 

4. Op de eerste vordering van een der in 
artihl 38 bedoelde ambtenaren moet de be
stuurder van een a utobus het in het vorig lid 
bedoelde keuringsbewijs ter inzage geven. 

24. 1. Indien naar het oordeel van een der 
in artikel 38 bedoelde ambtenaren de toestand 
van een autobu gevaar oplevert voor de ve i
lighe id de r re izigers of van het verkee r wordt 
het vertrek of de voortzetting der reis door 
hem verboden. 

2. In zoodanig geva l mag de bestuurder 
den r it met de autobus niet aanvangen of 
voortzetten, dan nadat het gebrek naar genoe
gen van dien ambtenaar is hersteld. 

25 . 1. Buiten op elke autobus wordt met 
duidelijk zichtbare lette rs vermel d : 

a. de naam van den ondememer of van 
den gene, di e e igen vervoer bewerkstel I igt; 

b. het volgnummer van de autobus; 
c. het grootste aantal personen bui te n den 

bestuurder, a lsmede het g rootste gew icht aan 
goederen, dat mag worden vervoe rd . 

Bovendien wordt in e lke autobus op duide-
1 ijk zichtbare wijze vermel d het grootste aantal 
personen, dat buiten den be tuurcler mag wor
den vervoerd . 

2. De in het vorig lid bedoelde kenmerken 
moeten naar genoegen van don betrokken 
Rijksinspecteur op zoodan ige wijze zij n aan
gebracht, dat verwijdering n iet op eenvoudi ge 
wijze kan geschieden . 

3. Op elke autobus van een a utobusdienst 
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word t bovendien de pl aats va n bestemming 
aangegeven. 

26. H et is ve rboden personen beneden den 
leeftijd van 21 jaren met het besturen van een 
autobus te belasten. P e rsonen beneden den 
leeft ijd van 21 ja ren mogen niet al s bestuur
der van een a utobus optreden. 

27. l. Een bestuurder van een autobus 
moet bekend zijn met de voor een goede uit
oefening van zijn werkzaamheden van belang 
zijnde voo rschri [ten. 

2. H ij moet b lij kens een geneeskundi ge ve r
kl a ring, welke niet ouder mag zijn clan 5 ja
ren, geen lichamelijke of geestelijke gebre ken 
hebben, welke hem zouden kunnen beletten 
een autobus naar behoo ren te besturen en 
in bet bezit zijn van een voldoend gehoor- en 
gezichtsvem10gen. 

3. Hij moet deze verklar ing tijdens het be
sturen van een autobus bij zich hebben en 
haar op de eerste vordering van een de r in 
a rt ikel 38 bedoelde ambte na ren ter inzage ve r
strekken. 

4. I nd ien er naar het oordeel van den 
Rij ksi nspecteur aa nle iding is te veronderstel
len, dat een bestuurder niet meer vo ldoet aan 
de in het tweede I id bedoelde e ischen, is de 
bestuurder ver pi icht zich ten spoedigste ge
neeskundi g te doen onderzoeken, tene inde een 
nieuwe geneeskundige ve rklaring te ve rkrij gen. 

5. P ersonen, d ie naar het oordee l van On
zen Minister daa rtoe ongeschikt zijn, mogen 
geen a utobus bestu ren. 

28. De bestuurder van een autobus mag ge
du rende zijn di ensttijd geen a lcohol-houdende 
dranken gebruiken of bij zich hebben. 

29. l. De dienstregeling en de ta rieven van 
een autobusdien t in meer dan een gemeente 
behoeven , met inachtneming van de bij de 
ve rgunning bepaalde voorwaarden , de goed
keur ing van den Rijksinspecteur, in wiens 
district de dienst ui tge~fencl wordt ; indien 
een dienst wordt uitgeoefend in meer dan een 
distr ict geschiedt de goedkeuring door den 
Rijksinspecteur van het di strict, waarin de 
ondernemer het kantoor van den dienst ge
vestigd heeft. 

2. Ter verkrijg ing va n de in het eerste I id 
bedoelde goedkeuring moet de ondernemer zoo 
mogelijk vier weken voor den datum der in
werkingtreding, het ontwerp der di enstrege
ling en/of de tarieven in dri evoud bij den 
Rijksinspecteur indienen. 

3. Bij de vaststelling der di enstregeling 
moet de ondernemer voldoen aan de eischen, 
welke door den Rijksinspecteur worden ge
steld betreffende het geven van aanslui t ingen 
aan andere ve rvoersdi ensten. 

4. E en dienstregeling wordt niet goedge
keurd voor een langeren te rmijn , cl an tot in
voering van de eerstvolgende dienstrege li ng 
der N eder lanclsche Spoorwegen. 

5. De Rijksinspecteur ka n tusschentijds wij 
ziging van de dienstregeling goedkeuren. 

30 . l. De da tum van invoering : 
a. van de goedgekeurde dienstregeling en 

tarieven van een autobusdienst in meer clan 
een gemeente, 

b. van de met goedkeuring va n den Rijks
in pecteur daarin aa ngebrachte wijzigingen, 
wordt zoo t ijdi g mogelij k, doch in elk geval 
vóór de invoering aangekondigd in een nieuws-
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bla d, verschij nende in de Provincie of in e lk 
der Provincies, waa rin de a utobusdienst za l 
worden uitgeoefend. 

2. De ondernemer zendt aan den Rijksin
specteur een exemplaar va n het nieuwsblad of 
elk der n ieuwsbladen, waarin de a ankondig ing 
pi aats gehad heeft. 

3. De dienstregeling en de ta ,·ieven moeten 
aanwezi g zij n in elke autobus en voorzoover 
de R ijksinspecteur di t noodi g ach t in de wacht
lokalen en bij de stoppl aatsen va n den a uto
busdienst. 

31 . Voor e l ken re izige r van een autobus
dienst in meer dan een gemeente moet een 
voor de af te leggen re is geldi g pl aatsbewijs 
a fgegeven worden, waa rop het begin- en e ind
punt van de re is en het verschul di gde bedrag, 
duidelijk vermeld zijn . 

32. De ondernemer van een autobusdienst 
in meer dan een gemeente is ve rplicht van 
e lke gedwongen onderbreking van den di enst 
dan wel van elke gedwongen wij ziging van 
den te volgen weg onder o pgaaf va n redenen 
onverwijld kennis te geven aa n den Rijks
inspecteur en daa rvan in een of meer nieuws
bladen a ls bedoeld in artikel 30 mededee l ing 
te doen. H et herva t ten va n den a utobusdienst 
na gedwongen onderbreking en va n de gewone 
rou te na gedwongen wij zig ing moeten op over
eenkomst ige wijze bekend gemaakt wo rden. 

33. l. De ondernemer van een a utobus
dienst in meer dan een gemeente is verplicht 
binnen 14 dagen na a floop van elke kal ender
maand aan den Rijksinspecteur ove r die maa nd 
een opgave te verstrekken va n : 

a. het aantal door de a utobussen a f gel egde 
kil ometers, 

b. het aanta l vervoerde reizi gers . 
Onze Minister kan een formuli er voor deze 

opgaven vastste ll en. 
2. De ondernemer is overi gens ve r pi ich t den 

Rijksinspecteur alle gevraagde inlichtingen 
omtrent den a utobusdienst op de door hem 
gewenschte wij ze te verschaffen , voor zoover 
deze niet h et geldelijk beheer van den di enst 
betre ffen. 

34. Autobussen moeten naar genoegen van 
den Rijksinspecteur worden gere inigd en on
derhouden. 

35 . 1. V an 15 October tot 15 April moeten 
autobussen behoorlijk zijn verwa rmd, op door 
den Inspecteur-Generaal goedgekeurde wijze. 

2. 'l'usschen een half uu r na zonsondergang 
en een half uur voor zonsopgang moeten a uto
bussen op voldoende wijze van binnen zijn ver
licht. 

36 . I n elke autobus moeten in behoorlijken 
staat aanwez ig zijn ten minste een brand
blusch a pparaat en midde len tot het leggen 
van een snelverband. De Inspecteur-Generaa l 
is bevoegd hie rom trent voorschrif ten te ge ven . 

HOOFDSTUK III. 

STRAF- E SLOTBEPALI GEN. 

37. 1. H et is verboden zonder vergunning 
of inschrijving of anders dan met inachtne
ming van een vergunning of inschr ij ving en 
va n de aan de vergunning verbonden voor
waarden met een autobus personen ove r de 
wegen te vervoeren of te doen ve rvoeren o f 
met een motorrijtuig - geen autob us zijnde -
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tegen vergoeding van welken aard ook perso
nen over de wegen te vervoeren of te doen 
vervoeren . 

2. Overtred ing van het vorig lid vormt 
evenals overtreding van het bij of krachtens 
artikel 3 bepaalde, van artikel 17, derde lid , 
van artikel 18, derde lid, in verband met ar
tikel 18, vierde lid, van art. 19, van artikel 
23, van ar1likel 24, tweede lid , van artikel 26, 
van artikel 27, derde en vijfde lid, a lsmede 
van artikel 28, een strafbaar feit in den zin 
van Afdeeling 9 van de W t van 29 Novem
ber 1935 (Staatsblad n°. 685). 

38. Met het opsporen van de bij dit bes lui t 
strafbaar gestel de feiten zijn, onverm inderd 
het bepaalde bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, belast de ambtenaren van 
de Rijksverkeers inspectie en van de Rijks- en 
Gemeentepolitie. 

39. 1. Van elke beslissing krachtens eenig 
artikel van dit besluit door of namens den 
Inspecteur-Generaal of een Rijksinspecteur ge
nomen, kan de betrokken ondernemer of de
gene, die e igen vervoer bewerkstelligt, bij 
Onzen Minister in beroep komen, onder ver
plichting aan dengene, d ie de beslissing ge
nomen heeft, onverwijl d van het aangeteeken
cle beroep kennis te geven. 

2. Is geen beroep ingesteld binnen zes da
gen na clagteekening van de beslissing, clan is 
de ondernemer of degene, di e eigen vervoer 
bewerkstelli gt, tot nakom ing van de beslissing 
verpl icht. 

40 . Dit besluit is niet van toepassing op mi
lita ire motoerijtuigen en op motorrijtui gen in 
gebru ik voor militaire doel e inden. 

41 . 1 Een vergunning tot het in werking 
brengen van een of meer a utobusdiensten, ver
leend overeenkomstig de Wet Openbare Ver
voermiddelen en bij het inwerking treden van 
dit beslui t nog van kracht of daarna door Ons 
ve rl eend, wordt geacht een op grond van dit 
besluit verleende vergunning voo r de uitoefe
ning van een autobusdienst in meer clan een 
gemeente te zijn, met dien verstande dat: 

a. voor zoodanige vergunning niet geldt het 
bepaalde bij artikel 8; 

b. zij, ongeacht den tijd , voor wel ken zij 
is verleend en behoudens andere regeling bij 
wet, overeenkomstig Afdeeling 10 van de wet 
van 29 ovember 1935 (Staatsblail, n°. 685) , 
van kracht blijft tot en met 31 December 
1940, indien de houder der vergunning tot het 
inwerking brengen van den autobusd ienst vóór 
31 December 1937 een aanvrage om vergun
ning voor de uitoefening van den autobus
d ienst ingaande 1 Januari 1941 bij den In
specteur-Generaal indient, en anders tot en 
met 31 December 1937 ; 

c. de termijn van vij f jaren genoemd in ar
tikel 10, derde lid, wordt geacht te zijn in
gegaan op het tijdstip waarop de vergunning 
volgens de Wet Openbare Vervoermiddelen in 
werking is getreden; 

d. de bevoegdheden, die Gedeputeerde Sta
ten zich in de vergunn ingsvoorwaarden heb
ben voorbeho uden, op de(n) betrokken Rijks
inspecteur(s) overgaan, voorzoove,· daarom
trent in dit besluit niet is voorzien; 

e. de door Gedeputeerde Staten verleende 
goedkeuringen van dienstregelingen en tarie
ven van kracht bl ij ven tot 22 Mei 1937. 
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De Inspecteur-Generaal doet van de door 
hem ontvangen aanvragen a ls bedoeld onder 
b mededeeling in de Staatscourant; het t ijd
stip, waarop de in artikel 7, eerste lid, be
doelde ter- inzage- legging plaats vindt, wordt 
nader door hem vastge teld . 

2. Een aanvrage om vergunn ing tot het in 
werking brengen van een autobusdienst, a ls 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, der Wet Open
bare Vervoermiddelen, waarop door Gedepu
teerde Staten bij de inwerkingtreding van dit 
besluit nog niet is beschikt, wordt door Gede
puteerde Staten toegezonden aan den Inspec
teur-Generaal, die daarmede handelt, als in 
artikel 7 is bepaald. 

3. Op een beroep van een beschikking van 
Gedeputeerde Staten als bedoeld in artike l 3, 
eerste lid, der ,vet Openbare Vervoermidde
len, dat bij de inwerkingtreding van dit be
s! uit nog niet is behandeld, wordt alsnog door 
0 ns besch i kt. 

42. Artikel 2 en artikel 2bi van het Ko
ninklijk besluit van 31 Juli 1880 (Sta.atsblad 
n°. 121) zijn op autobussen niet van toepas
sing; evenwel blijven de goedkeuringsbewij
zen, krachtens art ikel 2, na goedkeur ing inge
volge artikel 2bis van dat besluit, uitgere ikt, 
van ·kracht gedurende den termijn, waarvoor 
die goedkeur ing was verleend . 

43. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 8, eerste I id, wordt een vergunning voor 
de uitoefening van een autobusdienst in meer 
dan een gemeente, die in werking treedt vóór 
31 December 1940, verleend voor een tijdvak 
e indi gende 31 December 1940. 

44. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Reglement autovervoer per
sonen". 

45 . Dit besluit treedt in werking op 15 F e
bruari 1937 met dien verstande dat voor taxi's 
en huurauto's de vergunning en de aanwezig
heid of het ter inza,ge geven van een vergun
ningsbewijs a ls bedoeld in dit besluit niet zal 
zijn vereischt vóór 1 Juli 1937. 

Onze Minister van "Vaterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State meclegecleel d za l worden. 

Het Loo, den 12clen J anuari 1937. 

s. 563. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de Jeude. 

(Uitgeg. 20 Janua,·i 1937.) 

14 Janua,·i 1937. BESLUIT tot vaststelling 
van een reglement van politie voor de 
veren over de B ergsche Ma.as. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Waterstaat van 7 November 1936, La. B.B ., 
afdeeli ng Waterstaatsrecht; 

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

Den R aad van State gehoord (advies van 
17 November 1936, n°. 31) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 J anuar i 1937, n°. 
430, afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te tellen het volgende 
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REGLEMENT VAN P OLITIE 
voor de veren over de Bergsche l\Iaas nab ij 

Capelle, Dron gelen en Bern. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de veren over de 'Bergsche M aas, onder
scheidenl ijk gelegen in den weg van Capelle 
naar De Baan, in den weg van Waalwijk naar 
Drongelen en in den weg van Herpt naar 
Bern. 

2. In dit reglement wordt verstaan onder: 
hoofdingenieur-ibinecteur, de hoofdingenieur

directeur van den Rijkswaterstaat in de direc
t ie Noordbrabant, te 's-Hertogenbosch; 

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

tech~isch ambtenaar, de waterbouwkundige, 
de technisch-hoofdambtenaar of de techn isch
ambtenaar van den Rijkswaterstaat, in wiens 
dienstkring de veren zijn gelegen, dan wel de 
aan dien ambtenaar toegevoegde opzichters 
van den Rijkswaterstaat; 

gezagvoerende pontwachters, de schippers 
van de veerbooten en degenen, di e hen ver
vangen ; 

veerpei·soneel, de in dienst van het veer 
werkzame Rijkswaterstaatsbeambten; 

aanlegplaatsen, de veerstoepen met de bij 
behoorende toegangswegen; 

voertuigen, alle rij- of voertuigen, die a nders 
dan langs spoorstaven worden voortbewogen, 
met uitzondering van motorrijtui gen en rijwie
len· 

n:otorrijtuigen, alle r ij- · en voertuigen, be
stemd om uitsluitend of mede door een me
chanische kracht, op of aan het rij- of voer
tuig zelf aanwezig, anders dan langs spoor
staven te worden voortbewogen . 

Art. 2. H et is verboden dieren, voertuigen, 
motorrij tuigen, rijwielen of eenig voorwerp op 
te stellen op de veerstoeJ?en, alsmede op de 
plaatsen, waar zulks blijkens afsluitingen of 
verbodsaanduid ingen kennelijk ontoelaatbaar 
is voor een goede uitvoering van de veerdien
sten. 

Art. 3. I eder, die van de veren gebruik 
maakt of wenscht te maken, is verplicht on
m iddellijk de aanwijzingen na te komen, welke 
hem door het veerpersoneel worden gegeven, 
zoowel met betrekking tot het oprijden naar 
de ponten, den overtocht, het vei li g en onge
hinderd gebru ik van de veren of tot handha
ving van de orde aan boord en op de aanleg
plaatsen, als ter voorkoming van het toebren
gen van schade aan het veermater ieel en aan 
de vervoerde personen, voertu igen, motorrij
tuigen, rijwielen, dieren en goederen of in het 
belang van de vei li ghei d. 

Wordt aan deze aanwij zingen niet voldaan, 
dan zijn de gezagvoerende pontwachters be
voegd het vervoer over de veren te weigeren . 

Art. 4. Het is verboden: 
a. het gebruik van de veren te belemmeren 

of te beletten; 
b. over de aanlegplaatsen en de veerbooten 

te rijden met een snelheid of op een wijze, 
welke het ve ilig of ongehinderd gebruik van 
de veren in gevaar brengen of schade kunnen 
doen ontstaan aan de aanlegplaatsen en veer
booten, alsmede aan personen, voertuigen, mo• 
torrijtuigen, rijwielen, dieren en goederen, 
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welke ter plaatse aanwezig zij n, een en ander 
ter beoordeeling van het veerpersoneel; 

c. de op de veerbooten geplaatste afslui
tingen zonder vergunning van het veerperso
neel te openen ; 

d. van de veren gebruik te maken met 
voertuigen en motorrijtuigen, waarvan de re
lat ieve belasting van eenige as, in den zin 
van a rtikel 1, eerste I id, onder l.l . van het 
Motor- en Rijwiel reglement, meer bedraagt 
dan is aangegeven op bij de veren vanwege 
den Rijkswaterstaat geplaatste borden; 

e. van de veren gebruik te maken met 
voertuigen, motorrijtuigen of vrachten van 
grooter afmetingen dan naar het oordeel van 
het veerpersoneel, in verband met de imich
ting van de veren, toelaatbaar zijn; 

f. zich in ruimten of afdeelingen van de 
veerbooten te begeven, waarvan de toegang 
op een voor ieder kenbare wijze is verboden; 

g. zich in kennelijken staat van dronken
schap aan boord van de veerbooten te bevin
den· 

h.' gevaarlijke of aan een besmette! ij ke 
ziekte lijdende d ieren aan boord van de veer
booten te brengen; 

i. de wachtlokalen te verontreinigen; 
k. zich met een brandende sigaar, pijp of 

sigaret aan boord van de veerbooten te be
vinden of daarop vuur te ontsteken; 

l. van de veren gebruik te maken met 
motorrij tuigen of voertuigen, waarvan de la
ding een hinderlijken stank verspreidt of ver
ontreiniging van het sch ip of het vervoerde 
tengevolge kan hebben. 

Art. 5. De bestuurders van motorrij tuigen 
zijn verplicht na aankomst op de veerbooten 
de motoren stil en de remmen vast te zetten 
en deze in dien staat te houden gedurende de 
geheele overvaart. 

Het in het vorig lid omtrent de remmen 
bepaalde is n iet van toepassing op motctrrij
tuigen met twee wielen. 

De bestuurders van van remmen voorziene 
voertuigen zij n verpl icht na aankomst op de 
veerbooten de remmen vast te zetten en deze 
in d ien staat te houden gedurende de geheele 
overvaart. 

De bestuurders van voertuigen, motorrij tui
gen en r ijwielen zij n verplicht na aankomst 
op de veerbooten de 1 ich ten te dooven en deze 
gedurende den overtocht gedoofd te houden . 

A rt. 6. De toegang tot de ve.erbooten wordt 
in volgorde van aankomst verleend, behoudens 
wanneer het veer personeel een andere volg
orde noodzakel ijk acht. 

Op aan de gezagvoerende pontwachters ge
daan verzoek kan, in de door Onzen Minister 
van W aterstaat bepaalde gevall en , voorrang 
van overtocht worden verleend. 

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

Art. 7. Wanneer wegens storm, ijsgang, 
mist of andere omstandigheden naar het oor
deel van de gezagvoerende pontwachters ge
vaar aan den overtocht verbonden is, kan deze 
door hen worden geweigerd. 

Art. 8. Overtreding van de bepalingen van 
dit reglement wordt, voorzoover daartegen 
niet bij de wet is voorzien, gestraft als volgt : 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig 
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dagen of geldboete va n ten hoogste honde rd 
vijft ig gulden , de overtreding van a rtike l 4 
onder a, k en l; 

b. met geldboete van ten h oogste honderd 
gul de n, de o vertred ing van a r t i kei 3; 

c. met geldboete va n ten hoogste vij fti g 
gul den, de overtred in g van artikel 4 , onder 
b, d, e, h en i; 

d. met geldboete van ten hoogste vij f e n 
twint ig gulden , de overtreding van a r t ike l 2, 
artikel 4, onder c, / eng, a rti ke l 5 en art ikel 6. 

Art . 9. 1et de handhav ing van di t regle-
m en t zij n, behalve de in a rt. 141 van het Wetb . 
va n Strafvorde ring ge noemde personen , be
l ast de ove r ige ambtena ren en beambten va n 
de R ijks- e n gemeentepoli tie en de volgende 
a mbtenaren en beambten va n den R ij kswate r
staat : 

a. a mbte na ren: de hoofdi ngenieurs-directeu
r en , hoofd ingenie urs, inge nieu rs, wa terbouw
kundi gen , techn isch-hoofdambtena ren, tech 
ni sch -ambtenaren en opzichte rs; 

b. beambten : de gezagvoerende pontwach 
ters en het veerpe rsoneel , dit la a tste slechts 
voor zooveel het is voo rzien van een aanste l-
1 ing a ls o nbezoldig d R ijksve ldwach te r of a ls 
gemeenteveldwach te r. 

D e genoemde a mbte na ren van den R ij kswa
terstaat en de gezagvoe rencle pontwachte rs zijn 
bevoegd tot de ha ndel ingen, omsch reven in de 
a r t ikelen 3 en 6 der wet van 28 F eb l'Ua ri 1891 
(Staatsblad n° . 69) en aangewezen tot het op
m a ken va n het proces-verbaal , bedoeld in a r
t ikel 4 die r wet. D e bes l i sing, bedoe ld in 
artikel 4, derde 1 id , d ier wet, berust bij den 
hoofd ingenieur-directeur. 

A rt. 10. Di t reglem e nt wordt in de wacht
lokalen en aan boord va n de in d ienst zijnde 
vaartu igen op goed zich tbare pl aatsen o pge
ha ngen . 

Art. ll . D it reglement ka n worden aange
h aald onder den titel " R eglem ent va n pol itie 
voor de veren over de Bergsche i'>Iaas" . 

Onze M in i ter van W a te rstaat is belast met 
de uitvoe r in g van di t besl u it, hetwelk in het 
S taatsbl ad geplaatst e n in a fschrift aan den 
R aa <l van S tate medegedee ld zal worden. 

's-G ravenh age, den 14den J a nuar i 1937 . 

s. 564. 

WILHELM! TA. 
De M inister van W aterstaat, 
v a n L i dth de J e uda 

(Uitgeg. 29 J an"ari 1937.) 

24 F ebruari 19l$7. BE LUIT tot vaststelling 
van ee n bij zonde r reglement van politie 
voor de geka nal iseercle M aas beneden 
Maasbracht. 

( ,,Bijzonder 1·eglernent gekanaliseerde 
Maas beneden M aasbracht" .) 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

W aterstaat van 26 J a nua ri 1937, N °. 432, Af
d eeling W aterstaatsrech t; 

Gelet op de wet van 28 F eb ruari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op h et Algemeen regle
m ent van pol itie voor r ivieren en R ijkska na
l en · 

D en R aad van State gehoord (a dv ies van 
9 F ebrua r i 1937, N °. 23); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 16 F ebruari 1937, N °. 
42 3, Afd. W a terstaatsrech t ; 

H ebben goedgevonde n en ve rstaan: 
I. vast te stell e n het volgende 

Bij zond er Reglement. van PolltJe voor de 
gekanaUseerde Maas beneden Maas bracht. 

A rt. 1. 1. Dit regleme nt is va n toepass ing 
op de sluizen, de toele idingska na len tot de 
si ui zen en de stuwen met de daa raan aan
si u itende ri viervakken va n de geka na l iseerde 
M aas bij L inne, R oerm ond, B el f eld, S a,nbeek, 
Grave en Lith . 

2. Onde r aan de stuwen aanslu itende ri v ier
vakken wordt voor elke st uw verstaan het 
ri viervak, gelegen tusschen een punt op 500 m 
stroOJnopwaa ,·ts va n de uitmondi ng in de ri vie r 
va n het boventoele id ingskanaa l naar de si uis 
en een punt op 500 m stroom a fwaart van de 
uitmonding in de r ivie r van het benedentoe
le id ings kanaal naa r de slu is. 

3. In a fwij king van het be paalde in het 
vori ge lid wordt het r ivie rva k be neden de 
stuw bij L inne van 500 m be neden de stuw 
tot de uitmonding in de r ivier va n het be
nede ntoele id ingska naa l naa r de sluis a ldaa r 
niet ge re kend te behooren tot het aan de 
stuw aansl u itend ri vierva k . 

4. Onverminderd de toepasse lij khe id va n de 
bepa l ingen van Ti tel III va n het A lgemeen 
regleme nt van poli t ie voor r ivie re n en R ij ks
ka na len met de daarop betrekking hebbende 
str a fbe pa lingen, e n voorzoover h ierna n iet 
anders is bepaald , zijn op de in lid 1 genoem
de wer ken va n toepassi ng T itels IV en V va n 
dat reglem ent m et de daarop betre kk ing h eb
bende strafbepa li nge n. Voor de toepass ing van 
Titel V worden stuwen met toebehooren ge-
1 ijkgestel d met slu izen . 

Art . 2. 1. De g rootste geoorloofde lengte , 
breedte en di epgang de r vaartuig en met inbe
g rip van de n last zij n: 

a . voor de slu izen bij L inne, R oe,·mond, 
B elfeld en amb eek : 

lengte ... .. .. .. . ... .. .. . . 100 m 
breedte .. ... ...... .. . .. 12 m 
diepgang . .. . .. . .. . .... .... . . 2.60 m , 

met d ien ve rstande, dat de grootste geoorl oo fde 
di epgang voor e lke slu is met de bij behoore nde 
toel e id ings ka nale n en aanslui tende riv iervak
ken wordt vermeerde rd tot ten hoogste 2.80 m , 
met zooveel a ls de watersta nd in het beneden
toele id ingska naa l van d ie sl ui s hooge r is cla n: 
16.75 m + N .A .P. voor de slu is bij Linne; 
14 m + ,, R oermond ; 
10. 75 m + ,, Bel f eld; 

7.50 m + ,, ., ,, ,, ,, Sam bee k ; 
b. voor de sluis bij Grave : 

lengte .. ..... 100 m 
breedte . . . . . .. .. . . . . .... . .. . .. . 12 m 
d ie pgang .. ... .. . ... .. .. .. .. . . 2 m , 

met di en versta nde, dat de grootste geoor loof
de di epgang voo r deze slu is met de bijbehoo
rende toele idingskanalen en aanslui tende r i
vier vakke n wordt vermeerderd tot ten hoog te 
2.8 0 m , met zooveel a ls de watersta nd in het 
benedentoele idings ka naa l van de sluis hooger 
is da n 4.5 0 m + .A.P . ; 

c. voor de sluis bij L ith : 
lengte ... ... ...... 100 m 
b reedte . ....... ...... ... . . ... .. .. ...... .. . . 12 m 
d iepga ng .. .. ... .. ... .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. 3 m, 
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m et di en verstande, dat de g rootste geoor
loofde diepgang voor deze sluis met de bij
behoorende toele idingska nal en en aanslu itende 
r iviervakken wordt verminderd met zoovee l a ls 
de waterstand in het benedentoeleidi ngs kanaal 
van d ie slu is lager is dan 0.50 m + N .A.P. 

2. De grootste geoorl oofde hoogte der vaa r
tuigen met inbegrip van den last is: 

a. voor de sluis bij Linne : 
8 m boven water , 

met di en verstande, da t deze g rootste geoor
loofde hoogte wordt verminderd met zooveel 
a ls de waterstand in het boventoe leidingska
naal van die slu is hooger is dan 20.40 m + 
N .A.P . ; 

b. voor de slu is en de stuw bij Grave: 
7 m boven wate r, 

met dien ve rstande, dat deze g rootste geoor
loofde hoogte wo rd t verm inderd met zooveel 
a ls de waterstand in het boventoele idingska
naa] van die sluis hooger is dan 7.5 0 m + 
N.A.P.; 

c. voor de sluis bij Lith : 
7 m boven water, 

met dien verstande, dat deze grnotste geoor
loofde hoogte wordt verminderd met zooveel 
a ls de waterstand in het boven toele idingska
naal van die sluis hooger is dan 4.5 0 m + 
r.A.P. , óf de waterstand in het benedentoc

leidi ngskana al hooger is dan 2.50 m + N.A.P .; 
d. voor de stuw bij Lith : 
7 m boven water, 

met d ien verstande, dat deze g rootste geoor
loofde hoogte wordt ve rminderd met zooveel 
a ls de watersta nd in de stuwopeningen hooger 
is dan 6 m + N .A.P. 

Art. 3. 1. Het max imum • de r s11elhe id, 
waa rmede de stoomvaartu igen zich mogen be-
wegen, bedraagt per minuut ............... 180 m. 

2. In het belang van de vaart of van de 
werken kan deze snelhe id door de ambtena ren 
van den W aterstaat tijdelijk worden beperkt. 

3. Deze bepalingen gelden n iet voor de 
vaart op de aan de stuwen aanslui tende r ivier
vakken, wanneer de stuwen voor de scheep
vaart geopend zij n. 

Art. 4. 1. De grootste geoorloofde lengte 
der vlotten is 100 m, de g1·ootste g oorloofde 
breedte 10 m en de grnotste geoorloofde diep
gang 1.50 m. 

2. De grootste sne lhe id , waarmede een vl ot 
m ag worden vervoerd , bedraag t per mi nuu t 
60 m. 

3. Deze bepalingen gel den n iet voor de 
vaart op do aan de stuwen aanslui tende ri vier
vakken, wanneer de stuwen voor de scheep
vaart g-eopend zij n. 

4. Vlotten mogen geen ligpl aats nemen in 
de toe le idingskanal en en de aan de stu wen 
aanslui tende riviervakken. W anneer de stuwen 
·wegens oo water of ijsgang geopen zij n, 
mogen zij echter met vergunn ing van den 
slui s- en stuwmeeste r li gpl aats nemen in het 
beneden toele idingska naal. 

Art. 5. 1. H et grootste aantal vaa rtui gen, 
dat tegelijk mag worden gesleept, bedraag t 6. 

2. De sluis- en stuwmeesters zijn bevoegd, 
wa nneer zij zul ks met het oog op de geregelde 
vaart door de sluizen noodig ach ten, di t aan
tal te verminderen. 

3. W anneer zij van deze bevoegdheid ge
bruik ,,-, aken . worden op het boven- of het 
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benedenhoofd van de sluizen aan een mast 
des daags zooveel blwuwe vl aggen boven el
kander getoond a ls e r vaartui gen ges leept 
mogen worden ; des nachts zul I en aan den 
mast zoovee l groene I ich ten naast el ka nder 
onder een wit I icht getoond worden a ls er 
vaa rtuigen gesleept mogen worden. 

4. H et is ve rboden meer vaartui gen op de 
toele idingska na len tot de sluizen en de daa r
aan aanslui tende r ivierva kken te leepen da n 
volgens de bovenomschreven se inen is toege
staan. 

5. Deze bepali ngen gelden niet voor de 
vaart op de aan de stuwen aanslu itende r i
viervakken, wa nneer de stuwen voor de scheep
vaar t geopend zijn. 

Art. 6. 1. W a nneer de watersta nd aa n de 
pe il schaal beneden de stuw bij B oi·gharen 
hooger is dan 42. 50 m + N.A.P. , wordt het 
grnotste aantal vaart ui gen, da t tegelijk op het 
boventoeleidi ngskanaa l va n de sluis bij Linne 
met het aanslui tende riviervak stroomopwaarts 
mag worden gesleept, door den si uis- en stuw
meester a ldaar voor iederen sleep a fzonde rlijk 
aangegeven. 

2. H et is verboden op het boventoe le id ings
ka naa l van de si uis bij Linne met het aansl ui 
tende riv iervak meer vaartui gen te sleepen 
clan ingevolge het vorige lid is aangegeven. 

A rt. 7. 1. H et inva ren van een beneden
toele idingska naal i ve rboden indi en des daa gs 
twee roode vlaggen en des nae hls twee roode 
1 ichten boven el kan der zij n geheschon aan een 
mast op het benedenhoofd der si ni s. 

2. H et inva ren van een boventoe le idings
kanaal is verboden indien des daags twee 
roode vlagen en des nachts twee roode lich ten 
boven elkander zij n geheschen aan een mast, 
gep laatst aan het ri vierwaartsche e inde van 
het boventoele id ingska naal. 

Art . 8. 1. A fvarende vaar tu igen en vlotten 
moeten bij het invaren van de boventoele i
dingskanalen van de si u izen bij L inne, R oer
mond, B elfeld, S amb eek en L ith zoo dicht 
mogelij k la ngs den li nkernever der r ivier hou
den. B ij het inva ren va n het boven toe le idings
kanaa l van de si u is bij G1·ave moeten zij zoo 
di cht mogelij k langs den rechteroever ho uden. 

2. Opvarende vaa rtui gen en vlotten moeten 
zoovee l mogelijk voor de afva rende vaartuigen 
en vlotten wijken, zooda t laatstgenoemde den 
voorgesch oever kunnen houden. 

Art. 9. 1. verbod van a rt ikel 68, lid 
1, van het Al gemeen reglement van politie 
voor ri vieren en Rijkskanalen is n iet van toe
passing. 

2. Op elk vaartu ig moet gedurende het 
bevaren van de toele idingskanalen tot de 
slu izen o f de aan de stuwen aanslui tende r i
viervakken, steeds een ander tot onm iddellijk 
gebruik gereed gehouden worden. 

3. W anneer de waterstand aan de pe il schaal 
beneden de tuw bij B orgharen hooger is dan 
42.50 m + .A.P. , moet op e lk vaartu ig, 
geen stoomvaart uig zijnde, gedurende het be
varen van het boventoele id ingskanaal bij 
Linne met het aanslui tende r iviervak, een 
stokanker van voldoende afmeti ngen bu iten 
boord voor onmiddellijk gebruik gereed wor
den gehouden . 

Art . 10. 1. H et is ve rboden tijdens het be
varen van de toe leidingskanal en tot de sluizen 

3 



1937 

of de aan de stuwen aansluitende riviervakken 
de vaartuigen van een sleep los te gooien. 

2. Bij het binnenvaren van de sluizen moet 
steeds een ten minste 17 jaar oud persoon bij 
den sleeptrns aanwezig zijn om deze zoo noodig 
los te gooien. 

Art. ll. Het is verboden zonder vergunning 
van den slui s- en stuwmeester langer li gplaats 
te nemen in de toeleidingskanalen tot de slui
zen dan noodig is om op schutting te wachten. 

Art. 12. 1. ,vaneer de scheepvaart door 
de eenige doorvaartopening van de stuwen 
bij L inne, Roe,rmond, B elfeld of Sambeek, of 
door eene doorvaartopening van de stuw bij 
Grave of van die bij Lith is verboden, wordt 
dit aangeduid: 

a. voor de stuwen bij Linne, Roermond, 
B elfeld en Sanibeek des daags door eene roode 
vlag of door eene roode schijf met wil ten rand 
op de hoogst gelegen bedieningsbrug van de 
stuw, en des nachts door een rood I icht ter 
weerszijden van de doorvaartopening; 

b. voor de stuw bij Grave des daags door 
eene roode vlag of door eene roode schijf met 
witten rand op den bovenrand van de brug 
over die opening, en des nachts door een rood 
licht ter weerszijden van die opening; 

c. voor de stuw bij Lith des daags door 
eene roode chijf met witten rand, opgehangen 
in het midden boven die opening, en d,es 
nachts door een rood licht ter weerszijden v,rn 
die opening. 

2. De scheepvaart in de aan een stuw aan
sluitende riviervakken, voorzoovet· gelegen 
tusschen de uitmondingen van het boven- en 
benedentoeleidingskanaal naar de sluizen, is 
ronder vergunning van den luis- en stuwmees
ter verboden : 

a. voor de stuwen bij Linne, Roe,·,nond, 
B elfeld en Sa,nbeek, wanneer de scheepvaart 
door de eenige doorvaartopening verboden is ; 

b. voor de stuw bij Grave, wanneer de 
scheepvaart door de beide doorvaa rtopeningen 
verboden i ; 

c. voor de stuw bij Lith, wanneer de scheep
vaart door de drie doorvaartopeningen verbo-
den is. · 

3. Wanneer de scheepvaart door de eenige 
doorvaartopening van de stuwen bij Linne, 
Roer,nond, Belfeld of Samb ee k of door eene 
doorvaartopening van de stuw bij Grave of van 
die bij Lith is toegestaan, wordt dit aange
duid: 

a. voor de stuwen bij Linne, Roermond, 
B elfeld en Sambeek des daags door eene 
groene vlag of door eene groene schijf met 
witten rand op de hoogst gelegen bedienings
brug van de stuw, en d es nachts door een 
groen I ich t ter weerszijden van de doorvaart
opening; 

b. voor de stuw bij Grave des daags door 
eene g,·oene vlag of door eene groene schijf 
met witten rand op den bovenrand van de 
brug over die opening, en des nachts door een 
groen licht ter weerszijden van die opening; 

c. voor de stuw bij Lith des daags door eene 
groene schijf met witten rand, opgehangen in 
het midden boven die opening, en des nachts 
door een groen licht ter weer zijden van die 
opening. 

4. Het is verboden door de stuwen te varen 
door andere openingen dan die, welke op de 
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in het vorige I id bepaalde wijze zijn aange
duid. 

Art. 13. Wanneer de stuwen voor de scheep
vaart geopend zijn, is het verboden bij het 
doorvaren van de stuwen ankers, kettingen of 
trossen te laten sleepen van 500 m stroom
opwaarts tot 100 m stroomafwaarts van de 
stuwen. 

Art. 14. De bepalingen van artikel 79 van 
het Algemeen reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanalen zijn niet van toepassing 
voor de vaart op de aan de stuwen aanslui
tende riviervakken, wanneer de stuwen voor 
de scheepvaart geopend zijn. 

Art. 15. De hoofdingenieur-directeur en, 
wanneer er onmiddellijke noodzakelijkheid be
staat, de ingenieur, is bevoegd het stuwpeil te 
verlagen of te verhoogen. 

Art. 16. Overtredingen van de bepalingen 
van dit Bijzonder reglement worden, voorzoo
ver daartegen niet bij de wet of het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijk -
kanalen i voorzien, gestraft als volgt: 

a. met eene geldboete van ten hoogste 
honderd gulden de overtreding van artikel 5, 
lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 7, art ikel 8, ar
t ikel 12, lid 2 en 4, en artikel 13; 

b. met eene geldboete van ten hoogste vijf 
en zeventig gulden de overtreding van artikel 
4, lid 4, a rtikel 9, lid 2 en 3, artikel 10 en 
artikel ll. 

Art. 17. Dit Bijzonder reglement kan wor
den aangehaald onder den titel "Bijzonder 
reglement ge kanaliseerde Maas beneden Maas
bracht". 

IL te bepalen, dat met het in werking tre
den van het onder I bedoelde reglement ver
valt het Reglement, vastgeste ld bij Konink
lijk besluit van 21 October 1932 (Staatsblad 
n°. 508) en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 17 December 1935 (Staatsblad n°. 709). 

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

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1937. 

s. 565. 

WILHELM! A. 
De Minister van Wat erstaat, 
van Lidth de Jeude. 

(Uitgeg . 12 Maa,·t 1937.) 

27 F ebruari 1937. BESLUIT tot wijzigi ng 
van het Koninklijk besluit van 16 Juli 
1918 (Staatsblad N°. 451) tot instelling 
van den Zuiderzeeraad en tot vaststelling 
van bepalingen betreffende dien Raad. 

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

Waterstaat van 5 Januari 1937, L a. V, Direc
tie van den W aterstaat; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 13 No
vember 1923 (Staatsblad n°. 517) tot vaststel
ling van de inrichting van den dienst der Zui
derzeewerken, zooals dat bes! uit is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 27 Februari 1937 
(Staatsblad n°. 566); 

Den R aad van State gehoord, advies van 2 
Februari 1937 n°. 45; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis-
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ter voornoemd van 22 Februari 1937 , La. 
Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons beslu it van 16 Juli 1918 (Staatsblad 

n°. 451), tot instelling van den Zuiderzeeraad 
en tot vaststelling van bepalingen betreffende 
dien Raad, te wijzigen als volgt : 

Art. I. Waar in dit besluit voorkomen de 
woorden "den Directeur-Generaal der Zuider
zeewerken" of " den Directeur-Generaal" wordt 
in de plaats daarvan gelezen "den met de 
leiding van den dienst belasten Directeur
Generaal van den Rijkswaterstaat". 

Art. II. H et eerste lid van artikel 5 van 
dit besluit wordt gelezen als volgt: ,,De Zui
derzeeraad is gevestigd te 's-Gravenhage; de 
leden worden door Ons benoemd en ontslagen." 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen datum. 

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

's-Gravenhage, den 27sten Feb1·uari 1937. 

s. 566. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat, 
van Lid th de J euda 

(Uitgeg. 16 Maart 1937.) 

27 Februa1·i 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk beslu it van 13 Nov. 1923 
(Staatsblad N°. 517) tot vaststelling van 
de inrichting va11 den dienst der Zuider
zeewerken als bedoeld in artikel 1 sub A 
der wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad N°. 
354) tot afsluiting en drnogmaking van 
de Zuiderzee. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mi11ister van 

W aterstaat van 5 Januari 1937, La. W., Di 
rectie van den Waterstaat; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 14 Juni 
1918 (Staatsblad N°. 354) tot afsluiting en 
drnogrnaking van de Zuiderzee; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 2 
Februari 1937, n° . 46) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 22 Februari 1937, La. 
P. , Directie van den Waterstaat; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 13 ovember 1923 (Staat3-

blad N°. 517) tot vaststelling van de inrich
ting van den dienst der Zuiderzeewerken a ls 
bedoeld in artikel 1 sub A van de wet van 14 
Juni 1918 (Staatsblad N°. 354) tot afslu iting 
en droogmaking van de Zuiderzee, te wijzigen 
als volgt : 

Art. I. Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 
,,De dienst der Zuiderzeewerken omvat: 
l. het beheer en onderhoud van de vol tooi

de werken betreffende de afsluiting van de 
Zuiderzee alsmede de voorbereiding en uitvoe
ring van de werken , welke verband houden 
met de verlaging van het pei I van h et IJssel -
1neer; 

2. de voorbereiding en de uitvoering van 
de werken voor den aanleg van den N.O. 
polder; 
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3. de voorbereiding van de overige inpol
deringen in het IJsselmeer; 

4. andere werkzaamheden, welke aan dezen 
dienst mochten worden opgedragen." 

Art. II. In artikel 2 wordt in plaats van 
,,een Directeur-Generaal" gelezen: ,,den Di
recteur-Generaal van den Rijkswaterstaat". 

Art. III. In artikel 3 worden in het eerste 
lid geschrapt de woorden: ,,een chef van den 
hydrografischen dienst" en in de plaats daar
van opgenomen de woorden: ,,waterbouwkun
d igen, technisch-hoofdambtenaren"; 

voorts worden in plaats van: ,,bu reel ambte
naren" gelezen de woorden: ,,admini t1·atieve 
hoofdambtenaren, a dministratieve ambtenaren, 
schrijvers" . 

H et tweede I id van arti kei 3 wordt ge
schrapt. 

Art. IV. Ingevoegd wordt een nieuw arti
kel 3a, luidende: 

" Onder de leiding van den Directeur-Gene 
raai van den Rijkswaterstaat is met de uit
voering van den d ienst belast een hoofd
ingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat of 
een hoofdingenieur der Zuiderzeewerken . 

Ten behoeve van de uitvoering van den 
dienst kan deze in onderdeelen worden ge
splitst, waarvan het aantal, de grenzen, om
vang en benaming door Onzen :Minister van 
W aterstaat worden vastgesteld." 

Art. V. Artike l 4 wordt gelezen als volgt: 
" Werkkring, standplaats en instructie van 

de in artikel 3 genoemde ambtenaren worden 
door of vanwege Onzen Minister van Water
staat vastgeste ld." 

Art. VI. Aan het eerste lid van artikel 5 
wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: 

,,Het personeel op arbeidscontract wordt be
noemd, geschorst en ontslagen door of van
wege Onzen Minister van Waterstaat." 

Art. VII. H et derde lid van artikel 7 
wordt gelezen als volgt: ,,De bevordering tot 
wate rbouwkundige, tot techn isch-hoofdambte
naar en tot adm inistratief-hoofdambtenaar ge
sch iedt eveneens bij keuze." 

H et vierde lid ,van artikel 7 vervalt. 
Art. VIII . Artikel 8 vervalt. 
Art. IX. Artikel 9 wordt artikel 8. 
Art. X . Opgenomen wo,·dt een nieuw ar

tikel 9, luidende: 
,,Voor zoover zij niet in andere rangen over

gaan, blijven de bij het in werking treden 
van dit besluit in dienst der Zuiderzeewerken 
zijnde secretaris der directie, bureelchefs en 
bureelambtenaren als zoodanig werkzaam." 

Art. XI. Artikel 10 vervalt. 
Art. X II. Dit beslui t treedt in werking op 

een nader door Ons te bepalen datum. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1937. 

WILHELMINA. 

De Minister van Wate,·staat, 
van Lidth d e Jeud a 

(Uitg eg. 16 Mawrt 1937.) 
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s. 567 . 

l Maatrt 1937. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklij k beslui t van 12 J a nuar i 
1937 (Staatsblad n°. 562) tot invoer ing 
van een vergunningsstelsel voor het exploi
teeren van motorrij tuigen tot vervoer van 
personen. (,,Reglement autovervoer per
sonen" . ) 

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

W aterstaa t van 18 F ebruar i 1937, L a . K .K ., 
Afdeeling Vervoer- en M ij nwezen; 

Gelet op de Wet va n 29 ovem ber 1935 
(Staatsblad n° . 685) , tot verl ag ing van de 
openbare uitgaven ; 

De Centra le Comm iss ie voor Advies en Bij
sta nd voor het Verkeersfo nds gehoord ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Februar i 1937 , n° . 26 ) ; 

Gez ien het nader rapport va n Onzen voor
noemden Minister van 25 F ebrua ri 1937, L a. 
C, Afdeel ing Vervoer en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. Artikel 45 van het bij Ons besluit van 12 

J anua ri 1937 (S taatsblad n °. 562) vastgestelde 
R eglement au tovervoer personen wordt te re
kenen van 15 Februari 1937 gelezen als vol gt : 

Art. 45 . D it besluit treedt in werk ing op 
15 F ebruari 1937 met uitzonder ing van het 
bepaalde om trent taxi's en huurauto's, ten 
aanzien van welke motorrij tu igen het in wer
king treedt op 1 Juli 1937 . 

II. Dit beslui t t reedt in werking op den 
tweeden dag na di en der dagteekeni ng va n het 
Staatsbl ad , waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl ad gepla atst en in afschr ift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l sten M aart 1937. 

s. 569. 

WILHELMINA. 
De M inis ter van W aterstaat, 
v a n Lidth d e J e ude. 

(Uitgeg. 2 Maart 1937.) 

19 M aart 1937. BESLUIT tot bekrach t ig ing 
van eene wijzig ing van de Verordening, 
houdende pol itiebepa lingen voor het ver
voer van bij tende en vergift ige stoffen 
op den Rijn, bekracht igd bij Kon inkl ijke 
beslui ten van 24 Augustus 1900 (Staats
blad n°. 152), 13 December 1910 (Staats
blad 11° . 367 ) en 28 A ugustus 1 934 (Staats
blad n°. 494) . 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Op de voordrach t van Onze M inisters van 

Waterstaat en van Bu iten landsche Zaken va n 
25 F ebruari 1937, n° . 495, Afdeeling Vervoer
en Mij nwezen en van 11 F ebruari 1937, n°. 
5451 , A fdeel ing Consula ire- en Handelszaken ; 

Overwegende, dat door de Centrale Commis
sie voor de Rij nvaa rt in ha re zit t ing van 13 
November 1936 de Verordening, houdende 
pol itiebepali ngen voor het vervoer van bij ten
de en vergiftige stoffen op den R ijn, vastge
steld in ha re bui tengewone zitting van 11 
M ei 1900, en bekrachtigd bij Ons beslu it va n 
24 Augustus 1900 (Staatsblad n°. 152) , aan- 
gevuld in hare tweede buitengewone zitting 
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van 7 Mei 1910, welke a a nvulling is bekrach-
t igd bij Ons beslu it van 13 December 1910 

(Staatsblad n° . 367), en gewijzigd in h are 
zitting van 18 Apri l 1934, welke wijzig ing is 
bekrach t igd bij Ons beslui t van 28 Augustus 
1934 (Staatsblad n°. 494), nader is gewijzigd; 

Den R aad van Sta te gehoord (adv ies van 9 
Maart 1937, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministe rs van 13 Maart 1937, La. E. , 
Afdeel ing Vervoe r- en M ij nwezen en van 17 
M aart 1937, n°. 9506, A fdeeling Consula ire
en H a ndelszaken; 

Gelet op de H erz iene R ij nvaar takte van 17 
October 1868 (Staats blad n°. 75 van 1869), 
waarva n de laatste wijzig ing is goedgekeurd 
bij de wet va n 21 November 1924 (Staatsblad 
n°. 528); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. te bekrach t igen de navolgende door de 

Centra le Comm iss ie voor de R ij nvaa rt met in
gang van 1 Ap ri l 1937 vastgeste lde wijzi g ing 
van de Veror dening, houdende poli t iebepa
li ngen voor het ve rvoer van bij tende en ve r
giftige stoffen op den R ijn ; 

§ 2, IV, van de Veror den ing, houdende po
l itiebepalingen voor het vervoer van bij tende 
en vergift ige stoffen op den R ij n, wordt ge
wijzigd als volgt: 

§ 2. 

Verpakking en vervoer van vergiftige stoff en . 

De hieronder genoem de vergiftige stoffen 
mogen op den R ijn slech ts worden vervoerd , 
wanneer aan de vo lgende voorwaarden is vo l
daan : 

I . 
II. 

III. 
IV. F errosiliciu m en mangaansilicium, met 

een gehalte aan silicium hooger dan 30 % en 
lager dan 90 %, benevens a ll iages van ferro
silicium, welke toevoegingen van andere ele
menten bevatten, waarvan het tota le gehal te, 
met inbegr ip van het s ili cium (en met u it
zondering van het ij zer), hooger is dan 30 % 
en lager dan 90 %. 

1. H et product moet ve rpakt zij n in deug
delijk houten of metalen fust. 

2. Het fust moet op du idelij ke en duurzame 
wijze voorz ien zijn van het o psch r ift : ,,Ferro
silicium" of "Mangaan-s il icium" dan wel 
,,Alli age van F erro-silicium" met de toevoe
g ing " Vergif. Drooghouden. N iet ka ntelen". 

Deze opschriften moeten zij n gesteld in de 
tal en va n de l anden , waarin h e t vaart uig 
vaart . 

H et siliciumgehalte mag in de opschri ften 
voorkomen. Bijvoeging van een handelsbena
m ing is toegestaan . 

3. 
4. ····· · · · ······· 
5. 
6. De vaartuigen, welke de onder IV ge

noemde stoffen in de ruimen vervoeren, moe
ten doel treffende middelen aan boord hebben , 
waarmede op eenvoudige wijze kan worden 
bepaald, of in de woom·uim ten phospho rw ater
stof is doorgedrongen, en of de kofferdammen 
vol doende gasdichte afslu it ing waarborgen. 

E en beknopte gebruiksaanwij zing voor deze 
middelen moet aan boord aa nwezig zijn. 
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II. te bepa len , dat di t be lui t in werking 
t reedt met ingang van 1 A p ril 1937. 

Onze Ministe rs van Waterstaat en va n Bui
tenlandsche Za ken zij n belast met de uitvoe
ring va n di t beslui t, dat in het S taatsblad za l 
worden geplaa tst, en waarva n a fschrift zal 
worden gezonden aan den R aad va n State. 

's-Gra ve nh age, den 19den M aar t 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inist er van W aterstaat, 
v a n Lid t h de J e ud a 

D e Äfinis ter van B uitenlandsche Zaken, 
D e Gr ae ff. 

( Uitgeg. 30 M aa,·t 1937.) 

s. 580. 

27 F ebn,ari 1937. BESLUIT, ho udende na
dere aanwijzing va n de gezagsgebieden der 
stellingcomm a nda nten e n der territori a le
bevelhebbe rs. 

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

Staat, Minister va n Defens ie a . i. va n 22 F e
bruari 1937, Geheim Litt. X . 39; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
ble ken , wijzig ing te brengen in het gezagsge
bied van den Te rr itoria le-beve lhebber in 
Noordbraban t enz. , zooals di t is vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 5 D ecember 1932 
(Staatsblad n°. 580) a lsmede om ove r te gaan 
tot h et inste ll en va n een te rri tori aal -bevelheb
ber in ZuidrLimburg; 

H ebben goed gevonden en ve rstaan: 
te bepal en: . 
I. H et K oninklijk beslu it van 5 December 

1932 (Staatsblad n°. 58 0), gewij zigd bij K o
n inklijk beslui t van 5 Decem ber 1935 (S taats
blad n°. 692 ) wordt gewijzig d a ls volgt : 

l e H et gestelde onder " E eni g art ikel" 
wordt gelezen: 

De gezagsgebieden van den Commanda nt 
der V esting H oll a nd, van den Commandant 
der Stelli ng van den H elder, e n va u den 
Comm a ndan t in Zeeland, al mede di e va n 
ieder va n de terri tori ale-bevelhebbers omva t 
ten de gedeelten van het grondgebied des 
Rijks onde rscheidenlij k aangegeven in de Bij
lagen I tot en met VII van di t bes lui t . 

2e H et gestelde in B ijl age VI wordt ge
lezen: 
Het gezagsg·ebled va.n den 'l'errltoriale 

bevelhebber In N oord -Brabant, enz. 
De p rov inc ie Gelderland ten zuiden va n den 

Boven r ij n (voor een deel ook wel " B ijlandsche 
K anaal" geheeten) en va n de W aal ; voor ts 
de prov inc ie Noordlrraban t ; be ide p rovinciën 

met uitzondering van het geb ied , behoorende 
tot de V esting H oli a nd ; voorts het gedeel te 
van de provincie Limbu,·g te n noorden van 
de noorde lijke gr enzen van de gemeente n 
St evenswee,·t en E cht . 

3e. E en n ieuwe Bijl age VII word t toege
voegd, met den volgenden inho ud : 
Het g·ezagsgebled van den 'l'errltorlale 

bevelhebber Jn Zuid-Limb urg. 
Het gedee lte van de prov incie L imburg ten 

zuiden van de noordelijke grenze n van de ge
meente n Stevensweert en E cht. 
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4e. De hoofden van de Bijlage I tot en 
met VII worden gelezen: 

Bijl age (nummer) .. .. .. , behoorende bij 
het Koninklij k besluit va n 5 December 1932 
(Staatsblad n°. 580) , gewij zigd bij de Ko
ninklij ke beslui ten van 5 Decembe r 1935 
(Staatsblad n° . 692) en van 27 F ebruari 1937 
(Staat 1,•blad n °. 580). 

II. In de sedert gewij zigde Bijlage va n het 
Koninklijk beslui t va n 17 D ecember 1932, n °. 
16, wordt de volgende wijzi g ing aangebrach t. 

Bl z. 143, na regel 1 v. o. doen volgen : 
D . de Territoria le-bevelhebber in Zuid-Lim

burg. 
Onze Minister va n D efensie is belast met 

de uitvoering van dit besl ui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst en waa rvan 
a fschrift za l worde n gezonden aan de Al ge
meene R ekenka me r . 

's-Gravenhage, den 27sten F ebruari 1937. 

s. 600. 

WILHELM! A. 
D e M iniste,· van Staat, 

M inist er van Def ensie a. i., 
H. Co I ij n. 

(Uitgeg. 16 Maart 1937. 

24 Februari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van metalen schepwerk. 

B ijl . Hand . Il 1935/36, n° . 445; 1936/31, n°. 
81. 

H and. Il 1936/31, bladz . 1109-1113. 
B ijl . Hand. ! 1936/3 1, n . 81. 
H and. I 1936/3 1, blad-z . 108. 
Wij WILHELMINA, e nz . . . . doen te weten: 
Al zoo Wij in ovei·weging genomen he bben, 

dat door Ons bij beslu it van 2 Jun i 1936, 0
• 

22 (Nede,·landsche Staatscou,·ant van 3 Juni 
1936 °. 106) inge vol ge artikel 2 der "Crisis
invoe rwet" 1931 (Staatsblad N °. 535 ), gewij
zig d bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad N °. , 596), de invoer va n metalen schep
werk aan eene tijdelijke beperking is o nder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, da t in zooda nig geva l een voor
stel va n wet tot voo rzi ening van het in dat 
besluit geregeld ve rbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Sta te, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije ve rkeer 

rechtstreeks ui t het bu itenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Mi n ister", de Minister van H a n
del , Nijverhe id en Scheepvaart. 

3. ,,schepwerk" , a. m etalen schepwerk, b. 
messen m et metalen heft, c. soortgelijke voor
werpen, a ls sub a en b genoemd, voor zoover 
al deze a rtikelen in de h ieronder volgende 
opsom ming zijn begrepen en n iet volgens a r
t ikel 6 der Waa rborgwet 1927, S taatsblad N°. 
48 als gouden of zil veren werken worde n aan
gemerkt: 

aanzetsta l en , aard appell epels, asper geschep
pen, aspergetangen, bedruipl epels, bonbonl e
pels, botermesjes, bowll epels, bowl vor kjes, 
braad vorken, broodmessen , broodtangen , brood
vorken, broodzagen, compotedi enscheppe n, com
potelepels, dessertl e pels, dessertmessen , desser t. 
vo rken, druivenscharen, e ierl epe ls, e ierschep
pen, fl eschopeners, frituu r lepels, fruitmesjes, 
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fruitscheppen, fruitvorkjes, gebakschepjes, ge
baktangen, gemberlepels, gembervorken, goot

steenschepjes, grape-fruit-messen, groentelepels, 
sinaasappelmessen, haringvorkjes, hors d'oeu
vre-dienlepels, hors d'oeuvre-dienvorkjes, hors 
d'oeuvre-eetvorkjes, huishoudschepjes, jamle
pe ls, kaasmesjes, kaasraspen, kaasschaven, kaas
schoffels, kinderetenschui vers, kinderlepe ls, 
ki ndervorken, koffielepels, kreeftvorken, kwast
lepels, 1 ikeurlepels, messenleggers, mocca lepe ls, 
morellenlepels, mosterdlepels, notenkrakers, 
oester chelpknijpers, oestervorkjes, pannemes
sen, puddinglepels, puddingscheppen, room
lepe ls, rijstlepels, saladecouverts, sardinevor
ken , sauslepels, scheplepels, schuimspanen, 
soeplepels, spiegeleierscheppen, suikerschepjes, 
su ikerstroo iers, taartpri kkers, taartscheppen, 
taartvorkjes, tafellepels, tafelmessen, tafel vor
ken, thee-eilepels, thee lepels, theeschepjes, 

theezeefjes, trancheercouverts, trancheerdragers, 
vischdiencouverts, vischmessen, vischscheppen, 
v ischvorken, vleeschdienvorken, vleeschpennen, 
vleeschvorkjes, ijslepels, ij sscheppen, ijstangen , 
zoutschepjes, zuu r lepe ls, zuurvorken. 

2. l. Gedurende het tij dvak van 4 maa n
den , aanvangende 1 Juni 1936 en e indi gende 
30 September 193 6 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordrach t van Onzen Min iste ,· za l 
worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van schepwerk, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 75 ten honderd van de waarde, 
welke gedurende het t ijdvak van 1 Juni 1934 
tot en met 30 September 1934 uit dat land 
is ingevoerd . 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig I id bepaal de contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
m ij n nog niet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bij zondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste li d bedoelde contingenten. 

4 . Door Onzen Minister kan worden va t
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste I iel bedoelde. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tij dva k zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ni ng. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen M inister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, waaronder en de wij ze waarop 
eene vergu nning, in het vorig lid bedoeld, 
wordt verstrekt, alsmede betrnffende de vast
stelli ng van bedragen, wel ke ter bestrijd ing 
van kosten, aan de u itvoer ing van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig l id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdhe id 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 
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4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandse/te Sta.aJ,scourant • be
kendgemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betref
fende het leveren van bewijs van herkomst 
van ten invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden . 

5. l. Hij die opzette! ij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waar
van de overtreding plaats had, kunnen worden 
v.erbeurd verklaard . · 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod uitgevaar
digd bij of krachtens het bepaalde in de ar
t ikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaa r gesteld bij deze wet, 
worden als m isdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n , beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepol it ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, va ll ende in eene strafbepali ng 
dezer wet, zij n niet van toepa sing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijz igd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staa,tsblad N°. 596) , 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treed t in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van H andel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 30 Maa,·t 1937.) 

s_ so1. 

24 F ebruari 1937. WET tot regel ing van den 
invoer van benzol. 

B ijl . H and. Il 1935/36, n° . 446; 1936/37, 
n°. 88. 

Hand. Il 1936/37, bladz. 1109- -1113 . 
B ijl. Hand. l 1936/37, n° . 88. 
H and. l 1936/37, bla,lz. 108. 
W ij WILHELM! A , enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 23 April 1936, 
N°. 28 (N ede,·landsch.e Staatscottrant van 23 
Apr il 1936, N °. 79) ingevolge artikel 2 der 
,,Cris isinvoerwet" 1931 (Staatsb lad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van benzol 
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aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorst.el 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van Stat.e, enz. 
Art. 1. In deze wet is t,e verstaan onder: 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minist.er", de Minist.er van Han
del, ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 April 1936 en e indigende 
30 Juni 1936 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van benzol en a ll e in hoofdzaak daaruit be
staande met of zonder bewerking of vermen
g ing a ls motorbrandstof geschikte vloeistoffen , 
voorzoover deze meer bedraagt dan 100 t.en 
honderd van het netto-gewicht, hetwelk ge
middeld per 3 maanden in h et jaar 1935 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingent.en 
bijzondere contingent.en vast t,e st.ellen voor 
den invoer uit nader door hem aan t,e wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien t.ermijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minist.er kan worden vast
gest.eld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerst.e lid bedoelde. 

De a,·tikelen S tot en ,net 9 zijn gelijklui
dend a,an die van Staatsblad N°. 600 Blz. 38. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 605. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 30 Maa,·t 1937.) 

24 Februari 1937. WET tot regeling van den 
invoer va n superfosfaat. 

B ijl. Hand. Il 1935/86, n°. 470; 1986/37, 
n °. 101. 

Hand. Il 1986/87, bladz . 1109- 1113. 
Bijl. H and. l 1986/11 7, n° . 101. 
H and. l 1986/37, bladz. 108. 
Wij WILHELMINA, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t door Ons bij besluit van 29 Juni 1936 , N°. 
6 (Nederlandsche Staatscourant van 30 Juni 
1936 N °. 125) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 535), gewij 
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad N°. 596), de invoer van superfosfaat, 
wederom aan eene tijdelijke be perking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
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voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
st.el van wet tot voorz iening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Mini::;ter", de Minist.er van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedürende het tijdvak van 3 maan
den, ~anvangende 1 Juli 1936 en eindigende 
3C September 1936 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Min ist.er zal 
worden bepaald, is de uitvoer uit ieder land 
verboden van superfosfaat, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gem iddeld per 3 maan
den in het tijdvak van 1 Mei 1935 tot 1 Mei 
1936 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minist.er is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingent.en 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. Indien en in zooverre op den da~, waar
op deze wet in werking treedt, biJzondere 
contingenten van kracht zij n, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste 1 id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3 tot en ,net 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N° . 600 Blz. 38. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 30 Maart 1937.) 

s. 606_ 

24 F ebrua,·i 1937. WET tot regeling van den 
invoer van toi letzeep. 

Bijl. Hand. Il 35/36, n°. 471; 1936/37, n°. 
102. 

Hand. Il 1936/37, bladz. 1109-1113. 
Bijl. Hand. l 1986/37, n°. 102. 
H and. l 1936/37, bladz. 108. 
Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 29 Juni 1936 N°. 
7 (N ederlandsche Staatscourant van 30 Juni 
1936, N°. 125) ingevolge artikel 2 de,, ,,Cri
sis invoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), ge
wijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van toi letzeep 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voörstel van wet 
tot voorz iening van het in dat bes! uit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
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Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

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

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 3 maan
den , aanvangende 1 Juli 1936 en eindigende 
30 September 1936 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoe r l.(it ie der land 
verboden van geparfumeerde zeep, transpa
rantzeep en medicinale zeep, een en ander in 
blok-, staaf- of tabletvorm, geparfumeerde 
zeeppoeder alsmede geparfumeerde zachte en 
vloeibare zeep, voorzoover deze m eer bedraagt 
dan 60 ten honderd van het netto-gewicht, 
hetwelk gem iddeld per 3 m aanden in het jaar 
1935 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val 
len onder de in het eerste lid bedoelde . 

D e artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijklui
d end aan die van Staatsblad N°. 600 Blz. 38 . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 607. 

WILHELMINA. 
D e Ministe1· van Handel, 
Nijv erheid en Schee pvaart, 

H . G e I i s s e n. 
( Uitgeg . 30 Maart 1937.) 

24 Februari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van ongesmol ten di erlijk vet. 

B ijl. Hand. Tl 1935/1936, n°. 472; 1936 /37, 
n°. 103. 

Hand. II 1936/37, bladz. 1109- 1113 . 
Bijl. Hand . I 1936/37, n°. 103. 
H and. l 1936/37, bladz. 108. 
Wij WILHELMINA, enz. . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 30 December 1935 , 
N°. 102 (N ederlarvd.sche Staatscourant van 31 
December 1935, N°. 254) , gewij zigd bij Ons 
beslui t van 8 Juni 1936 , N°. 28 (Nederland
sche Staatscourant van 10 Juni 1936 , N °. 111 ), 
ingevolge artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596), de 
invoer van ongesmolten dierlijk vet wederom 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en da t artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende h et tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1936 en eindi 
gende 31 December 1936 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van ongesmolten dierlijk vet 
voor zoover deze meer bedraagt dan 25 · ten 
honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
middeld in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden . 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
cont ingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van di en termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val 
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden waaronder en de wijze waarop 
cl.oor de Stichting Nederlandsche Zuivelcen
trale, aan welke krachtens artikel 12 eerste 
lid der "Landbouwcrisiswet 1933" de invoer 
van de in het vorig artikel genoemde goede
ren uitsluitend is toegestaan, hetzij die goe
deren worden ingevoerd, hetzij een machtiging 
om namens haar die goederen in te voeren, 
wordt verstrekt, alsmede betreffende de vast
stelling van bed,·agen , welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebben den worden in 
rekening gebracht. 

2. In een bes! u it, a ls in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat bes] u it ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I id afwijkingen toe te 
staan. 

3. Een besluit, als in di t artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlanilsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

D e artikel en 4 tot en ,net 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N° . 600 Blz. 38. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruar i 1937. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van H andel, 
Nijverheid en S ch eepvaart, 

H. Ge I i s s e n. 
( Uitgeg . 30 Maart 1937.) 
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s. 608. 

24 Februari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van vlasgarens. 

B ijl. H and. Il 1935/86, n°. 484 ; 1936.137, 
n°. 111. 

Hand. Il 1936/3 1, bladz. 1109- 1113. 
Bij l. Hand. I 1936/3 1, n°. 111. 
Hand. I 1936/3 1, bladz. 108 . 
Wij WILHELM! A, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genom en hebben , 

dat door Ons bij bes lui t van 11 Juli 1936, N °. 
20 (N ederlandsche Staatscou,·ant van 13 Juli 
1936, 0

• 134) ingevolge artike l 2 der Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535)" gewij 
zig d bij de wet va n 17 November 1933 '(staats
blad N°. 596) de invoer van ongetwij nde ga
rens van vlas aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat ar t ikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geva l een 
voorstel van wet tot voorzi ening van het in 
da t besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art . 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui ten! and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister va n H a n
del, Nijverheid e n Scheepvaart. 

2. 1 . Gedurende het t ijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 Juli 1936 en e indi gende 
30 September 1936 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onze n Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit i de r land 
verboden van ongetwijnde garens van vlas., 
voorzoover deze meer bed raagt dan 5 0 ten 
honderd van het bruto-gewich t, h etwe lk ge
middeld per 3 m aanden in het jaar 1935 ui t 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig lid bepaalde contingen ten 
bijzondere continge nten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goedere n, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3 tot en rnet 9 zijn gelijklui
dend aan d ie van Staatsblad N°. 600 Bl z. 38 . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 24sten F e

bruari 1937. 

s. 609. 

WILHEL HNA . 
D e Minister van H andel, 
Nijve,·heid en S cheepvaart, 

H. Ge I i s s e n. 
(Uitgeg. 30 Maart 1937.) 

24 Februari 1937. WET tot regel ing van de n 
invoer van benzol. 

B ijl. Hand. Il 1935/3 6, n° . 485 ; 1936/8 7, 
n°. 112. 

Hand. Il 1936/31, bladz. 1110- 1113. 
B ijl . Hand. I 1936/31, n° . 112. 
H and. J 19 6/31, bla&. 108. 
Wij WILHELMINA, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat door Ons bij besluit van 25 J uni 1936 N °. 
18 (N ede,·landsche Staatscourant van 29 Juni 
1936 °. 124) ingevolge artikel 2 de r "Crisis
mvoer~~et" 1931 (Staatsblad N ° . 535), gewij
zigd b tJ de W et van 17 November 1933 (Staats
blad N °. 596), de invoer van benzol e n a ll e in 
hoo~::ik daarui t besta ande met o f zonder 
bewerki ng of vermenging als motorbrandstof 
geschikte vloeistoffen wederom aan eene t ij
delijke beperking is onderworpen en dat a r
tikel 3 van genoemde Wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geva l een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit gerege ld 
verbod van invoer zal worden gedaan· 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van Sta'te, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rech tstreeks uit het buitenland of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han-
del , ij verhe id en Schee pvaart. 

2. 1. Gedurende h et tijdvak van 6 maa n
den, aanvangende 1 J uli 1936 en e indi gende 
31 December 1936 of zooveel eerde r a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Ministe r zal 
worden bepaald , is de invoer uit iede r land 
verboden van benzol e n a lle in hoofdzaa k 
daaruit bestaande met of zonder bewerking of 
vermenging als motorbrandstof geschikte vloe i
stoffen, voorzoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van het netto-gewich t, het
welk gemiddeld per 6 maanden gedurende de 
m aanden October 1934 tot en met Septembe r 
1935 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ini,evolge het vorig lid bepaalde contingenten 
b1Jzondere contingenten vast te ste llen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zoove rre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten va n kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog n iet versti-eken gedeelte van dien term ijn 
de bijzondere contingente n in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. D oor Onzen Mini ter kan worden vast
gestel d een lijst van goede ren, welke niet val 
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S tot en ,net 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N° . 600 Blz. 38. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Grave nhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 610. 

WILHE LMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uit geg . 30 Maart 1937 .) 

24 Feb?-uari 1937. WET tot rege ling van den 
invoer van naadlooze buizen . 

Bijl. Hand. Tl 1935/1936, n° . 492 ; 1936/31, 
n°. 116 . 

H and. Il 1936/31, bladz. 1110-1113 . 
Bijl. Hand . I 1936/31, n°. 116. 
H and. I 1936/31, bladz. 108. 
Wij WILHELMINA, e nz . . .. doen te weten: 
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Alzoo 'Wij in overweging genomen hebben, 
dat door Ons bij besluit van 22 Juni 1936 N°. 
24 (N ederlandsch,e Staatscourant van 23 Juni 
1936 N°. 120) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 535), gewij
zigd bij de wet van 17 ovember 1933 (Staats
blad N °. 596), de invoer van naadlooze buizen 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel van 
wet tot voorziening van het in dat besluit ge
regeld verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Mini ter", de Minister van H an
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 Juni 1936 en eindigende 
30 September 1936 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Ministe,· zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van naadlooze buizen of pijpen van 
ijzer of staal voor gas, water en centrale ver
warming met een uitwendige doorsnede van 
20 tot en met 60 m.m. , voorzoover deze meer 
bedraagt clan 60 ten honderd van het bruro
gewicht, hetwelk gedurende de maanden Juni 
tot en met September van het jaar 1934 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog n iet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats tl-eden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S tot en 1net 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 600 Blz. 38. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 614. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . Ge I i s se n. 
(Uitgeg. 30 Maa,·t 1937.) 

24 F ebruari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van cocosstukgoederen. 

B ijl. Hand. Il 1935/36, n°. 500 ; 1936/37 , 
n°. 124. 

Hand. Il 1936/37, bladz . 1110- 1113. 
Bijl. Hand. l 1936/37, n°. 124. 
Hand. l 1936/3 7, bladz. 108. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 20 Juli 1936 N°. 
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70 (Nederlandsche Staatscourant van 30 Juli 
1936 °. 147) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), gewij 
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad N°. 596), de invoer van cocosstukgoede
ren wederom aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld ve,·bod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han-
del, ijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,cocosstukgoederen", cocostapijtgoed en 
cocoslooper in rollen. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 110 da
gen, aanvangende 1 Augustus 1936 en e indi 
gende 18 ovember 1936, is de invoer uit 
ieder land verboden van cocosstukgoederen, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
middeld per 110 dagen in het tijdvak, aanvan
gende 1 December 1934 en e indigende 31 Juli 
1935 , aan die goederen uit dat land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig Jid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste llen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zull en voo r het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, we lke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

D e a1·tikelen 3 tot en 1net 9 zijn gelijklui
dend aan die •van Staatsblad N°. 600 Blz. 38. 

L asten en beve len, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 616. 

WILHELMINA. 
D e Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . Ge I i s se n. 
( Uitgeg. 30 Maart 1937.) 

24 F ebruari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van onverglaasde muul'- en wand
tegels. 

Bijl. Hand. /1 1935/36, n°. 502; 1936/87, 
n° . 126. 

Hand . ll 1936/37, bladz. 1110- 1114. 
Bijl. Hand. I 1936/37, n°. 126. 
Hand. l 1936/37, bladz . 108. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 15 Augustus 1936 
0

• 23 (Nederlandsche Staatscourant van 18 
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Augustus 1936, N°. 160) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staat sblad N°. 
535), gewijzi gd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
biscuittegels aan eene t ijdel ijke beperking i 
ondei·worpen en dat arti kel 3 van genoemde 
wet voo rschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1936 en eind i
gende 31 J anuari 1937, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer ui t ieder 
land ve ,·boden van onverglaasde muur- en 
wandtege ls (biscuittegels) voorzoover deze 
meer bedraagt dan 70 ten honderd van den 
invoer van d ie goederen uit da t land, gedu
rende het tijdvak van 1 J anua,·i tot en met 
30 Juni 1936, berekend naar het te verglazen 
oppervlak. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste 1 id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val 
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

D e a.1·tikelen 3 tot en 1net 9 zijn gelijklui
dend oon die va.n Staatsblad l\" 0

• 600 Bl z. 38. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe-

bruari 1937. WILHELM! A. 

s. 619. 

De Ministe1· van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 30 Ma.art 1937.) 

13 Ma.a1·t 1937. WET houdende rege ling be
treffende het vestigen van inrichtingen, 
waarin eenige tak van detai lha ndel, am
bacht of kl eine nijve rheid zal wordon uit
geoefend. (,, Ve3tigingswet Kl einbed:rijj".) 

Bijl. Hand. 11 1935/36, 346: 1936/37, 65. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 1294-1326, 1329. 
Bijl. Hand. l 1936/37, 65. 
Hand. l 1936/37, bladz. 315- 321. 
Wij WILHELMI A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, regelen vast te stellen 
nopens het vestigen van inrichtingen, waarin 
eenige tak van deta ilhandel , ambacht of kleine 
nijverheid zal worden uitgeoefend; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. 1. Indien een of meer rechtsper

soonlijkheid bezittende vereenigingen yan on
dernemers in een tak van detailhandel, am
bacht of kleine nijverheid daartoe het verzoek 
doen, kan bij algemeenen maatregel van be
stuur worden bepaald, dat een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van dezen tak, voorzoover die uitoefening be
treft, niet zal mogen worden gevestigd zonder 
daartoe vari de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken verkregen vergunning. 

2. De bepaling van het vorig lid vindt geen 
toepassing ten aanzien van die gemeenten, 
welke, den Middenstandsraad gehoord, bij den 
in dat lid bedoelden maatregel zullen worden 
aangewezen. 

3. Onder het "vestigen" van een inrich
ting, als in het eerste lid bedoeld, verstaat 
deze wet het doen aanvangen van de uitoefe
ning van het bedrijf ten aanz ien van het pu
bliek. 

4. Onder " de K amer van Koophandel en 
Fabrieken" verstaat deze wet de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, binnen welker ge
bied de in het eerste lid bedoelde inrichting 
zal worden gevestigd. 

5. Onverminderd de voorsch,·iften van de 
artikelen 2 en 10, 2e I id, kan Onze Minister, 
met de uitvoering van deze wet belast, op 
voorstel van den Middenstandsraad i;>epalen, 
dat in een tak van detailhandel, ambacht of 
kleine nijverheid een inrichting, waarin deze 
tak al dan niet uitsluitend zal worden uitge
oefend, voorzoover die uitoefening betreft, niet 
zal mogen worden gevestigd zonder zijn toe
stemm ing. Deze maatregel kan aan een op 
denzelfden tak van detailhandel, ambacht of 
kleine nijverheid betrekking hebbenden maat
regel, als in het eerste lid bedoeld, niet meer 
dan zes maanden voornfgaan. Hij vervalt met 
de inwerkingtreding van den maatregel in lid 
1 bedoeld. De termijn van zes maanden kan 
door Onzen Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast, voor eenmaal met zes maan
den worden verlengd. 

2. Geen vergunning, als in het eerste lid 
van a rtikel 1 bedoeld, i vereischt: 

a. ingeval van verplaatsing van een inrich
ting, als in artikel 1 bedoeld, naar een ander, 
binnen dezelfde gemeente gelegen perceel; 

b. ingeval van vestiging van een inrichting, 
a ls in artikel 1 bedoeld, door bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur, den Middenstandsraad 
gehoord , aan te wijzen soorten van kleine han
dels- of ambachtslieden . 

3. 1. Een vergunning, als in het eerste lid 
van artikel 1 bedoeld, wordt uitsluitend ver
leend, indien wordt voldaan aan bij algemee
nen maatregel van bestuur, den Middenstands
raad. alsmede, wanneer voor den betrokken 
bedrijfstak een Bedrijfsraad is ingesteld , dezen 
Bedrijfsraad gehoord, vast te stellen minirnum
eischen van credietwaardigheid, handelskennis 
en vakbekwaamheid, in deze wet aangeduid 
als "vestigi ngseischen". 

2. Aan de vesti gingse ischen moet worden 
voldaan door dengene, die bij de vestiging 
der inrichting als ondernemer zal optreden, of, 
indien er twee of meer ondernemers zullen 
zijn, door hen gezamenlijk. 

3. Indien de inrichting door een ander dan 
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den ondernemer of de ondernemers za l worden 
beheerd, moet worden voldaan: 

a. aan den e isch van credietwaardigheid 
door den ondernemer, of, ind ien er twee of 
meer ondernemers zull en zijn , door hen ge
zamenlijk; 

b. aan de eischen van handelskennis en 
vakbekwaamheid door den beheerder, of, in
di en er twee of meer beheerders zul Jen zij n, 
door hen gezamenlij k. 

4. Vestig ingse i chen, als bedoeld in het 
eerste l id van artikel 3, kunnen ten aanz ien 
van een tak van detai lhandel , a mbacht of 
kle ine n ij verheid alleen worden vastgesteld 
op ve rzoek van een of meer rechtspersoonl ijk
he id bezittende vereenigingen van onderne
mers in den betreffenden tak, aangesloten bij 
een algemeen erkende centrale organisatie. 

5. 1. E en vergunning, als in het eerste li d 
van a rtikel 1 bedoeld, moet schrifte lij k wor
den aangevraagd door dengene, d ie bij de 
vestiging der inrichting als ondernemer zal 
optreden, of, indien er twee of meer onder
nemers zullen zijn, door hen gezamenlij k. 

2. De aanvrage moet vergezeld gaan van 
zoodanige besche iden a ls noodig zijn om de 
K amer van Koophandel en Fabrieken in staat 
te stellen te beoordee len, o f aan de in artike l 
3 bedoel de eischen wordt voldaan. 

6. De Kamer van K oophandel en Fabrie
ken besl ist op de aanvrage uiterl ijk binnen 
zes weken na de ontvangst daarvan. 

7. 1. De K amer van Koophandel en F a
brieken verl eend vergunning tot vestiging van 
de inrichting, indi en te haren genoegen is 
aangetoond , dat aan de in artikel 3 bedoelde 
e ischen wordt voldaan. 

2. Indien de Kamer van K oophandel en 
F a brieken besluit tot het verleenen der ver
gunning, ver trekt zij den aanvrager , o f, in
d ien er twee of meer aanvragers zijn, aan hen 
gezamenlijk, daarvan een gedagteekend be
wijs, waarin vermeld zij n: 

a. de naam van den ondernemer of de na
men van de ondernemers, zoomede, in voorko
mend geval, van den beheerder of de beheer
ders; 

b. de tak van deta il handel, ambacht of 
kleine nijverheid, welke in de inrichting zal 
worden uitgeoefend ; 

c. de gemeente en het pe rceel , wa ar in de 
inr ichting zal worden gevestigd. 

H et model van di t bewijs wordt door Onzen 
Minister, met de uitvoering van deze wet be
l ast, vastgesteld. 

3. Indien de Kamer van K ooph a ndel en 
Fabrieken het verleenen van de vergunning 
weige rt, wordt van deze weigering, onder op
gave van redenen, aan den aanvrager of aan 
de aanvrage rs bij aangeteekenden brief mede
deel i ng gedaan. 

8. 1. Van de bes] issi ngen van de Kamer 
van Koophandel en F abr ieken kan de aan
vrager of kunnen de aanvrage rs gezamenl ij k 
binnen twee weken na dagteeken ing de r be
sli ss ing in beroep komen bij Onzen Minister, 
met de uitvoering van deze wet be la t, door 
indien ing van een met redenen omkleed be
roepschr ift. 

2. Van het beroep geeft Onze Minister ken
ni s aan de Kamer van K oophandel en F a
brieken. 
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3. Onze M inister bes] ist, zoo nood ig na ver
hoor van den aanvrager of van de aanvragers, 
binnen vier weken na den dag, waarop de 
voorz iening is gevraagd. Ingeval van bekrach
t ig ing der besli ssing van de K amer van Koop
handel en Fabrieken doet hij daarvan aan de 
K amer en aan den aanvrager of aan de aan
vragers binnen een week schrifte lij k mede
deel ing. Ingeval van vern iet ig ing zendt h ij 
he t beroepschrift binnen een week aan de 
K amer ; de K amer neemt, binnen twee weken 
na ontvangst daarvan, een n ieuwe besliss ing 
met inachtnem ing van de door Onzen Min iste r 
in beroep genomen besl iss ing. 

9. De vergunning vervalt, indien de vesti
ging van de betreffende inricht ing niet heeft 
plaats gehad binnen drie maanden na de dag
teekening van het in het tweede I id van arti
kel 7 bedoelde bewijs. 

10. 1. H et bepaalde in de artikelen 1, 3, 
5, 6, 7, 8 en 9 vindt overeenkomst ige toepas
s ing ten aanz ien van de uitbreiding van het 
in een inrichting uitgeoefende bedrij f met een 
tak van detailhandel. ambacht of kle ine nij 
verhei d, zoomede ten aanz ien van de voortzet
ting van het in een inricht ing uitgeoefende 
bedrijf in geval van wijzig ing in de personen 
van ondernemers of beheerders. 

2. H et bepaalde in artikel 2, onder b, 
vindt overeenkomstige toepass ing ten aanzien 
van de in het vo r ig li d bedoelde ui tbre iding 
en voortzetting van het in een inrichting u it
geoefende bedrijf ; bovendien is geen vergun
ning vereischt : 

a. indien bij over] ij den van den ondernemer 
of van een der ondernemers di ens e igendom 
op zijn weduwe en/of wettige m inderjari ge 
kinderen overgaat; 

b. in geval van faillissement, wegens het 
optreden van een of meer curatoren; 

c. in geva l van voorloop ige verleen ing van 
surséance van betaling, wegen het optreden 
van een of meer bewindvoerders. 

ll. 1. In die gevall en, waarin - ter be
oordeeling van de K amer van Koophandel en 
Fabrieken - de omsta ndigheden medebrengen, 
dat wijziging i,-. de personen van ondernemers 
of beheerders plaats heeft, vóórd at omtrent de 
reeds ingediende aanvrage om vergunning tot 
voortzetting van het in de betreffende inrich
t ing uitgeoefende bedrij f besl ist is of vóórdat 
de besli ss ing daaromtrent onhermepelijk is 
geworden, verleent de K amer van Koopha ndel 
en Fabrieken den aanv rager der vergunning 
of den aanvragers gezamenlijk ter zake van 
die voortzetting een voorloopige vergunn ing, 
welke voor de toepassing van deze wet met 
een vergunn ing wordt gelijkgeste ld . 

2. In d ie gevall en. waar in - ter beoordee
l ing van de Kamer van Koophandel en Fa
br ieken - de omstandigheden medebrengen, 
dat wij zig ing in de personen van ondernemers 
of beheerders pi aats heeft, vóórdat een aan
vrage om vergunning tot voortzetting van het 
in de betreffende inrichting uitgeoefen de be
drijf kon wo rden inged iend, verleent de K a
mer van Koophandel en Fabrieken dengene, 
di e na de wijzig ing a ls ondernemer optreedt, 
op zij n ve rzoek ter zake van die voortzetting 
een voorloopige vergunning, welke voor de 
toe pass ing van deze wet met een verg11nning 
wordt gelijkgesteld en welke geacht zal wor-
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den van kracht te zijn op het tijdstip der wij
ziging. ZiJn er twee of meer ondernemers, dan 
wordt het verzoek door hen gezamenlijk inge
diend. 

3. Het bewijs der voorloopige vergunning 
vermeldt het t ijdstip der wijziging. 

4. De voorloopige vergunning brengt het 
recht mede, het in de inricht' 1g uitgeoefende 
bedrijf in stand te houden: · 

a. in een geva l, als bedoeld in het eerste 
lid , tot na verloop van twee maanden, na

dat een beslissing, houdende we igering der 
vergunning, onherroepelijk is geworden; 

b. in een geva l, al~ bedoeld in het tweede 
lid , tot na verloop van twee maanden na het 
t ijdstip der wijziging, in het bewijs der voor
loopige vergunning vermeld, tenzij inmiddels 
een aanvrage om vergunning tot voortzetting 
van het in de inrichting uitgeoefende bedrijf 
is ingediend en indien zoodanige aanvrage is 
ingediend, tot na verloop van twee maanden, 
nadat een bes! iss ing, houdende weigering der 
vergunning, onherroepelijk is geworden. 

5. De Kamer van Koophandel en Fabrie
ken is bevoegd, in bijzondere geva ll en de in 
het vorige I id bedoel de termijnen met ten 
hoogste één maand te verlengen. 

12. Ter bestrijding van kosten , welke aan 
de uitvoering dezer wet zijn verbonden, kan 
door de K amer van Koophandel en Fabrieken 
ter zake van elke bij haar ingediende aan
vrage een vergoeding worden geheven ten 
bedrage van ten hoogste t ien gu lden . 

13. De Kamer van Koophandel en Fabrie
ken is bevoegd aan een uit haar midden te 
benoemen commissie van ten m inste vij f leden 
op te dragen namens haar al datgene te doen, 
waartoe de Kamer van Koophandel en Fa
brieken krachtens deze wet bevoegd is. 

14. 1. Met hechtenis van ten hoogste twee 
weken of geldboete van ten hoogste vijfhon
derd gul den wordt gestraft: 

a. h ij die een inrichting vestigt of het daar
in uitgeoefende bedrij f u itbreidt of voortzet 
zonder de daartoe ingevolge deze wet ver
eischte vergunning; 

b. hij die in een inr ichting, gevestigd zon
der de daartoe ingevolge deze wet vere ischte 
vergunning, het daarin uitgeoefende bedrijf in 
stand houdt; 

c. hij die het in een inrichting uitgeoefende 
bedrij f, voorzoover dit is uitgebreid zonder de 
daartoe ingevolge deze wet vereischte vergun
ning, in stand houdt ; 

d. hij die het in een inrichting uitgeoefen
de bedrijf, voortgezet zonder de daartoe inge
volge deze wet vere ischte vergunning, in stand 
houdt ; 

e. hij die het in een inrichting uitgeoefende 
bedrijf in stand houdt in strijd met het be
paa lde in artikel 11; 

/ . hij die ter verkrijging van de hem ver
leende vergunning aan de Kamer van Koop
handel en Fabrieken onjuiste gegevens heeft 
verstrekt of onjuiste mededeelingen heeft ge
daan. 

2. Indien t ijdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert een 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens overtreding dezer wet onherroepel ijk is 
geworden, kan hechtenis van ten hoogste vier 
weken of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden worden opgelegd. 
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3. Een afzonderlijke straf kan worden op
gelegd voor iederen dag, gedurende welken: 

a. in een inrichting, gevestigd zonder de 
daartoe ingevolge deze wet vereischte vergun
ning, het daarin uitgeoefende bedrijf in stand 
gehouden is; 

b. het in een inrichting uitgeoefende be
drijf, voorzoover dit is uitgebreid zonder de 
daartoe ingevolge deze wet vereischte vergun
ning, in stand gehouden is; 

c. het in een inrichting uitgeoefende be
drijf, voortgezet zonder de daartoe ingevolge 
deze wet vereischte vergunning, in stand ge

. houden is; 
d. het in een inrichting uitgeoefende bedrijf 

in strijd met h et bepaalde in artikel 11 in 
stand gehouden is. 

4. Bij veroordeel ing wegens het in het 
eerste lid , onder /. bedoel de feit, kan de rech
ter het staken van de uitoefening van den tak 
van detai lhandel, ambacht of kleine nijver
heid, waarop de vergunning betrekking had , 
gelasten . 

5. De bij d it artikel strafbaar geste lde fei
ten worden a ls overtredingen beschouwd. 

15. 1. Met het opsporen van de ove rtre
dingen van deze wet zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast: 

a. de ambtenaren van rijks- en gemeente
politie; 

b. zij , die daartoe door Onzen Minister, met 
de uitvoering van deze wet belast, zijn aan
gewezen. 

2. De in het vorige lid bedoelde ambtena
ren hebben te allen t ijde vrijen toegang tot 
a lle p laatsen, waar een tak van de tai lhandel, 
ambacht of kleine nijverheid wordt . uitgeoe
fend, of ten aanzien waarvan redelijkerwijze 
vermoed kan worden, dat zulks a ldaar ge
schiedt. Wordt hun de toegang geweigerd of 
belemmerd of wordt hun op aanmelding tot 
toelating niet geantwoord, dan verschaffen zij 
zich den toegang desnoods met inroeping van 
den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wi l 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een comm issaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente of wel voorzien 
van een bijzonderen schr iftelijken last, in den 
zin van artikel 120 van het Wetboek van 
Strafvordering, van een commissaris vat1 po
li t ie en in gemeenten waar geen commissaris 
is, van den burgemeester. Van dit binnet1tre
den wordt binnen tweemaal v ier en tw intig 
uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt 
mede van het tijdstip van het binnentreden 
en van het daarmede beoogde doel melding 
gemaakt. 

16. Deze wet kan worden aangehaald onder 
d en titel "Vestigingswet Kleinbedrijf" m.et 
vermelding van den jaargang van het Staats
blad, waarin zij is geplaatst. 

17. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Maart 
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WILHELMINA. 

D e M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg . 25 MMJrt 1937.) 
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s. 740. 

2 Janua1·i 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Zeevischbesluit 1936. 

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

L andbouw en Visscherij van 12 December 1936, 
n°. 31482, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange-
legenheden; . . . 

Gelet op artikel 3 van het Cris1s-Zeev1sch-
besluit 1936; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in arti kel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
{adv ies van 18 December 1936, n°. 747); 

Gehoord den R aad van State {advies van 22 
December 1936, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1936, n°. 
3241 7, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A . in artikel 3 van het Crisis-Zeev ischbe

sluit 1936 wordt in plaats van "71/2 c.m. " ge
lezen "7 c.m.". 

B. dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
d iging. 

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

's:Gravenhage, den 2den J a nuari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Viss cher-ij, 
L . N . D eck ers. 

{Uitgeg. 13 Januari 1937.) 

s. 741. 

14 Januari 1937. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 8 en 11 der Landbouw
uitvoerwet 1929 op den uitvoer van tulpen
bloemen naar Groot-Britannië en Ierland. 

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

L andbouw en Visscherij van 4 J anuari 1937, 
n°. 6, Directie van den Landbouw, Afdeeling 
II A ; 

Gelet op de artikel en 8 en 11 der L and
bouwuitvoerwet 1929 ; 

Gehoord den Raad van State {advies van 
12 Januari 1937, n° . 99 ; 

Gezi e n het nade1· ra pport van Onzen voor
noemden Minister van 13 J anuari 1937, n° . 
354, Directie van den L andbouw, Afdeeling 
II A· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1 °. ,,Onze Minister" : Onze Minister van 

L andbouw en V isscherij ; 
2°. ,,tulpenbloemen": de van tulpenbol len 

gesneden bloemen; 
3°. ,,het Bureau": het Uitvoer-Contróle

Bureau, aangewezen in Ons besluit van 16 Oc
tober 1936, n°. 3, Nederlandsche Staatscourant 
1936, n°. 203. 

2. Het is verboden tulpenbloemen naar 
Groot-Britannië en Ierland uit te voeren of 
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aan eenig middel van vervoer ten uitvoer aan 
te bieden, voorzoover zij niet voldoen aan de 
navolgende eischen: 

1 °. gezond zijn, waaronder wordt verstaan 
dat zij vrij zijn van plantaardige en dierlijke 
a·antasting en van andere teeltgebreken; 

2°. vakkundig gesneden zijn; 
3°. onbeschadigd zijn, waaronder wordt ver

staan dat zij niet beschadigd zijn hetzij door 
meteorolog ische invloeden tijdens den groei , 
hetzij door niet zorgvuldige of onoordeelkun
dige behandeling bij het snijden, verpakken, 
voor verzend ing gereed maken of verzenden; 

4°. vakkundig verpakt zijn; 
5°. bladrijk zijn, waaronder wordt verstaan 

dat zij zooveel groene bladeren bez itten als 
overeenkomt met redelijke e ischen in verband 
met het doel , waarvoor zij bestemd zijn; 

6°. r ijp zijn, waaronder wordt verstaan dat 
zij in zoodanig stad ium van ontwikkeling ge
sneden zijn, dat redelijkerwijze mag worden 
verwacht, dat zij ter plaatse van bestemming 
zuil en aankomen in een toestand, wel ke beant
woordt aan het doel , waarvoor zij bestemd 
zijn; 

7°. versch zijn, waaronder wordt bestaan 
dat zij in zoodanige toestand verkeeren, dat 
redelijkerwijze mag worden verwacht, dat zij 
ter plaatse van bestemm ing zullen aankomen 
in een toestand, welke beantwoord aan het 
doel , waarvoor zij bestemd zijn. 

3. Zendingen van tu lpenbloemen worden 
geacht niet te voldoen aan de eischen, gesteld 
in het vorige artikel, indien zij niet vergezeld 
gaan van een door Onzen Minister vast te ste l
len certificaat. 

4. Certificaten, als bedoeld in het vorige 
artikel, worden niet dan na keuring der be
treffende zendingen uitgereikt door het Bu
reau. 

5. l. De keuring, bedoeld in het vorige 
artikel , geschiedt door ambtenaren van h et 
Bureau op de ·plaats van inJading voor recht
streekschen uitvoer. 

2. De certificaten worden afgegeven door 
çle ambtenaren, bedoeld in het vorige lid van 
dit artikel ; deze houden nauwkeurig aanteeke
ning van de door hen afgegeven certificaten, 
alsmede van de door hen afgekeurde zendin
gen. 

6. De certificaten worden door de am bte
naren der invoerrechten aan de laatste wacht 
ingehouden en teruggezonden aan het Bureau. 

7. l. I ndien een zending is afgekeurd, 
staat h e m, die haar ter ke u1· ing h eeft aange
boden, beroep open bij een door den D irecteur 
van het Bureau aangewezen deskundige. 

2. Onze Minister stelt voor dit beroep rege
len vast, a lsmede voor den termijn waarbinnen 
het moet worden ingesteld , de w ijze waarop 
het moet worden behandeld en de daaraan 
verbonden kosten. 

8. De kosten van de keuring komen ten 
laste van dengene, op wiens naam het certifi 
caat wordt afgegeven. 

De berekening, inning en verantwoording 
de r keuringsgelden geschieden vol gens door 
het Bureau onder goedkeuring van Onzen Mi
nister te stellen regelen. 

9. 1. E en of meer door Onzen Minister 
aangewezen Rijksambtenaren houden toezicht 
op de keuringen , het hooger beroep, de af-
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gifte van certificaten en de berekening der 
kosten . 

2. Het bestuur en de ambte naren van het 
Burea u zijn verplicht aan de in het vorige 
lid van dit artikel bedoelde Rijk a mbtenaren 
voll edige opening van zaken te doen. 

10. 1. Met het opsporen van de in de 
Landbouwuitvoerwet 1929 strafbaar gestelde 
overtred ingen van dit besluit zij n mede belast 
de door Onzen Minister te benoemen contro
leurs 

2. Onze Minister ste l t voor deze control eurs 
een instructie vast. 

11. Dit besluit, dat ka n worden aangehaald 
a ls " Tulpenbloemenuitvoerbesluit 1937" en 
treedt in werking met ingang van den tweeden 
dag na d ien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit beslu it, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den Januar i 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 16 J anua,·i 1937. ) 

s. 742. 

15 Januari 1937. BESLUIT tot wijzig ing van 
het Crisis-Tarwebesluit 1936. II. 

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

L a ndbouw en Vissche rij van de n 30sten De
cember 1936, n°. 6 Kab., Afdeel ing Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Gelet op de a rtike len 1, 9 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en op de artikel en 14 en 
15 van het Cris is-Tanvebeslui t 1936 II ; 

Gehoord de Centrale Commissie va n Advies, 
bedoeld in artikel 27 van de Landbouw-Crisi s
wet 1933 (advi es van den 4den Januari 1937, 
n°. 749); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 12den Januari 1937 , n°. 98); 

Gez ien het nade r rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 J anuari 1937, n°. 
24 K ab inet, Afdeeli ng Landbouw-Cris is-Aan
gelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. artikel 15 va n het Crisis-Tarwebesluit 

1936 II te wijzigen, met dien verstande, dat 
het wordt gelezen a ls volgt: 

A1·t. 15. 1. Behoudens het bepaalde in het 
volgend lid , geldt de verbodsbepaling, vervat 
in a rtikel 14 ten aanzien van tarwemeel A en 
tarwebloem A niet voor hen, die a ls geo rgani
seerden zijn aangesloten bij• de Centra le. 

2. De verbodsbepali ng, vervat in a rtikel 14 
ge ldt ten aanzi e n van h e n, die tanvemee l A 
en tarwebloem A verwerken tot brood en het 
bedrijf van broodbakker uitoefenen in door 
Onzen Minister aan te wijzen gemeenten, niet, 
voorzoover zij als georganiseerden zij n aange
sloten bij de Centrale en in het bezit zijn van 
een vergunning tot het uitoefenen van het 
broodbakkersbedrijf. 

3. De vergunning, bedoeld in het vorig 
lid, wordt door de Centrale afgegeven aan 
hen , die op den dag van inwerkingtreding van 
dit besluit het beroep of bedrijf van brood-
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bakker daadwerkelijk uitoefenden en kan door 
Onzen Minister worden verleend aan hen, die 
niet aan dat vere ischte voldoen. 

II. Dit besluit treedt in werking m et in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van L a ndbouw en Vissche ,·ij 
is belast met de uitvoering van dit bes lui t, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden gep laatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Januar i 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van Landbouw en V i11sche,·ij, 
L. N. D ec k e r s. 

(Uitgeg. 19 J anua,·i 1937. ) 

s. 743. 

25 Januar i 1937. BESLUIT tot wijzig ing van 
het Crisis-Fabrie ksturfbesluit 1935 I. 

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

Landbouw en Visscherij van 1 2 November 
1936, n°. 29277, Afdee ling La ndbouw-Crisis
A a ngelegenheden; 

Ge let op het Crisis-Fabrieksturfbeslu it 1935 I; 
Gehoord de Centra le Comm issie, genoemd in 

artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 6 November 1936, n°. 729); 

Gehoord den R aad van State (advies van 1 
December 1936, n°. 56); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 16 J anuari 1937, n°. 
30983, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A . Vóór het bepaalde in art ike l 4 van h et 

Crisis-Fabrieksturfbesl uit 1935 I wordt het 
cij fer 1 geplaatst; in het bepaalde onder c 
van dit artikel worden na de woorde n "de 
Crisis-Organisati e" ingevoegd de woorden " in 
evenredigheid met de grootte van hun bedrijf" , 
en aan dit artikel worden toegevoegd een 
tweede en derde lid , luidende: 

,,2 . Indien na de toekenning overeenkom
stig het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel de totale hoeveelhe id dagwe rken, a ls 
bedoeld in artikel 3, niet ten vo ll e is verdeeld , 
zal de overblij vende hoeveelheid worden ver
dee ld onder de georganiseerden, genoemd in 
artikel 2 lid 2 onder a en b, mits zij bij de 
aanvrage, a ls bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, hebben verzocht voor een zoodanige 
extra-toekenn ing in aanmerking te mogen ko
men. 

3. De aanvrage, a ls bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, moet vóór 6 F ebruar i 1937 
bij de Cri sis-Organisatie worden ingediend. " 

B. Artikel 5 van het onde r A genoemde bè
sluit wordt ingetrokken. 

C. Aan artikel 6 van het onder A genoemde 
besluit wordt toegevoegd een derde lid luiden
de: 

"3. Het bepaalde in de vorige leden van di t 
artikel is niet van toepass ing op gezinsl den 
va n georganiseerden, die in hun bedrijf werk
zaam zijn." 

D . In artikel 7 van het onder A genoemde 
besluit wordt in plaats van "1937" gelezen 
,,1938". 
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E. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

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

!gis, den 25sten J anuari 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en l-ïsscherij , 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitgeg. 30 J anuari 1937.) 

s. 744. 

25 Januari 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Cri is-Ansjovisbesl uit 1936. 

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

L andbouw en Visscherij van 28 December 
1936, n°. 32069, afdeeling Landbouw-Crisi s
Aangelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Ansjovisbesluit 1936 ; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 

artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 18 December 1936, n°. 743); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
19 Januari 1937, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 J anuari 1937, n°. 
422 I , Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A. in artikel 7 van het Cr isis-An jovisbe

sluit 1936 wordt in plaats van "1937" gelezen: 
1938" · 

" B. dit beslu it treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

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

!gis, den 25sten Januari 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Landbouw en Visscherij, 
L . N. D e c k e r s. 

(Uitgeg . 30 Januari 1937.) 

s. 745. 

2 Februari 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Cris is-Akkerbouwbes luit 1934 . ( Aan
wijzing zwarte stroop en ,nelado als mono
polieproduct.) 

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

Landbouw en Visscherij van 24 December 
1936, N°. 32070, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 14 van de Landbouw-Cris is
wet 1933, op artikel 2 van het Cris is-Heffings
besluit 1933 en op het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934, zooals dit laatstelijk is gewijzigd; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 18 December 1936, N°. 744); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
1.9 Januari 1937, 0

• 25); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 J anuar i 1937, N°. 
2100, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. in te voegen in artikel 3 van het Crisis

Akkerbouwbesluit 1934 na het woord "aardap
pelvlokken" de woorden "alsmede zwarte 
stroop en melado"; 

II. in te voegen na artikel 30 van evenge
noemd besluit een n ieuw intitul é en twee 
nieuwe artikelen, 1 uidende als volgt: 

,,§ 12b. Van het afleveren van zwarte 
stroop en melado. 

Art. 30d. Het afleveren van zwarte stroop 
en rnelado in gezamenl ijke hoevee lheden boven 
een door Onzen Minister te bepalen aantal 
kilogrammen, is slechts toegestaan 

a. aan hen, die a ls georganiseerden zijn 
toegelaten bij een daartoe door Onzen Minis
ter aan te wijzen Cri sis-Organ isatie; 

b. nadat betaald is, dan wel met goedv in
den van de Crisis-Organisatie de verplichting 
is aangegaan te zullen betalen het in het 
volgende artikel bedoelde bedrag. 

Art. 30e. Voor het afleveren van zwarte 
stroop en melado is de betrokkene verschu l
digd aan de in het vorig artikel bedoel de 
Crisis-Organisatie als vertegenwoordigster van 
het Fonds een door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag per door dezen daarbij te be
palen eenhe,d , voorzoover a l thans over die 
zwarte stroop of over di e melado niet reeds de 
uit hoofde van dit artikel verschuldigde gel
den zijn betaald."; 

III. dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscher ij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk za l worden geplaatst in het Staats
blad en in a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Zeil am See, den 2den Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Vissche1-ij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitg eg. 11 Feb1·ua1·i 1937.) 

s. 746. 

10 F ebruari 1937. BESLUIT tot wijziging 
van het Cr isis-Tarwebesluit 1936 I. 

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

L andbouw en Visscherij van 24 Dece1nber 
1936, n°. 32074, Afdeeling Landbouw-Crisis
A angelegenheden; 

Gelet op het Cris is-T arwebesluit 1936 I ; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 18 December 1936, N°. 745); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
19 J anuar i 1937, N °. 26); 

Gezien het nader rap port van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1937, 0 • 

2098, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. te bepalen, dat het Crisis-T arwebesluit 

1936 I wordt gewijzigd in dier voege, dat: 
I. in artikel 1, 1 id 1, achter de woorden: 
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"bedoeld in artikel 2 van dit besluit", het 
leesteeken ,, ; " wordt vervangen door het lees
teeke;i ,,.", en de daarna volgende woorden 
van genoemd lid, bevattende een definitie van 
,,bouwl and", vervallen; 

II. in artikel 2, lid 2, achter de woorden: 
.,bij een of meer der laatstgenoemde organisa
t ies", het leesteeken ., ," wordt vervangen 
door het leesteeken ,, ." en de daarna volgen
de woorden van genoemd I id vervallen; 

III. het bepaalde in artikel 4, sub b, wordt 
gelezen a ls volgt: 

,,b. de Stichtingen Gewestelijke Tarwe-Or
ganisaties, voor wat betreft tarwe, welke in 
Nederland is geteeld en door haar krachtens 
eeni gen ter uitvoering van de Landbouw-Cri
siswet 1933 genomen maatregel is gekocht dan 
wel van de telers is ingenomen, met dien ver
stande, dat verkoop daarvan a lleen kan ge
schieden door bemiddeling en op de verkoop
conditi es van de Stichting Nederlandsche 
Tarwe-Centrale, gevestigd te 's-Gravenhage;"; 

IV. het bepaalde in artikel 5, sub c, achter 
de woorden: ., verder in dit bes! uit te noemen: 
" houders van schooningsinrichtingen", " wordt 
gelezen a ls volgt: 

"voor zoo ver betreft het met i nachtneming 
van nader door of vanwege Onzen Minister 
onder diens goed keuring te stellen rege len, 
voorhanden of in voorraad hebben van die 
tarwe, van welke door een tarweteler, voor 
wien het verbod van het voorhanden of in 
voorraad hebben van die tarwe niet geldt, het 
schoonen aan hem is opgedragen;"; 

V. in het bepaalde in artikel 5, sub k, de 
woorden: ,,van een der in dit artikel bedoelde 
georganiseerden" worden vervangen door de 
woorden: ,, van een der in dit artikel onder d 
tot en met h bedoelde georgan iseerden"; 

VI. in artikel 6, sub a, aan het einde van 
h et bepaalde onder 3° het leesteeken: ,, ; " 
vervalt en de navolgende woorden worden toe
gevoegd: ,,en slechts voor zoover het betreft 
zaai tarwe, welke door hemzelf is geteeld;"; 

VII. in het bepaalde in artikel 6, sub g, 
telkenmale de woorden: ,, tarwe-tusschenperso
nen" worden vervangen door de woorden : 
,, tusschenpersonen in den tarwehandel"; 

VIII. het bepaalde in artikel 8 wordt ge
lezen als, volgt: 

"1. Bij elk verhandelen en/of vervreemden 
van tarwe met uitzondering va n zaaitarwe, 
zijn beide daarbij betrokken partijen verplicht 
daarvan op te maken eene door die beiden 
onderteekende vel"klaring, opgemaakt volgens 
door Onzen Minister te stellen regelen , en 
deze in te dienen bij eene door dien Minister 
aan te wijzen Crisis-Organisatie, echter met 
dien verstande, dat zulk een verklaring niet 
behoeft te worden opgemaakt bij het verhan
del en en/of vervreemden van tarwe door een 
tarweteler aan de Stichting Gewestelijke Tarwe
Organisatie, bij welke hij als georganiseerde 
is aangesloten. 

2. Door de Stichtingen Gewestelijke T a rwe
Organisaties, elk voor het werkgebied, ge
noemd in artikel 1 harer statuten, kan worden 
bepaald, dat bij het verhandelen en/of ver
vreemden van zaaitarwe één o f beide der 
daarbij betrokken partijen verplicht zijn een 
verklaring daarvan op te maken van een door 
e lk der genoemde Stichtingen vast te ste ll en 
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model en deze in te dienen bij een door elk 
dier Stichtingen aan te wijzen Crisis-Organi
satie, echter met dien verstande, dat de ver
plichting tot het opmaken van zulk een ver
klaring niet mag worden gesteld ten aanzien 
van het in artikel 6, sub b, 2° bedoelde ver
handelen en/of vervreemden van zaaitarwe · 
door een ha ndelaar in zaaitarwe aan een in 
a rtikel 4, sub b, bedoelde Stichting."; 

IX. in het bepaalde in artike l 9, lid 6, de 
woorden: ,,tarwe-tusschenpersonen" worden ver
vangen door de woorden: ,,tusschenpersonen 
in den tarwehandel"; 

X. in het bepaalde in artikel 10, lid 1, het 
woord: ,,en" tusschen de woorden: ,,genoemd 
in a rtikel 1 ha rer Statuten" en " de Stichti ng 
N ederl andsche Akkerbouw-Centrale" wordt 
vervangen door de woorden "en/of" ; 

XL h et bepaalde in artikel 10, lid 2, wordt 
gelezen als volgt: 

" 2. De verbod bepaling, in het voorgaande 
lid vervat, geldt niet voor de Stichtingen Ge
westelijke T a rwe-Organisaties, elk voor het 
werkgebied, genoemd in artikel 1 harer Statu
ten, en is niet van toepassing op de in het 
voorgaande lid bedoelde tarwe en afvallen 
van tarwe, welke zijn gedenatureerd."; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Vis cherij 
is bel ast met de uitvoering van dit bes! uit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Zell am See, den l0den F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Landbouw en Vissche,-ij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitgeg. 5 Maart 1937.) 

s. 747. 

19 Februari 1937. BESLUIT tot toepass ing 
van artikel 3 van de wet van den 29sten 
November 1930, Staatsblad N°. 443, hou
dende bepalingen tot wering en bestrij
ding van de bisamrat. (,,Bisa,nratbesluit 
1931.") 

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

Landbouw en Visscherij van 28 December 1936 
N° . 14439, Directie van den Landbouw, Af
deeling IIA ; 

Gelet op artikel 3 van de wet van den 
29sten November 1930, Staatsblad N °. 443, 
houdende bepalingen tot wering en bestrijding 
van de bisamrat, op het Koninklijk besluit 
van den 14den Februari 1924, Staatsblad N °. 
45 , zooal s dat laatstelijk is gewijzi g d , ter uit
voering van artikel 57 der J achtwet 1923 en 
op artikel 8, lid 1, onder / , van het Algemeen 
Visscherijreglement voor de binnenwateren, 
Staatsbl ad 1932, N° . 315; 

Gehoord den R aad van State (advies van 26 
J anuari 1937, N °. 36) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Februari 1937, N°. 
1014, Directie van den Landbouw, Afdeeling 
IIA· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

4 
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Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1 °. ,,bisamrat": de rat, aangewezen in het 

Koninklijk besluit van den 14den Februari 
1924, Staatsblad N°. 45, zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd, ter u itvoering van artike l 57 der 
Jachtwet 1923; 

2°. ,,Dienst": het Hoofd van den Planten
ziektenkundigen Dienst, te Wageningen. 

2. De provincies Limburg, Noord-Brabant 
en Zeeland zijn streken, a ls bedoeld in artikel 
3 van de wet van den 29 ten ovember 1930, 
Staatsblad 0

• 443, houdende bepalingen tot 
wering en bestrijding van de bisamrat. 

3. De gebru iker van een peroeel, waaronder 
begrepen degene die op dat perceel jaagt of 
vischt, is, indien hij daarop de aanwez igheid 
van de bisamrat vaststelt of vermoedt, ver
plicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester van de gemeente, waar
in dat perceel is gelegen. 

4. De burgemeester, die een kennisgeving 
ontvangt, als bedoeld in het vorige artikel, of 
die op een perceel in zijn gemeente de aan
wezigheid van de bisamrat vaststelt of ver
moedt, geeft daarvan onverwijld kennis aan 
den Dienst. 

5. Indien de Dienst weet of vermoedt, dat 
zich op een perceel bisamratten bevinden, 
doet hij onverwijld een onderzoek instellen. 

6. Indien bij een onderzoek, als bedoeld in 
het vorige artikel , bl ijkt, dat zich op een per
ceel bisamratten bevinden, doet de Dienst 
daarvan terstond mededeeling aan den burge
mee ter, die onverwijld den gebruiker , bedoeld 
in a rtikel 3, h iervan in kennis stelt. 

7. Indien niet op den werkdag, volgende 
op d ien na ontvangst van de kennisgeving, be
doeld in het vorige artikel, ten genoegen van 
den Dienst de bisam ratten op het betreffende 
perceel zijn opgeruimd, hetzij krachtens arti
kel 54, hetzij krachtens artikel 60 der Jacht
wet 1923, zal die opruiming terstond nadien 
geschieden door de daartoe krachtens artikel 
61 van die wet aangewezen personen. 

8. I n a fwij ki ng in zooverre van het be
paalde in artikel 8, lid 1, onder /, van het 
A lgemeen Visscherijreglernent voor de binnen
wateren, Staatsblad 1932 N°. 315, mogen bij 
de oprnim ing, bedoeld in het vorige artikel, 
mede netten waarvan het netwerk van metaal
gaas is vervaardi gd, worden te water gebracht, 
te water gehouden of opgehaald. 

9. Onze Minister van Landbouw en Vis
scherij kan volgens door hem te stellen regels 
voor e l ke bij den Di enst ingeleverde doode o[ 
levende bisamrat een vergoed ing toekennen. 

10. Dit besluit kan w0t·den aangehaald a ls: 
"Bisamratbes luit 1937" en treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na di en van 
zijn a fkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Ze il am See, den 19den Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Landbouw en Vissche,ij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitgeg. 20 M aa,·t 1937.) 
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s. 748. 

27 Februari 1937. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Cr isis-Organisatie
besluit 1933 op waddenzeeharing. 

(,,C,·isis-Wadiknzeeharingb esluit 1937" ). 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Landbouw en Visscherij van 27 Januari 1937 
n°. 2307, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der L and
bouw-Crisiswet 1933 en op het Crisis-Organi
satiebeslui t 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commis ie, genoemd in 
artikel 27 der L andbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 22 J anuari 1937, n°. 757); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
16 Februari 1937, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 F ebruar i 1937 n°. 
4418, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevo nden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de te,m ino

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

,,crisis-organ isatie": een door Onzen Minis-
ter aan te wijzen crisis-organisatie; 

,,Waddenzee" : de wateren, genoemd in ar
t ikel 1, 1 id 1 en lid 2, van het Waddenzee
visscherijreglement 1932 (Staat.sblad n°. 316); 

"waddenzeeha ring" : de haring, wel ke in de 
Waddenzee is bemachtigd; 

"waddenzeeharingvisscher": een ieder, di e 
met inachtneming van het in artikel 3 bepaal
de a ls georganiseerde is aanges loten bij de 
cr isis-organisatie en a ls zoodanig is toegelaten 
tot de groep " waddenzeeharingv isschers" • 

"waddenzeeharinghandelaar": een ieder'. die 
a ls georgan iseerde is aangesloten bij de cri s is
organisatie en als zoodan ig is toegelaten tot 
de groep "waddenzeehar inghandelaars". 

2. 1. H et aanvoeren van waddenzeeharing 
is slechts toegestaan aan waddenzeehar ingvi s
schers. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
1 id van dit artikel is het aanvoe ren van wad
denzeeharing slechts toegestaan met vaartu i
gen, welke in e igendom toebehooren aan of 
ter besch ikking staan van waddenzeehar ing
visschers en ten aanzien waarva n door de 
cri sis-organisatie- een aanvoerve1·gunning is 
verstrekt. 

3. De aanvoervergunning, genoemd in het 
tweede I id van d it artikel, wordt niet ver
strekt, dan nadat de aanvrager ten genoegen 
van de crisis-organisatie heeft aangetoond, dat 
de aanvoervergunning wordt aa11gevraagd h et
zij ten aanzien van een vaartuig, hetwelk hem 
vóór 1 Januari 1936 reeds in e igendom toebe
hoorde of ter beschikking stond en waarmede 
het visschen op en het aanvoeren van wadden
zeeharing in het jaar 1935 daadwerkelijk is 
uitgeoefend, hetzij ten aanz ien van een vaar
tuig, dat dient ter vervanging van een vaar
tuig als hiervoor genoemd. 

4. De aanvoervergunn ing, genoemd in het 
tweede lid van dit artikel, wordt eveneens ver
strekt ten aanz ien van door Onzen Minister 
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aan te wijzen vaartuigen, welke niet behooren 
tot de vaartuigen, genoemd in het derde licl 
van dit artike l. 

5. Onverminderd het bepaalde in de voor
gaande leden van dit artikel is het aanvoeren 
van haring, welke in de Waddenzee is be
machtigd met een kuilnet, gedurende door 
Ons te be pal en tijdvakken verboden. 

3. Door de cr isis-organisatie kunnen in de 
groep " waddenzèeharingv isschers" slechts wor
den toegelaten degenen , die in het jaar 1935 
het visschen op ha ring in de W addenzee daad
werkelijk hebben uitgeoefend, of daartoe door 
Onzen Minister zij n toegelaten . 

4. 1. H et afleveren van waddenzeehar ing 
door waddenzeeharingvisschers is slechts toege
staan onder de vol gen de voorwaarden : 

a. dat de aflevering gesch iedt voor of boven 
door Onzen Minister va t te stellen minimum
prijzen, welke prijzen verschil lend kunnen 
worden vastgesteld voor verschi l lende soorten 
en voor verschillende tijden des jaars; 

b. dat de waddenzeeharing, welke wordt 
a fgeleve rd , is verkocht over den afs lag te Har-
1 ingen, Den H elder, Den Oever (gem. Wi er in
gen), Makkum (gem. Wonseradeel ), Zout
kamp (gem. Ulrum) en andere door Ons aan
gewezen afslagplaatsen; 

c. dat de aflevering plaats vindt onder 
controle van een door of vanwege Onzen l\1i
nister aan te wijzen persoon; 

d. dat de ter aflevering aangeboden wad
denzeehar ing voor mensche lijke consum pt ie ge
schikt is. 

2. Waddenzeeharing, welke. niet voor men
schelijke consumptie ge chikt is, alsmede de 
waddenzeeharing, welke bij verkoop over den 
afs lag niet den minimumprijs, genoemd in het 
onder a bepaalde van het eerste li d van dit 
artikel, opbrengt, moet terstond aan de crisis
organisatie tegen een door Onzen Minister te 
bepalen prijs in e igendom worden overgedra
gen of vernietigd. 

3. De koopprijs van de waddenzeeharing, 
genoemd in het tweede lid van dit artikel, 
wordt door de cri sis-organisatie betaald aan 
den onder c, van het ee rste lid van dit artikel 
genoemden persoon. 

5. 1 . H et verh andelen van waddenzeeha
ring, met uitzondering van het verkoopen in 
het kl e in aan verbru ikers, is slechts toegestaan 
aan waddenzeeharinghandelaars, di e in het be
zit zijn van een door of vanwege Onzen J\'[j. 
nister voor een door hem te bepal en tijdvak 
a f te geven vergunning. 

2. De houder eener vergunning, a ls ge
noemd in het ee rste lid van dit artike l, is ve r
plicht: 

a. slechts waddenzeeharing van waddenzee
ha ringv isschers te betrekken, indien bij de af
levering de voorwaarden, in artike l 4 gesteld , 
zijn in acht genomen; 

b. den koopprij van de door hen betrok
ken waddenzeeharing te betalen aan den in 
het eerste lid van artikel 4 onder c genoemden 
persoon. 

6. 1. De koopsommen van de dooi· wadden
zeeharingvisschers a fgeleverde of aan de cri sis
organisatie overgedragen partijen waddenzee
haring worden in de bij of krachtens artike l 
4 aangewezen a fslagplaatsen door den in het 
onder c bepaalde van het eerste lid van artikel 
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4 genoemden persoon verdeeld onder de wad
denzeeharingvisschers, die gedurende het t ijd 
vak, waarop de verdee l ing betrekking heeft, 
waddenzeeharing ter plaatse hebben aange
voerd . 

2. De verdee ling, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, gesch iedt in ieder der bij of 
krachtens artikel 4 aangewezen afslagp laatsen 
oveteenkomstig het a ldaar geldende plaatse
lijk gehruik. 

7. Het model van de aanvoerve rgun ning, 
genoemd in het tweede lid van artike l 2 en 
het model de ,· vergunning, genoemd in het 
ee rste lid van artikel 5, worden door Onzen 
Minister vastgesteld. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: ,,Crisis-Waddenzeeharingbesluit 
1937". 

9. Dit besluit treedt in werk ing met ingang 
van den tweeden dag na d ien van zijn afkon
dig ing en is geldig tot 1 Juni 1937. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is be last met de uitvoering van dit bes lui t, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 27sten F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 5 Maart 1937.) 

s. 750. 

6 Maart 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Cris is-Mosselbeslui t 1936. (,.Crisis-Mos
selbesluit 1936" .) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voo rd racht van Onzen Minister van 

Landbouw en Visscherij van 3 Februari 1937, 
N°. 2719, Afdee li ng Landbouw-Crisis-Aa nge
legenheden; 

Gelet op het Crisis-Mossel bes! uit 1936 ; 
Gehoord de Central e Comm iss ie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisi wet 1933, 
(advies van 29 J anuari 1937, N°. 761) ; 

Gehoord den Raad van State (adv ie van 
23 Februari 1937, N°. 29); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Maart 1937, N °. 
5241 , Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Crisis-Mosselbeslui t 1936 in die r 

voege te wij zigen, dat het word t gelezen a ls 
volgt : 

Art. 1. Dit bes lu it neemt over de termino
logie van artikel 1 van het Cr is is-O,·gan isatie
beslu it 1933 en verstaat voorts onder: 

,,cr is is-organisatie": een door Onzen Minis
ter aan te wijzen crisis-organisatie; 

"Verkoopkantoor": de Stichting Centraal 
Verkoopka ntoor van mo selen, gevestigd te 
Bergen op Zoom ; 

" mosselv isschers en mosselkweekers": zij , die 
met inachtneming van het in artike l 2 bepaal
de a ls georgan iseerden zijn aanges loten bij de 
cris is-organ isatie en als zoodanig zijn toege
laten tot de groep "mosselvisschers en mossel
kweekers"; 

,,mosselhandelaren": zij , die met inach tne
ming van het in artikel 4 bepaalde a ls ge-
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organiseerden zijn aangesloten bij de crisis
organisatie en als zoodanig zijn toegelaten tot 
de groep " mosselhandelaren"; 

,,mosselzaadvisschers en/of mosselzaadhande
laren": zij , die met inachtneming van het in 
artikel 8 bepaalde als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de cr isis-organisatie en als 
zoodanig zijn toegelaten tot de groep "mossel
zaadvisschers en/of mosselzaadhandel aren". 

2. l. Het uitzaaien en kweeken van, zoo
mede het visschen op alle soorten mo selen , 
met uitzondering van mosselen, welke afkom
stig zij n uit de Waddenzee en bestemd voor 
eendenvoer en landbemesting, is slecht. toe
ge taan aan mosselvisschers en mosselkweekers, 
di e in het bez it zij n van een door of vanwege 
Onzen Mini ter voor een door hem te bepalen 
tijdvak af te geven vergunning. 

2. In de groep "mosselv isschers en rnossel
kweekers" kunnen dool' de cr isis-organ isatie 
slechts worden toegelaten zij , die in het t ijd
vak van 1 J uni 1934 tot 1 Juni 1935 het be
drijf van mos elvisscher en/of mosselkweeker 
regelmatig hebben uitgevoerd, of door Onzen 
Minister a ls zoodanig zijn toegelaten. 

3. De vergunning, genoemd in het eerste 
lid van dit artikel, wordt slechts uitg reikt, 
nadat de aanvrage!' zich heeft verbonden niet 
meer mosselen te zaaien of te kweeken dan 
een hem toegestane hoeveel he id en/of van een 
hem toegestane soort. 

3. l. Het is aan mosselvisschers en mossel
kweekers verboden de door hen gevischte en/of 
gekweekte consumptie-mosselen te verknopen 
aan anderen dan aan het Verkoopkantoor. 

2. H et Verkoopkantoor is verplicht slech ts 
in N ederlandsche wateren gekweekte en/of ge
vischte consumptie-mosselen in te knopen. 

3. Mosselvisschers en mosselkweekers moe
ten de consumptie-mosselen afkomstig van hun 
percee]en of van de publieke visscherij leveren 
aan het Verkoopkantoor met inachtneming van 
de voorwaarden , welke daarvoor door het Ver
koopkantoor zijn vastgesteld. 

4. l. H et Verkoopkantoor is verplicht de 
krachtens het bepaalde in artikel 3 gekochte 
consumpt ie-mosselen te verknopen aan mossel
handelaren. 

2. In de groep "mosselhandelaren" kunnen 
door de crisis-organisatie slechts worden toe
gelaten zij , di e in het tijdvak van 24 Juni 1935 
tot 1 Juni 1936 con urnptie-mosselen hebben 
gekocht van het Verkoopkantoor, of door On
zen Minister al zoodanig zijn toegelaten. 

5 . 1. Onverminderd h et bij tractaat bepaal
de, is het vervoeren en uitvoeren van mosse
len, met uitzonder ing van mosselen , welke 
afkomstig zijn uit de Waddenzee en bestemd 
voor eendenvoer en landbemest ing, slechts toe
gestaan aan degenen, die in het bezit zij n van 
een vanwege Onzen Minister door het Ver
koopkantoor af te geven vervoer- en/of uit
voervergunning. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel ten 
aanzien van het vervoere n van mosselen be
paalde is niet van toepassing op hen, d ie op 
een afstand van tenminste 15 K.M. buiten de 
in het volgende lid van dit artikel genoemde 
gebieden mo selen ten verkoop aanbieden, 
gaan of doen aanbieden. 

3. De gebieden. · genoemd in het tweede lid 
van dit artikel zijn : 

52 

a. de provincie Zee land, a lsmede het e iland 
Goeree en Overflakkee; 

b. het niet afgesloten gedeelte van de Zui
derzee en de Waddenzee. 

6. l. Door het Verkoopkantoor wordt bij 
aankoop van consumptie-mosselen aan den le
verenden mosselvisscher of mosselkweeker ten
minste een door Onzen M inister vast te stellen 
prij s betaald, welke prijs verschillend kan 
worden vastgesteld voor verschillende soorten 
en/of kwaliteiten van concumptie-mosselen, 
voor verschillende plaatsen en voor versch il -
lende tijden des jaars. . 

2. Indien de ter lever ing aangeboden soort 
of kwali te it a fwijkt van den gestelden e isch, 
kan, in afwijking van het bepaalde in het eer
te lid van dit artikel, de betrokken partij 

worden geweigerd, of de aankoopprijs worden 
ver! aagd tot een door Onzen Minister vastge
stel den prijs. 

7. Onverminderd het bij tractaat bepaalde, 
is het uitvoeren van mosselen met uitzondering 
van mosselen, welke afkomstig zijn uit de 
Waddenzee en bestemd voor eendenvoer en 
landbemesting, beneden een door Onzen Minis
ter vast te stellen m aat verboden. 

8. 1. H et visschen op ha lfwasmosselen en 
mosselzaad is met inachtneming van het in 
artikel 2 bepaalde bovendien toegestaan aan 
mosselzaadvisschers, die in het bezit zijn van 
een door of vanwege Onzen Minister voor een 
door hem te bepalen tijdva k af te geven ver
gunning. 

2. Het verhandelen van ha l fwasmosselen en 
mosselzaad is slechts toegestaan aan mossel
zaadhandelaren, die in het bez it zijn van een 
door of vanwege Onzen Minister voor een 
door hem te bepalen tijdvak af te geven ver
gunning. 

3. In de groep "mosselzaadvisschers en/of 
mosselzaadhandel aren" kunnen, behoudens toe
l ating door Onzen Minister, door de crisis
organisatie slechts worden toege laten zij, di e 
reeds zijn toegelaten tot de groep " mossel 
v isschers en mosselkweekers". 

4. Voor het afgeven eener vergunning, a ls 
genoemd in het ee rste en het tweede lid van 
dit artikel kunnen door Ons voorwaarden wor
den gesteld. 

9. Het model der vergunning, genoemd in 
artikel 2, lid 1, artikel 5, lid 1 en artikel 8, 
lid 1 en 2, wordt door Onzen Minister vast
ge teld. 

10 . Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: ,,Crisis-Mosselbesluit 1936" . 

ll. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkond iging en is geldi g tot 1 Mei 1938. 

B. te bepalen, dat di t besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 6den :Maart 1937 . 
WILHELMINA. 

D e Minist er van Landbouw en V isscherij, 
L. N. Deck ers. 

(Uitgeg. 19 Maart 1937.) 
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s. 751 . 

31 M aa,·t 1937. BESLUIT tot toepassing van 
de a rtike len 9 en 13 de r L a ndbouw-Crisis
wet 1933 en het Crisis-Organisa t iebesluit 
op huisbrandturf. (,.Crisis-Huisbrand tur f
besluit 1937" .) 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen Mini ster van 

L a ndbouw en Visscherij van den 4 F ebrua r i 
1937 , n°. 2734, Afdeel ing L andbouw-Cri sis
Aangelegenheden ; 

Gelet o p de art ikelen 9 en 13 de r L a nd
bouw-Cris iswet 1933 en het Cri s is-Organ isatie
besluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 
a rtikel 27 der L a ndbouw-Cri siswet 1933 (a d
vies van 29 J anuari 1937, n°. 763) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
23 F ebruari 1937, n°. 30) ; 

Gezien het nader rappor t van Onzen Minis
ter van L andbouw en Visscherij van 25 M aart 
1937, n°. 5242, Afdeeling L a ndbouw-Cri sis
Aangelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. Di t beslu it neemt over de term ino

log ie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
beslu it 1933 en verstaat voorts onder : 

" huisbrandturf" : met behulp van mach ines 
in de provinciën Drenthe en Overijssel gepro
duceerde turf, te weten bagger- en persturf; 

" produceeren": het gr aven, droogmaken en 
scheepsladen, met all e bewerk ingen, welke 
daarbij ,ioodzakelijk zijn; 

,. de cr isis-organisatie": een door Onzen M i
nister aan te wijzen crisis-o rganisa t ie . 

2. 1. H et produceeren van huisbrandturf 
is, met inachtneming van het bepaalde in de 
navolgende a rt ikelen van di t besluit, slech ts 
toegestaan aan hen, di e a ls georganiseerden 
zijn aangesloten bij de cri sis-orga nisatie en a ls 
zoodanig toegelaten tot de groep " producenten 
van hu isbrand turf". 

2. Door de crisis-organisati e kunnen tot de 
groep "producenten van huisbrandturf" slechts 
worden toegela ten: 

a. zij , d ie in de ja ren 1934 en 1936 zelf
sta ndi g huisbrandturf hebben geproduceerd ; 

b. zij , die ten genoegen de r crisis-organisa
t ie aantoonen, dat zij de beschikk ing hebben 
gekregen over de veenderij va n een ander , die 
gedurende de onder a genoemde ja ren zelf
standig huisbrnndturf heeft geprnd uceerd en 
die voornemens zij n in de plaats van d ien 
a nder he t p roduct ie recht ui t te oefenen; 

c. door Onzen M inister aan te wijzen per
sonen, welke n iet voldoen aan het onder a en 
b bepaalde. 

3. H et produceeren van elk der beide soor
ten van hu isbra ndtu rf is slech ts toegesta an tot 
een hoeveelhe id , waarvan het totaal door On
zen Ministe r wordt vastgesteld . 

4. De in het vorig l id bedoelde hoeveelhe
den worden door de c ri is-organisa t ie bij 
schr iftelijke toew ijzing verdeeld over de in 
artikel 2 bedoel de georgan iseerden. waa rbij 
aan ieder hunne r, op hunne sch1·iftelij ke aan
vrage, waa rvan het model door Onzen M inis
ter word t vastgesteld, een hoeveelh eid van 
een of iede r der beide sood;en h uisbrandtu rf 
wordt toegewezen, met di en verstande, dat 
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deze hoeveelhe id : 
a. ten aanzien van h en, genoemd in a rtikel 

2 lid 2 onder a, overeenkomt met een door 
Onzen Minister vast te stell en pe rcentage van 
de gemiddelde hoeveelheid , welke in de ja ren 
1934 en 1936 door den georga niseerde is ge
produceerd ; 

b. ten aanzien van hen, genoemd in artikel 
2 lid 2 onder b, overeenkomt met hetzelfde 
percentage a ls genoemd onder a, berekend 
over de gemiddelde productie in de ja ren 
1934 en 1936 va n dengene, in wien plaats de 
geo rganisee rde het producti e recht wil u it
oefenen ; 

c. ten aanzien van hen, genoemd in art ikel 
2 1 id 2 onder c, voor ieder hunner door de 
cri sis-organisa t ie wordt vastgesteld onder goed
keu ring van Onzen Minister. 

5. Indien een veenderij door den e igenaar 
wordt verhuu rd o f verkocht, word t den huur
de r of nieuwen e igenaar slech ts , die hoeveel
hei d toegewezen, waarmede de toewijzing van 
den e igenaar, c. q . oo rspronkelijken e igenaar 
wordt verminderd . 

6. Dit beslui t ka n worden aa ngehaald on
der den t itel "Cri is H uisbrandturfbeslui t 
1937" . 

7. Di t beslui t t reedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn a fkon
dig ing en is geldi g tot 1 M aart 1938. 

Onze Minister van Land bouw en Visscherij 
is belast met de ui tvoering van di t besluit, 
hetwelk in het Staatsbl ad zal worden gepl aatst 
en in afschrift gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenh age, den 31sten Maart 1937. 
WILHELM! A. 

D e M inister 'lian L andbouw en V issche,·ij , 
L . N . D e c k e r s. 

(Uit geg. 3 A pril 1937. ) 

s. 780. 

19 Februa,·i 1937. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
den 14den F ebrnar i 1924, Staatsbl ad N °. 
45, ter u itvoer ing van artikel 57 der J acht
wet 1923. 

Wij WILHE LMINA, enz.; 
Gezien artike l 57 der J achtwet 1923 en Ons 

besluit van den 14den F ebruari 1924, S taats
blad 0

• 45, ter u itvoering van dat artikel ; 
Op de voordracht van Onzen Mi nister van 

Landbouw en Visscherij van 8 F ebrua r i 1937, 
N °. 1088, Directie van den Landbouw, Afdee
l ing II A ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepalen: · 
in het eenig artikel van Ons beslu it van den 

14den F ebruari 1924 , Staatsbl ad N °. 45, ter 
u itvoer ing van a rt ikel 57 der J ach twet 1923, 
wordt het leesteeken ach ter " otters" gewijzigd 
in een komm a en wordt toegevoegd " bisam
ratten. " . 

Onze Min ister van L andbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit beslui t, 
da t in het Staatsbl ad zal worden geplaa tst. 

Zeil am See, den 19dea Febrnari 1937. 
WI LHELMI NA. 

D e M iniste1· v an L andbouw en Visscherij, 
L. N. D e o k e 1· s. 

(Uit geg. 20 M aart 1937 .) 
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s. 782. 

24 F ebrua,·i 1937. BESLUIT tot bepali ng 
van het tijdstip van inwerk ingt.-eding van 
het Tuinbouwui tvoe rbes lui t ten aanz ien 
van komkommers, kropsla en tom aten. 

Inwerkingtreding 1 Maart 1937. 

s. 840. 

9 Janum·i 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk beslui t van 22 F ebruari 
1936 {Staatsblad n°. 842) tot ui tvoer ing 
van de a r t ikelen 13, lid 2, en 33 va n de 
Warenwet {Staatsblad 1935, n°. ï 93). 

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

Sociale Zaken van 25 November 1936, n°. 
1902 D/Dossier 55, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 13, lid 2, en 33 van 
de Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793) ; 

Gezien Ons besluit van 22 F ebrua ri 1936 
(Staatsblad n °. 842); 

Den Raad van State gehoord {adv ies van 
22 December 1936, n°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 31 D ecember 1936, 
n°. 2109, D/dossier 55, afdeeling Volksgezond
heid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. Aan artikel 9 van Ons besluit van 
22 Februari 1936 {Staatsblad n°. 842), wordt 
een nieuwe alinea toegevoegd , luidende: 

Voor het jaar 1937 v indt het bepaa lde in 
a rtikel 5 voorzoover mogelijk overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat in lid 1 
in plaats van " vóór den aanvang van iedM 
dienstjaar" wordt gelezen " vóór 1 Juli" en 
dat in lid 2, in plaats van "vóór 1 F ebruari'' 
wordt gelezen "vóór 1 Aug ustus". 

Art. II. Dit besluit treedt in werki ng met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsb lad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van S tate. 

's-Gravenhage, den 9den Janua ri 1937. 

s. 842. 

WILHELMINA. 
D e M inister van So ciale Za ken, 

M . S l i n ge n b e r g. 
(Uitgeg. 29 Januari 1937.) 

16 Maart 1937. BESLUIT tot nade re wijzi
" ing van het Arbeidsbeslui t 1920 (Staats
blad n°. 694 van 1920), laatstelijk gew ij 
zigd bij Koninklijk besluit van 12 Juli 
1933 (Staatsblad n°. 363). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op a rtikel 10, eerste 1 id , der Arbeids

wet 1919 ; 
Op de voo.-drach t van Onzen Ministe r van 

Soc ia le Zaken van 3 F ebruari 1937, n°. 281, 
afdeeling Arbe id ; 

Overwegende, dat het wensche lijk is gebl e
ken het Arbe idsbeslu it 1920 (Staatsblad n°. 
694 van 1920), laatste lijk gewijzigd bij Ons 
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besluit van 12 Juli 1933 (Staatsblad n°. 363) , 
nade r te wij zi gen ; 

D en R aad van State gehoord (adv ies van 2 
M aart 1937 , n°. 40) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 11 M aart 1937 , n°. 
613, a [dee ling Arbeid ; 

H e bben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Een ig artikel. 
In Ons besluit va n 10 Aug ustus 1920, Staats

blad n°. 694 (Arbe idsbes lui t 1920), laatste lijk 
gewijzigd bij Ons bes lui t van 12 Juli 1933, 
Staatsbl(L(l n° . 363, wordt het bepaa lde in ar
t i ke i 58, onder 1 , vervangen door het vol gen
de : 

" 1 . In den winke l o f de a pothee k moet voor 
de jeugdige personen en vrouwen, die a ldaa r 
gelijktijdig werkzaam zijn, een vo ldoend aan
tal, ui ts luitend voor die pe rsonen bestemde, 
doelmat ige zitge legenheden aanwezig zijn." . 

Onze Ministe r van Sociale Zaken is belast 
met de ui tvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden gep laatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van S tate 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1937. 

s. 843. 

WILHELMINA. 
D e Minister van So cial e Z aken, 

M . S I i n g e n h e r g . 
(Uitg eg . 6 Ap,·il 1937.) 

19 Maart 1937. BESLUIT tot wijzi gi ng van 
het Consumptieijsbesluit (Staatsblad 1934, 
N°. 240), laatste lijk gewijzigd bij Konink
lijk beslui t van . 9 Juli 1936 (Staatsblad 
N °. 856). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Social e Zaken, van 8 Februari 1937, N °. 134 
D/Doss ie r 30, a fdeel ing Volksgezondheid• 

Gelet op de a rtikelen 14 en 15 der W~ren
wet (Staatsbla d 1935 , N° . 793) en op het Con
sumptieij s-besluit (Staatsblad 1934 , N °. 240) , 
laatstelijk gewijzigd bij Ons bes lui t va n 9 
Juli 1936 (Staatsblad N °. 856); 

Gez ien het advies van de Commiss ie, bedoeld 
in artike l 17 der Warenwet (Staatsblarl 1935 . 
~ 0

• 793); 
Den Raad van State gehoord (adv ies va n 9 

Maa rt 1937, N °. 37) ; 
Gez ien het nader ra pport van Onzen l\ll ini s

ter va n Sociale Zaken van 16 Maart 1937 
N °. 392 D/D oss ie ,- 30, Afdeeling Volksgezond '. 
h e id; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
te bepa len : 
A ,t. I . A rtikel 8, lid 2, van het Consump

t ieij s-bes luit (Staatsbl ad 1934, N °. 240) wordt 
gelezen a ls vo lgt: 

2. In afwijking van het in het ee rste lid 
bepaalde mag het bevriezen dier waren plaats 
hebben in een ruimte, we lke n iet aan cle in 
dat lid geste lde e ischen voldoet, m its d it be
vriezen geschiedt door ve rdamping van vloei
baar gemaakte gassen in a utomatisch we rken
de, geheel ges loten, toeste ll en en ui t een schri f
telij ke verklaring, door den directeur van den 
keuringsdienst van Waren aan den in het re
g ister ingesch reven gebru iker di e r rnimte af-
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gegeven, blijkt, dat hygiënische bezwaren daar
tegen niet bestaan. 

Art. II. Dit be lui t treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit bes luit, dat in het 
Sta atsb lad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 19den Maart 1937. 

s. 881. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social e Zakr 11 , 

M. S I i n ge n be r g. 
(Uityeg. 9 April 1937.) 

8 Maart 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk beslui t van 3 J anuari 1930 , 
Staatsblad n° . 3, tot vast telling van de 
premiën voor de verplichte ziekteverzeke
ring, zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Juli 
1936, Staatsblad n°. 885. 

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

Sociale Zaken van 4 Maart 1937, n°. 505 , Af
deel ing Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 63, eerste lid, 64 , 68 
en 69, eerste en derde I id, der Ziektewet ; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
te rekenen van 1 J anuari 1937 te wijzigen 

Ons beslu it van 3 Januari 1930, taatsblad 
n°. 3, tot vaststelling van de premiën voor de 
verplichte Ziekteverzekering, laatstelijk gewij 
zigd bij Ons besluit van 1 Juli 1936, Staats
blad n°. 885 en te bepalen als vo lgt: 

Eenig artikel. 
Het bepaalde in artikel 2 van Ons vo ren

genoemd gewijzigd besluit van 3 J anuari 1930, 
Staatsblad n°. 3, onder A.bis , wordt gelezen 
a ls volgt: 

.,A.bis. 1 °. het glazenwasscher bedrijf ; 
2°. het bedrijf van schoonmaken van 

gebouwen; 
3°. he t stucadoors- en witte,·sbedrijf ; 

al naa r gelang de verzekerden niet, onder
scheidenlijk wel, bij wijze van werkverschaf
fing zijn te werk geste ld , 4.3 %, ondersche i
den lij k 5 %, van het loon, dat voor het tijd
perk, waarover de betaling loopt, krachtens 
het bepaalde bij artike l 68 der Ziektewet voor 
premiebetaling in aanmerking kom t ; " . 

Onze Minister van Sociale Zaken is bel ast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk m 
het Staatsblad zal worrlen geplaatst. 

' s-Grnvenhage, den 8sten Maa,-t 1937. 

s. 882. 

WILHELMINA. 
D e .AF?'.nis t cr v a n S or ial e Za l, l'n, 

M. S I i n ge n be ,. g . 
( Uityeg . 23 Maart 1937.) 

11 Maart 1937. BESLUIT tot ve rdee li ng van 
het Rijk in di stricten ten behoeve van den 
dienst der Inpectie van den havenarbe id . 

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

Sociale Zaken van 8 Maart 1937, N°. 597, af
deeling Arbeid; 
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Gezien artikel 17, tweede lid , der Stuwa
doorswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ten behoeve van den dienst der 

Inspectie van den havenarbeid wordt het Rijk 
verdee ld in twee districten, waarvan omvatten: 

het lste de provinciën Limburg, Noo1·db?-a
bant en Z eeland ; de provincie Zuidholland, 
met uitzondering van het rechtsgeb ied van de 
kantongerechten Alphen en Lei.den en van de 
gemeenten Ameide, Barwoutswaarder, Ever
di11gen , H agestein, H ei- en Bo eicov, H ille
yo1n, Lange1·ak, L ee1·b1·oek, L exmonil, Lisse, 
Nieuwvoort, Rietveld, Schoonrewoe1·d, T ·ien
hoven, Vianen, Waarder en Wo e1·den; het ge
deelte van de provincie Gelde1·land, dat ge
legen is ten zuiden, onderscheidenlij k ten wes
ten , van de gemeenten Culemborg, B eusichem, 
:Maurik, L ienden, K ,esteren, H ete1·en, Elst, 
Bemmel , Nij1negen en Groesbeek; 

het 2de het overige gedeelte des Rijks. 
2. Ons besluit van 23 September 1916 

(Staatsblad N°. 454) wordt ingetrokken. 
3. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 April 1937. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den llden Maart 1937. 

s. 883. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n ge n be r g. 
( Uitgeg. 19 Mam·t 1937. ) 

16 Maart 1937. BESLUIT, houdende intrek
king van het Koninklijk besluit van den 
12den September 1924, Staatsblad n° . 446, 
tot uitvoering van art ikel 4, derde 1 id , der 
Ouderdomswet 1919, zooals dat laatstelijk 
gewijzigd werd bij Koninklijk besluit van 
den 25sten Maart 1931 , Staatsblad n°. 
122. 

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

Sociale Za ken van 10 Maart 1937, 0
• 652, 

Afdeel ing Arbeidersverzekering; 
Gezien artikel 1 van paragraaf 53 van de 

wet van den 29sten November 1935, Staatsblad 
N °. 685, tot verlaging van de openbare ui t
gaven en het " Tariefbesluit V.0.V." (Ons be
slu it van 17 April 1923, Staatsblad Jo. 146) 
laatste lijk gewijzi gd bij Ons beslui t van 9 
April 1936, Staatsblad N°. 849 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken Ons besluit van den 12den 

September 1924, Staatsblad N°. 446, tot uit
voering van artikel 4, derde I iel , der Ouder
domswet 1919, zooals dat laatste lijk gewijzigd 
werd bij Ons besluit van den 25sten Maart 
1931, Staatsblad N°. 122. 

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

's-Gravenhage, den 16den M aart 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n gen be r g. 

(Uitgeg. 31 Maart 1937.) 
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s. 900 . 

2 April 1937. WET tot herbereken ing van 
de korting op de I ndische pensioenen. 

B ijl . H and . II 1936/37, 218. 
H and. II 1936/3 7, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 161 1- 1636, 1639- 1650. 
B ijl . Hand. 1 1936/3 7, 218 . 
Hand. 1 1936/3 7, bladz. 465-489. 
Wij W ILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat verlaging van de rech tst reeks of ind irect 
op de Indische openbare geldmiddelen druk
kende uitgaven voor pensioenen vooralsnog 
onvermijdelijk blij ft met inach tneming van de 
ongelijkheden tusschen de op versch illende 
t ij dstippen verleende pensioenen, a lsmede van 
die tusschen sommige groepen van gepension
neerden ; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van Sta te, enz . 

Alg·emeene Bepalin gen. 
A rt. 1. l. Voor den d uur dezer wet wordt 

op de aan gewezen I ndische landsd ienaren, lo
cale ambtenaren en bijzondere leerkrach ten 
krach tens de daarvoor vastgestelde regelingen 
toegekende en nog toe te kennen pensioenen 
eene korting toegepast door middel van eene 
herberekening volgens h et bepaalde in de vol 
gende a·rtikelen . 

2. Onder pensioenen worden in deze wet 
mede verstaan de mi l ita ire gagementen en de 
met pensioen in aard overeenkomende m il i
taire onderstanden. 

3. Onder pensioenen zijn in deze wet n iet 
begrepen de ten laste va n de begrooting van 
N ederla ndsch-Indi ë of van de Indische P en
sioenfondsen betaalde pensioenen, wel ke zijn 
of worden toegekend naar de regelen, volgens 
welke pensioen wordt ver leend aan de Neder
landsche burge rl ijke ambtenaren. 

4. Onder pensioen in den zin dezer wet 
word t n iet verstaan het daarin begrepen ge
deelte, dat aan gewezen mi li ta ire landsd iena
ren is toegekend, rech tstreeks in verband met 
in en door den dienst ontstane verwonding, 
verminking, letsel of andere ziels- of lichaams
gebreken, gepaard gaande met: 

1 °. he t ver] ies van één of meer ledematen; 
2°. het geheel of onhe rstelbaar ve r lies van 

het gezich tsvermogen in één oog of be ide 
oogen; 

3°. het verkeeren in een hul pbehoevenden 
lichaams- of geestestoestand, wegens andere 
oorzake n da n d ie g enoemd onde r 1 °en 2° . 

2. Van de herbe rekening blij ven uitgeslo
ten: 

a. de evenred ige pensioenen van f 800 of 
minder per ·jaa r , toegekend naar reden van 
een di ensttij d van tien jaar of m inder • 

b. de pensioenen, toegekend of toe t~ ken
nen volgens de op 1 J anuari 1937 van krach t 
zijnde bezoldig ings- en pensioenregelingen zon
der toepassing van de bij d ie regel ingen ge
troffen overgangsbepalingen ; 

c. de pensioenen van de Europeesche m ili
ta iren beneden den rang van adjudant-onder
officier en de rangspensioenen van de onder -
1 ui tenants en a djudanten-onderoff icier. 

Bnrgerlljke pensioenen. 
3. l. De herberekening van de pensioenen 
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van gewezen burgerl ij ke landsd ienaren , locale 
ambtenaren en bijzondere leerkrach ten ge
schiedt , behoudens het bepaalde in de artike
len 2 en 5, al s volgt: 

§ I. H et pensioen, ingegaan op of na 1 Fe
bruari 1925, doch vóór of op 1 Apri l 1934, 
wordt verminderd met zooveel ten honderd a ls 
het bedrag van het in de I aatst bekleede be
trekking bereikbaa r m aximum-pensioen, vol
gens de op 31 Maart 1934 van krach t zijnde 
bezoldig ings- en pensioenregelingen, in pe rcen
ten van dat bedrag - breuken verwaarloosd -
méér bedraagt dan h et bedrag va n het in de
zelfde of een vergel ijkbare betrekk ing bereik
baar m ax imum pensioen volgens de op 1 J a
nuar i 1937 van kracht zijnde bezoldig ings- en 
pensioenregelingen, met dien ve rstande, dat 
het pensioen dientengevol ge niet zal dalen 
beneden het in artikel 8 aangegeven grens
bedrag, noch beneden he t bed rag, da t met 
den voor het pensioen in aanmerking ge
brachten d iensttijd in dezelfde of een vergelij k
bare betrekking zou zijn genoten volgens de 
op 1 J anuari 1937 van kracht zij nde bezoldi
gi ngs- en pensioenregelingen zonder toepas
sing van de bij d ie regel in gen getroffen over
gangsbep alingen. 

T en aanzien van gepensionneerden , aan wie 
op of na 1 F ebrua ri 1925 wegens het onvrij 
willig verlaten van den dienst in verband met 
opheffing van de betrekking of inkr imping 
van den dienst pensioen werd toegekend, kan 
het pensioen door de herberekening n iet dalen 
beneden een bedrag, gelijk aan het in de 
laatst bekleede betrekk ing voor hen bere ik
baar m ax imum pensioen na herberekening 
overeenkomstig de bepalingen van deze wet. 

§ II. H et pensioen, ingegaan vóór 1 F e
brua ri 1925, wordt - indi en het hooger is -
verminderd tot het bedrag, dat de betrokkene 
zou hebben genoten, indien h ij met den voor 
zijn pensioen in aanmerking gebrachten di enst
tijd in dezelfde of een ve rgelijkbare bet rek
k ing ware gepensionneerd met ingang van 1 
F ebruari 1925 en op het pensioen, dat a lsdan 
zou zij n toegekend, de onder § I bedoel de her
berekening ware toegepast. 

Indi en bij de vaststelling van he t vóór 1 
F ebruari 1925 ingegaan pensioen een andere 
wij ze van afronding van di ensttij d is gevolgd 
dan voorgeschreven in a rtikel 2, 1 id 2, van het 
Indisch Burgerlijk P ensioe'nreglement , wordt 
dat pensioen vergeleken met het pensioen van 
1 F ebruar i 1925 met toepass ing van de laatst
bedoel de wijze van afronding van diensttijd . 

§ III. H et pensioen, toegekend of toe te 
kennen met ingang van een datum nà 1 Apr il 
1934, voorzoover niet vall ende onder artikel 
2, sub b, wordt - indien het hooger is - ver
m inderd tot het bed rag, hetwelk - met in
achtnemi ng van den voor het pensioen in aan
merking gebrachten di ensttij d en met toepas
sing van het bepaalde onder § I - in dezelfde 
of een vergelij kbare betre kking, a ls laats te
lij k door den betrokkene bekleed, zou zijn 
toegekend op den voet van de op 31 Maart 
1934 van kracht zij nde bezoldig ings- en pen
sioenregel ingen. 

2. Ten aanzien van betrekkingen, behoo
rende tot eenzelfden d ienstta k, wel ke in de 
op 31 Maart 1934 geldende bezold ig ingsrege
li ng voor burgerlijke landsdiena ren in ver-
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schi llende rangen of functies met versch illen
de eindbezoldigingen waren gesplitst en in de 
op 1 Januari 1937 va n kracht zijnde bezol
digingsregelingen onder dezelfde schaal zij n 
samengevoegd, wordt - behoudens het bepaal
de in het volgend lid - onder het maximum 
pens ioen volgens de op 31 Maart 1934 gelden
de bezoldigings- en pens ioemegel ingen ver
staan het maximum-pensioen, afgeleid van de 
hoogste e indbezoldiging, welke aan een of 
meer der in de samenvoeging begrepen rangen 
of funct ies verbonden was. 

3. De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, 
met afwijk ing van het bepaalde in het vorig 
l id, betrekkingen als daarbedoeld aan te wij
zen, ten aanzien waarvan de herberekening 
van het in een der in de samenvoeging be
grepen rangen of functies verworven pensioen 
zal geschieden door vergelijking van het in 
dien rang of functie bereikbaar maximum-pen
sioen met het aan de samengevoegde betrek
king verbonden maximum-pensioen volgens de 
op 1 Januari 1937 van kracht zijnde bezoldi
gings- en pensioenregelingen. 

4. Waar in deze wet gesproken wordt van 
de op 1 J anuari 1937 van kracht zij nde be
zoldigingsregelingen, wordt daaronder niet be
grepen de regel ing, vastgesteld bij het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van 15 Mei 
1935 n°. 23 (Indisch Staatsblad n° . 169). 

5. Voor wat de locale ambtenaren betreft, 
worden als op 1 Januari 1937 van kracht zijn
de bezoldigingsregel ingen aangemerkt de zoo
danige, welke door den Gouverneur-Generaa l 
van Nederl andsch-I ndië in overeenstemming 
zijn bevonden met de Herziene Bezoldigings
regel ing B urgerlijke Land dienaren 1934, dan 
wel , indien zoodanige regel ingen ontbreken, 
de op 31 Maart 1934 van kracht zij nde rege-
1 ingen met bezoldigingen, teruggebracht tot 
vij f en zeventig ten honderd van de daarin 
gestelde bedragen. 

6. Wat te verstaan is onder een vergelij k
bare betrekking, als in dit artikel bedoeld , 
wordt beslist, ten aanzien van pensioenen , 
betaalbaar gesteld in Nederlandsch-Indië, door 
den Gouverneur-Generaal, en in andere ge
vallen door Onzen Mini ter van Koloniën. 

Mllltalre Pen8loenen. 

4. De herberekening van de pensioenen van 
gewezen mi l itaire land dienaren geschiedt 
behoudens het bepaal de in de arti kei en 2 en 
5 - als volgt: 

§ I . Officieren. 

a. Het diensttijdpensioen, ingegaan voor of 
op 1 April 1934, wordt teruggebracht tot het 
in artikel 8 aangegeven grensbedrag, met dien 
verstande, dat het niet daalt beneden het 
rangspensioen, waarop de betrokkene bij ont
slag recht kon doen gelden na herberekening 
overeenkomstig het bepaalde onder c. 

b. Het diensttijdpensioen, toegekend of toe 
te kennen met ingang van een datum na 1 
April 1934, voorzoover niet vall ende onder 
artikel 2, sub b, wordt - ind ien het hooger 
is - verminderd tot het bedrag, hetwelk -
met inachtneming van den voor het pensioen 
in aanmerking gebrachten diensttij d en met 
toepassing van het bepaalde onder a - aan 
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den betrokkene zou zijn toegekend op den voet 
van de op 31 Maart 1934 van kracht zij nde 
bezoldigi ngs- en pensioenregel ingen. 

c. Het rangspensioen , ingegaan op of na 1 
J anuar i 1920, wordt verminderd voor hen, 
d ie gepens ionneerd zijn naar den rang van : 

lu itenant-generaal met zeventien ten honderd 
generaal-majoor " zeventien " 
kolonel zeventien 
luitenant-kolonel twaalf 
majoor zeven 
kapitein " vijf 
eerste lu itenant " vij f 
tweede luitenant " vij f 
met dien verstande, dat: 
1 °. de pensioenen dientengevolge n iet zul

len da l en beneden het in artikel 8 aangegeven 
grensbedrag; 

2°. het rangspensioen, toegekend na 15 De
cember 1936, bovendien niet daalt beneden het 
herberekend diensttij dpensioen, waarnp de be
trokkene bij ontslag recht kon doen gelden, 
noch beneden het herberekend rangspensioen, 
verbonden aan den onmiddell ijk voorafgaanden 
rang. 

d. Het rangspens ioen, ingegaan vóór 1 Ja
nuari 1920, wordt - indien het hooger is -
verminderd tot het bedrag van het ove1·een
komstig het bepaalde onder c verm inderd 
rangspensioen. 

§ II. Europeesche 1nilitairen beneden den 
rang van officie,· en de niet-Europeesche onder
officie1·en, aan wie het ititzicht is geopend op 
een gelijk pensioen als dat -van hun Eu,·o pCP
sche ranggenooten. 

a. Het diensttijdpens ioen der onder! u ite
nants, ingegaan vóór of op 1 Apr il 1934, wordt 
verminderd met negen ten honde rd en het 
diensttij dpensioen der adjudanten-onderoff ic ier, 
ingegaan vóór of op evengenoemden datum, 
met zes ten honderd, met dien verstande, dat 
deze pensioenen niet zullen dalen beneden het 
in artikel 8 aangegeven g rensbedrag, noch 
beneden het rangspensioen, waarop de betrnk
kene bij ontslag recht kon doen gelden. 

b. Het d iensttijd pens ioen der onder! uite
nants en adjudanten-onderofficier, toegekend 
of toe te kennen met ingang van een datum 
na 1 April 1934, voorzoover n iet vallende on
der artikel 2, sub b, wordt - indien het 
hooget· i - verminderd tot het bedrag, het
welk - met inachtneming van den voor het 
pensioen in aanmerking gebrachten diensttijd 
en met toepassing van het bepaalde onder a -
aan den betrokkene zou zijn toegekend op den 
voet van de op 31 Maart 1934 van kracht zijn
de bezoldigings- en pensioenrege lingen. 

c. In afwijking van het bepaalde onder a 
en b wordt het diensttijdpensioen der onder
officieren, waarvoor geheel of gedee ltelijk een 
aan een burgerlijke betrekking verbonden be
zoldiging tot grondslag van berekening heeft 
ged iend, verminderd overeenkomstig het be
paalde in artikel 3, zullende nochtans dit 
pensioen niet dalen beneden dat, waarop be
trokkene in den rang, waarin h ij is gepen
sionneerd, met toepassing van het bepaalde 
onder a en b aanspraak zou hebben kunnen 
doen gelden, indien hij tot het tijdstip van 
pens ionneeri ng mi l itaire bezoldig ing had geno. 
ten. 
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§ III. Niet-Europeesche militairen, voorzoo
ve,· niet begrepen in § Il , zoo1ned e de daar
mede in pensioenvooruitzichten gelijkges telde 
militairen. 

a. Het pensioen, ingegaan vóór 15 Decem
ber 1936, word t - behoudens h et bepaalde 
onder b - teruggebracht tot het in a rtikel 8 
aangegeven grensbedrag. 

b. H et pen ioen van de vóór 1 J anuar i 1920 
gepensionnee rcle milita iren wordt niet verder 
verminderd cl a n tot het bedrag van het bij het 
berniken van den 60-jarigen leeftijd verhoogd 
pensioen, verminderd overeenkomstig het be
paalde onder a . 

c. H et pensioen, ingegaan op of na 15 De
cember 1936, voorzoover niet vallende onder 
a rti kel 2, sub b, wordt - indien het hooger 
is - verminderd tot het bedrag, hetwelk -
met inachtneming van den voor het pensioen 
in aanmerki ng gebrachten diensttijd en met 
toepassing van het bepaalde onder a - aan 
den betrokkene zou zijn toege kend op den voet 
van de vóór dien datum van kracht zij nde re
gel ing. 

§ IV. lnlandsche schepelingen der K onink
lijke Marine. 

a. Het pensioen, ingegaan vóór 15 Decem
ber 1936, wordt - behoudens het bepaalde 
onder b - teruggebracht tot het in a rtikel 8 
aangegeven grensbedrag. 

b. Het pensioen der vóór 1 F ebru a ri 1925 
gepens ionneerde schepel ingen wordt niet ver
der verminderd clan tot het bedrag van het 
bij het be re iken van den 60-jarigen leeftij d 
verhoogd pensioen, verminderd ove reenkomstig 
het bepaal de onder a. 

c. H et pensioen, ingegaan op of na 15 De
cember 1936, voorzoover niet vallende onder 
artikel 2, sub b, wordt - indien het hooger 
is - verminderd tot het bedrag, hetwelk -
met inachtnem ing van den voor het pens ioen 
in aanmerking gebrachten diensttijd en met 
toepassing van het bepaa lde onder a - aan 
den betrokkene zou zijn toegekend op den 
voet van de vóór di en datum van kracht zijnde 
rege l ing . 

Bijzond ere BeJ)alin g·eu. 

5. 1. .Met a fwij king van het bepaa lde in de 
vorige artikelen wordt : 

a. het evenredi g pensioen van meer dan 
f 800 per jaar, toegekend naar reden van een 
diensttijd van t ien jaar of minder, door de her
bere kening niet verde1· venninderd dan tot 
f 800 per jaar; 

b . het evenred ig pensioen, toegekend naa r 
reden van een d iensttijd van meer cl a 11 t ien 
jaar, door de herbereken ing niet verder ver
minderd dan tot het bedrag, hetwelk den be
trokkene overeen komstig deze wet zou toe ko
men, indien hij met den ze i fdcn pensioensgrond
slag ware gepensionnee rd oµ het tij dstip, waar
op zijn di ensttijd t ien jaar bedroeg. 

2. Onde1· evenredig pens ioen verstaat deze 
wet het pensioen, bedoeld in a rtikel 6b, l e lid , 
sub a, van het Indisch Bmgerlijk Pensioen
reglement, en het daarmede in aard overeen
komend pens ioen, toegekend op den voet van 
andern pensioenreglementen. 

6. H et herberekend pensioen over een vol 
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jaar wordt naar boven a fgerond tot geheele 
guldens. 

7. • De verschu ldigde bijdragen voor wedu
wenpensioen en weezenonderstand worden be
rnkend over de overeenkomstig deze wet he r
berekende pensioenen. 

8. H et grensbedrag, bedoeld in artikel 3 
§ I en in artikel 4 § I onder a en c en §§ II 
t/rn IV onder a, wordt gevonden door het den 
betrokkene toegekend pensioen te verminderen 
op den voet van het bepaalde in a rt ike l 1 der 
wet van 29 December 1933 (Nede,·Zandsch 
Staatsblad n°. 763; Indisch Staatsblad n°. 
562) . 

Slotbevalin gen. 
9. De vaststelling van de korting bedoeld 

in artike l 1 geschiedt: 
a. ten aanzien van de gewezen landsdiena

ren en de bijzondere lee rkrachten door den 
Gouvem eu r-Generaa l of de door dezen aange
wezen gezaghebbenden, indi en het pens ioen 
in N ederlandsch-Indië is betaalbaar gesteld , en 
anders door Onzen Minister va n Koloniën; 

b . ten aanzien van gewezen Eu ropeesche 
locale ambtenaren door den D irecteur der 
Indische P ensioenfondsen of di ens Vertegen
woordiger in eder landsch-Indië; 

c. ten aanz ien va n gewezen niet-Europee
sche loca le ambtenaren door het bestuur van 
het zelfstandig gebiedsdeel , dat het pensioen 
heeft verleend. 

10. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van den l sten Mei 1937 en blij ft van 
krach t tot 1 J anua ri 1938. 

2. H et bedrag, da t over het tijdvak 1 J a
nuar i tot ul t imo Apr il 1937 mi nder aan pen
sioen is ontvangen dan genoten zou zijn, ind ien 
deze wet rneds op 1 Januari 1937 van kracht 
zou zijn geweest, woPdt aan den rechthebbende 
uitgekeerd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2clen Apri l 

1937. 

s. 940. 

W ILHELMI NA. 
De M inister van Staat , 
ilfinister van K oloniën, 

H. Co l ijn. 
(Uitgeg. 3 April 1937.) 

10 Febrna,·i 1937. BESLUIT tot overdrach t 
van de bevoegdheid tot benoeming, schor
sing en ontslag van ambtenarnn in dienst 
van aut.onome gerneensch appen in Neder
lanclsch- l 11ilië op de dage lijksche bestu1·en 
d ie r gemeenschappen. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 89, derde lid , van de In

dische Staatsregel ing: 
Overwegende: 
dat het noodzakelijk is om de bevoegdheid 

tot benoeming, schorsing en onts lag van am b
te naren in di enst van autonome gemeenscha p
pen in N ederlandsch-Indiö over te dragen op 
de dagelijksche besturen di e,· gemeenschappen; 

dat omtrent een hiertoe door den Gouver
neur-Generaal aan den Volksraad gezonden 
ontwerp-ordonnanti e ook bij he rn ieuwde be
ha ndeling op den voet van het bepaalde in het 
eerste lid van artike l 89 der Indische Staats-
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rege ling geen overeenstemming is ver kregen ; 
dat het derhalve noodzakelijk is de wijzi 

g ing aan to brengen bij Algemeenen Maatre
gel van Bestuur; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Ministe r van Koloniën van 27 J anua ri 
1937 , 4de Afdeeling, Bureau B. 0 . Z. , N°. 3; 

Den Raad van State gehoord (advi e van 2 
Februari 1937, N °. 42); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1937, 4de 
Afdeeling, Bureau B. 0. Z. , N° . 3; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art . 1. H et Decentralisatiebeslui t (lndi ch 

Staat.s blad 1905, N °. 137) , zooal s dit is ge
wijzi gd en aangevuld , laatstelijk bij de ordon
nantie van 24 November 1933 (Indisch Staats
blad N° . 452), wordt gewijzigd als volgt: 

De aanhef van artike l 15 wordt gel ezen: 
" De bes! iss ingen ( verordeningen daaronder 

"begrepen) van de raden, de coll eges van 
" burgemeeste r en wethouders en de voo1-z it te r 
,,der raden kunnen, enz ." . 

2. De Locale raden-ordonnant ie (Indisch 
Staatsblad 1905, N °. 181) , zooals deze is ge
wijzi gd en aangevu ld , laatstelijk bij ordonnan
ti e van 11 October 1935 (Indisch Staatsblad 
N °. 494), word t nader gewijzigd en aange
vu ld als vo lgt: 

A. a artike l 25 i, zooals dit luidt ingevolge 
de ordonnantie van 12 Maart 1928 (Indisch 
Staats bi ad N °. 67) , worden ingevoegd twee 
n ieuwe artikel en 25i bis en 25i ter, l uidende: 

,.A rt. 25i bis. 1. De beslissingen over za
,, ken worden door het college van burgemees
"ter en wethouders bij volstrekte meerderhei d 
,, van stemmen genornen. 

"2. Bij staking van stemmen wordt het 
,,voorste] geacht n iet te zij n aangenomen . 

,,A,·t. 25i te-,·. 1. De stemm ing over pe rso
" nen door het coll ege van burgemeeste r n 
,,wethoude rs gesch iedt bij gesloten en onge
,,teekende brie fjes. 

" 2. De volstrekte mee rderheid van stemmen 
,,bes list. 

,,3. Bij stak ing van stemmen in een onvol 
" talli ge vergadering wordt het nemen van een 
,,beslissing tot de vo lgende vergadering uitge
,,steld. 

"4. In deze, en evenzoo in een voltallige 
" vergaderi ng, beslist bij stak ing van stemmen 
,,de stem van den Voorz itter". 

B. In het eerste I id van artike l 25k, dat is 
ingevoegd bij de ordonnantie van 15 Mei 1922 
(Indisch Staatsblad 0

• 327), wordt na "18, 
Jid 1 en 2" , ingevoegd : 

,,4 3c lid 1, 44 lid 2" . 
C. Na artike l 43b, hetwelk is ingevoegd 

bij de ordonnantie van 11 October 1935 (In
di sch Staatsblad N °. 494), wordt ingevoegd 
een nieuw a1iike l 48t, 1 ui den de : 

" 1. De Voor-z itter stelt met inachtneming 
"van de in de artikelen 26a en 43b bedoelde 
,,regelingen en binnen de grenzen der begroo
,,ting de bezoldig ingen vast van de ambtena
"ren en bed ienden van het ressort, voor zoover 
" hij zulks niet bij een in de J avasche Courant 
,,te plaatsen besluit aan anderen heeft over
,,dragen. 

"2. De Voorzitte r deelt a ll e besluiten tot 
"vasts teil ing der bezoldigingen mede in de 
,,eerstvo] gen de vergadering van den raad". 
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D . Artikel 44 wordt ge lezen: 
,,1. De raa d r·ege lt de benoeming, de schor

"s ing en het ontslag van de ambtena ren en de 
,.bed ienden van het ressort en voor zoover de 
" Vom·zitter gebruik maak t van de hem bij 
" het vo lgende lid toegekende bevoegdheid om 
"schors ing en ontslag aan anderen over te 
"dragen, h et beroep van den geschorsten of 
" 011 tslagen ambtenaar o f bediende op den 
" Voorzitter . Deze rege li ngen zijn onderworpen 
,.aan de goedkeuring van den Gouverneur
,,Gene raa l. 

"2. Met inachtneming van de in het eerste 
,, lid bedoelde regelingen, worden de ambte
"na,·en en bedienden van het ressort van den 
"Raad benoemd, geschorst en 011ts l agen door 
" den Voorzitter voo ,· zoover zulks niet door 
" dezen bij een in de J avasche Courant te 
,, plaatsen beslu it aan anderen is overgedragen. 

" 3. De Voorzitte r deelt alle bes luiten tot 
"benoeming, schorsing en ontslag mede in de 
,,ee rstvolgende ve,·gader ing van den raad". 

3. De Provincie-ordonnantie (Indisch Staats
Staatsblad 1924, N° . 78), zooal s deze is ge
wij zigd en aangevuld, laatste lijk bij o rdonnan
t ie van 22 October 1936 (Indisch Staatsbla d 
N °. 569) , wordt nader gewijzi gd en aangevuld 
a ls volgt: 

A. Artikel 30 wordt ge lezen: 
" 1. H et college van gede puteerden stelt met 

" inachtnem ing van de in het vori ge artikel 
"bedoelde regelingen en binnen de grenzen 
" der begrooting de bezoldigingen vast van de 
,,ambtenaren in di enst der provincie, voor zoo
" ver zu lks n iet door het coll ege bij een in het 
" provinc iaal blad te plaatsen bes lui t aan 
,,anderen is opgedragen. 

"2. De Gouverneur deelt a lle besluiten tot 
"va tstelling der bezold igi ngen mede in de 
,,eerstvolgen1~ vergadering van den provin
,,c1al en raad . 

B . Artikel 31 , zooa ls dat luid t ingevolge 
de ordonnanti e van 22 October 1936 (Indisch 
Staatsblad N °. 569), ondergaat de vol gende 
wijzigingen: 

I . H et eerste lid wordt vervangen door de 
volgende dri e leden: 

,,1. De provincia le raad regelt de benoe
" ming, de schorsing en het ontslag van de 
"ambtenaren in dienst der prov incie en, voor 
" zoover het college van gedeputeerden gebruik 
" maa kt van de bij het volgende lid toegekende 
" bevoegdheid om schorsing en ontslag aan 
"anderen op te dragen, het be roep van den 
"geschorsten of ontslagen ambtenaa r op dat 
"coll ege. Deze regelingen zijn onderworpen 
,,aan de goed keuring van den Gouverneur-

Generaal 
" ,,2 . Met inachtneming van de in het eerste 
,, lid bedoelde rege li11 gen worden de ambtena
,,ren in dienst der provincie be noe1nd, ge
,,scho ,·st en ontslagen door het col lege van ge
" deputee rden , voo ,· zoo ver zulks niet door 
"genoemd college bij een in het prov inciaal 
,,blad te plaatsen bes luit aan a nderen is op
,,gedragen. 

"3. De Gouverneur deelt a ll e besluiten tot 
"benoeming, schors ing en ontsla g mede in de 
,,e~rstvolgen?,e vergader ing van den prov in
,,c ial en raad . 

II . De leden 2 en 3, welke zijn toegevoegd 
bij de ordonnantie van 22 October 1936 (In-
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disch Staatsblad N°. 569), worden vernum
merd in : 4 en 5. 

C. Artikel 35 vervalt. 
D. In artikel 38 Jid 2 wordt in stede van 

" de provincia le raad" ge lezen: ,,het col lege 
van gedeputeerden". 

E. Ar t ikel 58 word t gelezen: 
" 1. De stemm ing over personen gesch iedt 

,,bij ges loten en ongeteekende br ief jes . 
"2. De volstrekte meerderheid van stemmen 

besli st. 
,.3. B ij stak ing van stemmen in een onvol

"tallige vergadering wordt het nemen van een 
,,besl issing tot de volgende vergadering u itge
,,steld. 

"4. In deze, en evenzoo in een volta llige 
"vergadering, beslist bij staking van stemmen 
,,de stem van den voorzitter". 

4. De Regentschap ordonnantie (Indisch 
Staatsblad 1924, N°. 79), zooa ls deze i ge
wijzigd en aangevuld, laatstelijk bij ordonnan
tie van 22 October 1936 (Indisch Staatsblad 
N°. 569), wordt nader gewijzigd en aangevuld 
als volgt : 

A. Art ikel 28 wordt gelezen: 
" 1. Het coll ege van gecommitteerden stelt 

,,met inachtneming va n de in het vor ige ar
,,tikel bedoelde regel ingen en binnen de gren
"zen der begrooting de bezoldigingen vast van 
,,de ambtenaren in dienst van het regentschap, 
"voor zoover zu lks niet door het college bij 
,,een in het prov inciaal blad te plaatsen be
,,sl uit aan anderen is opgedragen. 

,, 2. De regent deel t alle besluiten tot vast
,,stell ing der bezold igingen mede in de eerst
,,volgende vergadering van den regentschap -
,,raad". 

B. Artikel 29, dat is aangevuld b ij de 
ordonnantie van 22 ûctober 1936 (Ind isch 
Staatsblad N°. 569), ondergaat de volgende 
wijzig ingen : 

I. H et eerste l id wordt vervangen door de 
volgende dr ie leden : 

,,1 . De regen tsch a psraad regelt de benoe
" ming, de schorsing en het ontslag van de 
"ambtenaren in d ienst van het regentschap 
,,en, voor zoover het college van gecomm it
,,teerden gebruik maakt van de bij het vol, 
,,gende I id toegekende bevoegdheid om schor
,,s ing en ontslag aan anderen op te dragen, 
"het beroep van den geschorsten of ontslagen 
"ambtenaar op dat col lege. Deze regel ingen 
"zij n onderworpen aan de goedkeuring van 
,,het college van gedeputeerden . 

"2. Met inach tnemi ng van de in het eerste 
,, lid bedoelde regelingen worden de ambtena
,, ren in d ienst van het regentsch ap benoemd, 
"geschorst en ontslagen door het coll ege va n 
"ge omm ittee rden, voor zoover zu lks n iet door 
"genoemd col lege bij een in het provinciaal 
,,blad te plaatsen besluit aan anderen is op
,,gedragen. 

,,3. De regent deelt alle besluiten tot be
"noeming, schors ing en ontslag mede in de 
,,eerstvolgende vergadering van den regent
,,schapsraad". 

I I. De leden 2 en 3, we lke zij n toegevoegd 
bij de ordonnantie van 22 October 1936 (In
di sch taatsblad N° . 569). worden vernum
merd in: 4 en 5. 

C. Artikel 50 lid 2 vervalt. 
D . Ingevoegd wordt een nieuw a rtike l 50a 

lu idende: 
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" 1. De stemming over personen geschiedt 
,,bij gesloten en ongeteekende briefjes. 

" 2. De volstrekte meerderheid van stemmen 
,,beslist. 

,,3. B ij staking van stemmen in een on
"voltallige vergader ing wordt het nemen van 
"een besl issing tot de vol gen de vergadering 
,, uitgesteld . 

" 4. I n deze, en evenzoo in een vol talli ge 
"vergader ing, bes list bij staki ng van stemmen 
,,de stem van den voorz itter". 

E. De aanhef van a rt ike l 125, zooa ls dat 
luidt ingevolge de ordonnantie va n 4 J anuari 
1928 (Ind isch Staatsblad N°. 2), wordt ge
lezen: 

" 1. De beslu iten van den raad , van het 
"coll ege van l!"ecomm itteerden en van den 
,,regent kunnen. er:z ." 

5. De Staclsgemeente-ordonnantie (Indisch 
Staatsblad 1926, N °. 365), woals deze is ge
wijzigd en aangevuld, laats ~e lij k bij de or
donnantie van 22 October ins (Tnclis~h :::ltaats
blad 0

• 569), wordt nader gewijzigd en aa n
gevuld als volgt: 

A. Artikel 39 wordt gelezen : 
,,1. H et coll ege van burgemeeste r en wet

" houders stel t met inacht neming van de in 
"het vorige artikel bedoelde regelingen en 
,,binnen de grenzen der begrooting de bezold i
"gingen vast van de ambtena ren in di enst der 
"stadsgemeente, voor zoo ver zulks niet door 
;,het college bij een in het p rovinciaal blad te 
,,plaatsen beslu it aan anderen is opgedragen. 

"2. De burgemeester dee lt a ll e beslui ten 
" tot vaststell ing der bezold igi ngen mede in de 
,,eerstvolgende vergadering van den raad". 

B. Artikel 40, dat is aangevuld bij de or
donnantie van 22 û ctober 1936 (Ind isch Staats
blad N° . 569) , ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

I. Het eerste I id wordt vervangen doo r de 
volgende drie leden: 

,,1. De raad ·regelt de benoemi ng, de scho r
"sing en het ontslag van de ambte na ren in 
"dienst der stadsgemeente en, voorzoove r het 
,,coll ege van burgemeester en wethouders ge
"bruik maakt van de bij het volgende lid 
" toegekende bevoegdheid om schors ing en 
"ontslag aan anderen op te dragen, het be roep 
"van den geschorsten of ontslagen ambtenaar 
,,op dat college. Deze regeli ngen zij n onder
" worden aan de goed keuring van het coll ege 
,, van gedeputeerden. 

" 2. Met inachtneming van de in het eerste 
,,lid bedoelde rngelingen worden de ambte
,,naren in d ienst der stadsgemeente benoemd, 
"geschorst en ontslagen door het coll ege van 
" burgemeester en wethouders, voor zoove r 
" zulks n iet door genoemd col lege bij een in 
" het provinciaal bl ad te plaatsen bes luit aan 
,,anderen is opgedragen. 

"3. De burgemeester clee lt al le besluiten 
"tot benoeming, schorsing en onts lag mede in 
,,de eerstvolgende vergadering van den raad". 

II. De leden 2 en 3, welke zijn toegevoegd 
bij de ordonnantie van 22 ûctober 1936 {In
d isch Staatsblad N°. 569), worden vernum
merd in: 4 en 5. 

C. Artikel 42 verval t. 
D. In artikel 45 lid 2, wordt in stede van 

,.de raad" gelezen: ,,het coll ege van bnrge
meeter en wethouders". 
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E. Artikel 68 wordt gelezen: 
"1. De stemming over personen geschiedt 

,,bij gesloten en ongeteekende briefj es. 
" 2. De volstrekte meerderhe id va n stemmen 

,,beslist. 
,,3. Bij staking van stemmen in een onvol

"tallige vergadering wordt het nemen _van een 
,,besliss ing tot de volgende vergaderrng mt
,,gesteld . 

"4. In deze, en evenzoo in een voltalli ge 
"vergadering, bes! ist bij staking van stemmen 
,,de stem van den voorzitter". 

F. De aanhef van artikel 144, dat is ge
wijzigd bij de ordonnantie van 4 J anuari 1928 
(Indisch Staatsblad N°. 2) wordt gelezen: 

"1. De beslui ten van den raad, van het 
"college van burgemeeste r en weth?,uders en 
,, van den burgemeester kunnen, enz. . 

6. Dit beslui t treedt in werking op een door 
den Gouverneur-Generaal te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Koloni ën is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, waarva n afschrift 
zal worden verzonden aan den R aad van State 
en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Zeil am See, den l0den F ebruari 1937. 

s. 941. 

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

H. Colijn. 
(Uitgeg . 13 Februari 1937. 

19 F ebrua,-i 1937. BESLUIT, strekkende tot 
wijziging van het beslui t van 4 Juli 1935 
(Staatsblad n°. 393; Gouvernem entsblad 
n°. 102), houdende vastste lling van alge
meene bepalingen voor de luchtvaart in 
Suriname. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 27 Januari 
1937, 5de Afdeeling, N °. 4; 

D en R aad van State gehoord (advies van 9 
F ebruar i 1937, N °. 28); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Februar i 1937, 5de 
Afdeeling, N° . 5 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van den 4en Juli 1935 (Staats

blad n°. 393, Gouvemem entsbla,d n°. 102), 
houdende vaststelli ng van a lgemeene bepa-
1 ingen voor de burgerl ijke luchtvaart in Suri
name, ondergaat de volgende wijzigingen: 

le. het derde I id van artikel 21 wordt ge
lezen a ls volgt: 

"Gelijke straf kan worden bedre igd tegen 
overtred ing van eenig verbod of niet-naleving 
van eenig voorschrift, krachtens de bepalingen 
van di t beslu it door den Gouverneur uitge
vaardigd of gegeven". 

2° . het vierde I id van artikel 21 vervalt. 
3e. In het zevende lid van a rtikel 21 wordt 

h et woord "strafrecht" vervangen door "straf
vordering" en het voorlaatste woord "werden" 
door "worden". 

Onze Minister van K oloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waai;van 
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afschrift zal worden gezonden aa n den R aad 
van State. 

Zeil am See, den 19den F ebruari 1937. 

s. 942. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 
Minister van Koloni ën, 

H . Colijn. 
(Uitgeg. 16 MaMt 1937. ) 

19 F ebruari 1937. BESLU IT, strekkende tot 
wij ziging van het besluit van 4 Juli 1935 
(Staatsblad n° . 394 ; P ublicatieblad n°. 
96) houdende vaststelling van a lgemeene 
bepalingen voor de luchtvaart in Curaçao. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 27 J anua ri 
1937 , 5de Afdeeling, N ° . 4; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
F ebruari 1937, N °. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 13 Februari 1937, 5de 
Afdeeling, N °. 5; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van den 4en Juli 1935 (Staats

blad n°. 394, P ublicatieblad n °. 96), houdende 
vaststelling van algemeene bepalingen voor 
de burgerlijke luchtvaart in Curaçao, onder
gaat de volgende wijzigingen: 

l e. het derde lid van a rtikel 21 wordt ge
lezen a ls volgt: 

"Gelijke straf kan worden bedreigd tegen 
overtred ing van eenig verbod of niet-naleving 
van een ig voorschrift, krachtens de bepalingen 
van di t besluit door den Gouverneur uitge
vaardigd of gegeven". 

2e. het vierde lid van artikel 21 vervalt. 
3e. In het zevende lid van art ikel 21 wordt 

h et woord "strafrecht" vervangen door "straf
vordering" en het voorlaatste woord "werden" 
door "worden". 

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

Zeil am See, den 19den Februar i 1937. 

s. 943. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colijn. 
(Uitgeg. 16 Mawrt 1937.) 

27 Februari 1937. BESLUIT tot aanvulling 
van a rtike l 2 van he t " W ei:;t indi sch D e ta
cheeringsbesluit 1930". 

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

Sta.at, Minister van K oloniën, van 22 Decem
ber 1936, 7de Afdeeling N°. 9 ; 

Gelet op artikel 63 van de Grondwet · 
Gez ien Ons besluit van 26 Juni 1935 (Staats

blad N°. 362, Gouvernemcntsblad N°. 107 
Publicatieblad N °. 100) ; ' 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 
19 Januari 1937, N°. 29); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 F ebruar i 1937 7de 
Afdeeling, N °. 28); ' 

Overwegende, dat aann,lli ng van het eerste 
lid van a rtikel 2 van het " Westindisch Deta
cheeri ngsbes lui t 1930" noodzakelijk is geble
ken · 

H ~bben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artikel. 

Het eerste lid van artikel 2 van Ons besluit 
van 29 Augustus 1930 (Staatsblad N °. 380, 
Gouvernementsblad N °. 80, P ublicatieblad N °. 
84) betreffende uitzending naar Suriname en 
naa r Curaçao van Rij ksambtenaren, d ie zich 
v_'?or de_ ve rvulli n5· va n een ig ambt in burger
h1ken dien t a ldaar besch ikbaar tell en en re
ge ling van hun terugkeer hier te lande'. wordt 
ge lezen a ls volgt : 

,,De u itzend ing gesch iedt met een clienstver
" ba nd va n ten hoogste zes jaren, ingaande 
" met den dag van aankomst uit N ederl a nd in 
,, uriname of in Curaçao, beha) ve voor off i
"ciel'en, voor wie de uitzending voor niet 
" la nge r cl an vier jaren geschiedt, zull ende 
,,nochtans voorzoover de burgerl ij ke a mbtena
" ren betre_(t, in zeer bijzondere geva l Jen, ter 
"gezamenlt1ke beoorcleeling va n den Min ister 
"van Kolon iën en van den Ministe1·, onder 
,,wiens Departem ent de gedetacheerde laatste
" lijk 1·essorteerde, __ cle termij n van ten hoogste 
"ze Ja ren t11 terh1k met twee jaren kunnen 
,,worden verlengd." 

Onze Min isters, Hoofden van Depa rtementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoe ring van 
dit bes lui t, dat in het Staatsblad geplaatst en 
in a fschr ift aan den Raad van State medege
dee ld za l worden. 

' s-Gravenhage, den 27sten Februari 1937. 

WILHELMINA. 

De _Ministe,· van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co lij n. 

De M inis te,· van Buitenlanàsche Zaken, 
De Gra e ff. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k, 

De "Minister van B innenlandse/i e Z aken, 
J . A . d e W i I cl e . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S 1 o tem u k er d e B ruïne. 

D e Minister van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Wat e,·staat, 
v an Lidth d e J eucla 

De M inister van Jlar1àel , 
Nijverheid en S cheepvaart , 

H. Ge I i s se n. 

De M inister van Landbouw en Vissrherij, 
L . N. D e c k e r s. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M . S I i n ge n be r g. 

(Uitgeg. 16 Maa,·t 1937.) 
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s. 944. 

1 Maart 1937. BESLUIT, houdende vaststel
ling van nieuwe regelen ten aanzien van 
de toe lating van oorlogsschepen van vreem
de mogendheden met de in rust aan boord 
zich bevindende lucht vaartuigen binnen 
het rechtsgebied van N ederlanilsch-l ndië 
Suriname en Curaçao . ' 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de gemeenschappel ijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, M inister van Ko
loniën, van Onzen Mini ste r van Staat Mi
nister van Defens ie a. i. en van Onzen Ministe r 
van Buitenlandsche Zaken van 22 J a nuar i 
1937, 6cle Afdeeling, L ette r Ql , van 27 J anuar i 
1937, Geheim Litt. sis en van 26 Janua ri 
1937 , Afdeel ing J uridi che Zaken n°. 2838; 

Gezien het bes lui t van 11 Juni 1920 (I n
d isch Staatsblad n°. 595, Gouvernementsbla cl 
n° .. 53, Publicatieblad n°. 50) houdende "Be
palingen op de toe) ating van oorlogsschepen 
van vreemde mogendheden in de te rr itor ia le 
wateren en de binnenwateren der Nederlancl
sche Koloniën" ; 
_ Overwegende dat het wensche l ij k is de toe! a

tmg van oorlogsschepen va n vreemde mogend
heden in het rechtsgebied van ecle rlanclsch
lndië, ~uriname en Curaçao op overeenkom
stige WIJ ze te rege l en a ls ten aanz ien van het 
N ederlanclsche re h tsgebiecl is geschied bij Ons 
beslu it van 2 Juni 1931 ( ecle rlandsch Staats
blad n°. 237), waarbij tevens voorschriften zij n 
gegeven aangaa nde de in rust aan boord zich 
bevindende I uchtvaartu igen ; 

Overwegende voorts , dat zich hier een geval 
voordoet van spoede,schenclen aard als voor
zien in den aanhe f van artikel 70 d~r I ndische 
Staatsregel ing, waarin de Vol ksraacl niet kan 
worden gehoord ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
F ebruari 1937, N °. 30); 

Gez ien het nader rappo rt van Onze voor
noemde Min isters van 11 F ebruar i 1937 6de 
Afdeeling, Letter B3, van 20 F ebruar i 1937 
Geheim L itt. A38 en van 25 Februar i 1937' 
Afcleel ing J ur id ische Zaken, 0

• 1380 (G.A . ) .' 
H ebben goedgevonden en verstaan: ' 

Art. I. Vast te stellen de volgende: 

Uegelen ten aan zien vau de toelatin g ,·an 
oorlogfisc he1ien van vreemd e mo1i-endheden 
met de in rust aan boord zich bevinclende 
luchtvaartulg·en binn en het rech tl;g·ebletl 

van Nederlaudsch-Intlië, Surin a me en 
Curaçao. 

A rt. 1. In d it bes lu it wordt ve rstaan onde r · 
a. rechtsgebied van N ed erland,sch-l ndië Su'. 

rina,ne en Cu1·açao: de grondgebieden 'van 
N eclerl a ndsch-lndi ë, van S11,· iname en van 
Curaçao, claa ronde,· begrepen de ter ri tori a le 
wateren, zoomecle de luchtruimten boven d ie 
gebieden; 

_ b. binnenwateren: alle wateren gelegen 
binnen de bmnengrenzen de r territorial e zee 
van N eder landsch-lnd ië, van Suriname en van 
Curaçao, met name ook a l Ie rivieren kanalen 
meren en pl assen binnen de grenze~ van e'. 
clerlandsch-Incli ë, van Suriname en van Cu
raçao ; 

c . • Landvoogd : in N ecle rl andsch-lndi ë de 
Gouverneur-Generaa l, in Suriname en Curaçao 
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de Gouverneur van het betrokken geb iedsdeel. 
Art. 2. H et Koninklijk besluit van 11 Juni 

1920 (Indisch Staatsblad N °. 595, Gouverne
mentsblad N °. 53, Publicatieb lad N °. 50) 
wordt ingetrokken. 

Art. 3. l. Behoudens het in het derde ] id 
bepaalde, is het aan oorlogsschepen van vreem
de mogendheden met de in rust aan boord 
zich bevindende luchtvaartuigen toegestaan , 
om zich zonder voorafgaande vergunning van 
zee uit in het rechtsgebied van Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao te begeven, mits 
zulks geschiede om langs den kortst.en weg en 
met inachtneming van het bepaa lde in artikel 
4, de meest nabij de zee gelegen, in den bij 
dit besluit gevoegden staat vennelde haven of 
reede te bere iken, teneinde aldaar te ankeren 
en mi ts het aantal oorlogsschepen, met inbe
grip van de reeds binnen het betrokken rechts
gebied onder dezelfde vlag aanwez ige oorlogs
schepen, niet meer dan drie bedraagt. 

2. De havens en reeden, in den sub 1 be
doelden staat vermeld, mogen zonder vooraf
gaande vergunning worden bezocht, mits van 
het voorgenomen bezoek is kennis gegeven 
aan den Landvoogd op zoodanig t ijdstip dat 
deze kennisgeving den L andvoogd tenminste 
7 dagen voor den datum van het voorgenomen 
bezoek heeft bereikt. 

Bij deze kennisgeving moet worden verrneld: 
1 °. het aantal en de namen der oorlogs

schepen; 
2° . naam en rang van de commandeerende 

officieren dier schepen ; 
3°. de datum van aankomst en van ver

trek · 
4° '. de havens en reeden welke bezocht zul

len worden. 
3. Voor het binnenloopen van zeegaten, 

welke toegang geven tot havens of reed en niet 
in den sub 1 bedoelden staat vermeld, ,oomede 
voor het bevaren, a nders dan krachtens het 
eerste lid , van de binnenwateren van het 
rechtsgebied van Nederl andsch-Indië, Surina
me en Curaçao, moet een voorafgaande, langs 
diplomatieken weg te vragen, ve1·gunning van 
den Landvoogd worden verkregen. 

4. De in het eerste lid genoemde beperking 
betreffende het aantal verhindert niet de vrije 
doorvaart van oorlogsschepen door teHitoria le 
wateren, voor zoover deze in het Volkenrecht 
is erkend. 

5. V 001· het overvliegen of bevaren van 
het rechtsgebied van N ederlandsch-Indië, Su
riname en Curaçao door vreemde militaire 
luch tvaartuigen - ongeacht of deze al dan 
niet bij oorlogsschepen behooren - is altijd 
een voorafgaande vergunning noodi g. Hierom
trent wordt verwezen naar het toelatingsbe
sluit van vr emde mili ta ire luchtvaartuigen . 

Art. 4. l. Bij het bevaren van de zeegaten 
en binnenwateren van het rechtsgeb ied van 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curnçao is 
het aan oorlogsschepen van vreemde mogend
heden en hunne sloepen niet geoorloofd zich 
te begeven buiten de betonde vaarwaters. 

2. Het doen van plaatsbepalingen en loo
dingen is slechts toegestaan voor zoover zulks 
voor een veilige navigatie wordt vereischt. 

3. De Landvoogd is bevoegd de stipte na
leving van deze bepaling te doen controleeren 
door het schip te doen gelei den door een door 
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of namens hem aan te wijzen off icier van de 
Koninklijke Marine of landsdienaar. 

Ar t. 5. Door den Landvoogd kan in bijzon
dere gevallen vergunning worden verleend om 
a f te wijken van hetgeen in artikel 3 met be
trek king tot het aantal oorlogsschepen is voor
geschreven . 

Art. 6. l. H et verblijf van oorlogsschepen 
van vreemde mogendheden binnen het rechts
gebied van ederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao mag niet langer dan 14 achtereen
vo lgende dagen duren. 

In bijzondere geva ll en kan door den Land
voogd vergunning worden verleend tot een 
langer ve rblijf dan in de voorgaande a linea 
bepaald. 

2. Eenzelfde oorlogsschip mag, na zijn ver
trek, zonder vergunning van den Landvoogd 
niet binnen dertig dagen opnieuw een van de 
zeegaten van hetzelfde rechtsgebied binnen
loopen. 

Art. 7. l. De beperkende verbodsbepal in
gen van de artike len 3 en 6 zij n niet van toe
passing: 

a. op het oorlogsschip aan boord waarvan 
zich, blijkens de gevoerd wordende standaatd 
of vlag, bevindt een Regeerend Vorst of de 
President eener Republiek, en op de begelei
dende oorlogsschepen met de in rust aan boord 
zich bevindende luchtvaartuigen; 

b. op oorlogsschepen van vreemde mogend
heden in gevall en van nood, zeegevaar of 
averij ; zoodra deze oorzaken ophouden t;e be
staan, zu lks ter beoordeel ing van den L and
voogd, treden de bepalingen van de artikelen 
3 en 6 weder in werking. 

2. De uitzonderingen op de beperkende ver
bodsbepalingen, vermeld in punt a, zijn !echts 
toepasselijk tegenover de mogendheden, di e 
deze! fde gedragsl ijn tegenover eclerlandsche 
oorlogsschepen in ach t nemen . 

Art. 8. De in artikel 3, derde I id , bedoelde 
vergunning kan, in geval len van overmacht 
worden gevraagd door tusschenkomst van door 
de R egeering erkende consulaire ambtenaren, 
of van de door den Landvoogd aan te .vijzen 
plaatselijke burger lijke of militaire autoritei
ten. 

Art. 9. Door de zorg van de in artikel 8 
bedoelde plaatselijke autor ite iten wordt den 
Commandant van het vreemde oorlogsschip 
aangeboden een exemplaar dezer bepalingen 
benevens een door den Landvoogd vast te ste l
len formulier, behelzende een ige vragen, welk 
formu lier naar be te weten en zoo spoedig 
mogelijk behoort te worden ingevuld en toe
gezonden aan de a utorite it, di e zulks ver
strekte, ter doorzending in Nederl a ndsch-Indi ë 
aan den Commandant der Zeemacht, in Suri
name e n Curaçao aan den Procureur-Generaal. 

Art. 10. l. Oorlogsschepen van vreemde 
mogendheden met de in rust aan boord zich 
bevindende luchtvaartuigen vertoevende in het 
rechtsgebied van Nederl andsch -Indië, Sul'ina
me en Curaçao mogen - behoudens de beper
kingen genoemd in het tweede lid van dit a ,·
tikel - van hunne radio-installaties gebrui k 
maken, mits zij zich houden aan het Interna
tio naal Verdrag betreffende de verre bericht
gev ing van Madrid 1932 en aan het bijbehoo
rencle Algemeen R eglement. 

2. Oorlogsschepen van vreemde mogendhe-
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den m·et de in rust aan boord zich bevindende 
luchtvaartu igen, vertoevende in een haven of 
op een reede van ederlandsch-Indië, Surina
me en Curaçao, behoeven voor het gebruik 
van hunne radio-installaties een daartoe strek
kende vergunning van de te r plaatse aan
wezige marine-overheid of bij afwezen van 
eenige marine-autoriteit, van den te t· plaat e 
aanwezigen havenmeester. 

Het bepaalde in het eerste lid omtrent het 
Internationaal Verdrag betreffende de verre 
berichtgeving en het bijbehoorende Algemeen 
R eglement, is ook hier van toepassing. 

3. De in het tweede lid genoemde autor i
te iten zijn eveneens bevoegd de verleende ver
gunning, indien zulks noodig mocht blij ken, in 
te trekken. 

Art. ll. Oorlogsschepen van vreemde mo
gendheden zijn verplicht de bestaande politie-, 
gezondheids- en fiscale wetten en verordenin
gen te eerbiedigen en zich te onderwerpen aan 
a l Je havenreglementen, een en ander voor zoo
ver de oorlogsschepen van de Koninklijke Ma
rine daaraan gehouden zijn. 

Art. 12. 1. Oorlogsschepen van vreemde 
mogendheden mogen binnen het rechtsgeb ied 
van ederlandsch-Indië, Suriname en Cura
çao geen hydrografische of terreinopnemingen 
doen , geen oefeningen houden in het doen van 
landingen, en, zonder vergunning van den 
Landvoogd, geen vuur-, torped0-, zoek! icht-, 
nevel- of m ij noefeningen houden, noch mag 
door onderzeebooten in ondergedompelden toe
stand worden gevaren . 

2. Zonder vergunning van den Landvoogd 
mogen de tot de uitrusting van een oorlogs
schip behoorende luchtvaartuigen geen lucht
vaart uitoefenen ; wordt die vergunning ver
leend , dan zullen zij zich bij hunne vliegtoch
ten hebben te houden aan de regelen vervat in 
het toelatingsbesluit van vreemde militaire 
luchtvaartu igen. 

Behalve deze regelen kan de Landvoogd voor 
elk afzonderlij k geval nog beperkende of ver
bodsbepal ingen vaststell en. 

3. De sloepen mogen niet dan ongewapend 
varen. 

4. De bemanning mag niet dan ongewap nd 
aan den wal komen ; dit ge ldt niet voor offi
cieren en onderofficieren, voor zooverre be
treft de sabel of den ponjaard, d ie tot hunne 
uniform behoort. Met h et oog op de handha
ving van rust en orde aan den wal moet om
trent het aantal manschappen, dat tegelijk 
m ag worden ontscheept, vooraf overleg ge
pleegd worden met de in artikel 8 bedoelde 
plaatselijke autorite iten. 

5. Indien gewenscht wordt bij begrafenis
plechtigheden aan den wal van het verbod, in 
het vierde lid van dit artikel vervat, af te 
wij ken, moet de vergunning daartoe gevraagd 
worden aan den Landvoogd, door tusschen
komst van de in artikel 8 genoemde autoritei
ten. 

Art. 13 . Aan oorlogsschepen van vreemde 
mogendheden binnen het rechtsgebied van 
N ederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao ver
toevende, welke, of wier luchtvaartui gen, de 
hierboven genoemde bepalingen overtreden, 
kan door of vanwege den Landvoogd worden 
gelast zich te verwijderen; zoo noodig kunnen 
zijn met geweld daartoe worden gedwongen. 
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Art. 14. 1. Deze bepalingen gelden voor 
vredestijd en tegenover oorlogsschepen met de 
in rust aan boord zich bevindende luchtvaar
tuigen van vreemde mogendheden, welke niet 
in een oorlog zijn gewikkeld. 

2. Wij behouden Ons voor om in tijden van 
oorlog, oorlogsgevaar of handhaving der on
zijdigheid en verder in and re bijzondere om
standi gheden de toelating van oorlogsschepen 
van vreemde mogendheden in het rechtsgebied 
van N ederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
te beperken of wel geheel te verbieden, even
eens de vergunning tot het gebruik van radio
install aties geheel of gedeeltelij k in te trek
ken, dan wel geen vergunning te verl eenen. 

3. Oorlogsschepen van vreemde mogendhe
den met hunne luchtvaartuigen, die krachtens 
dit besluit in het rechtsgebied van Neder
landsch-I nd ië, Suriname en Curaçao vertoeven, 
zijn in elk geval verplicht binnen zes uren 
zee te kiezen , zoodra zij daartoe eene uitnoodi
g ing van of vanwege den Landvoogd hebben 
ontvangen. 

Art. 15. Voorschriften t,ot u itvoering van 
dit besluit worden in Nederlandsch-lnd ië ge
geven bij regeeringsverordening, in Sur iname 
en Curaçao bij besluit van den betrokken Gou
verneur. 

Art. Il. Dit besluit treedt in werking in 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao met 
ingang van een nader voor elk geb ied door 
den L andvoogd te bepalen t ij dstip. 

Onze Ministers van Koloniën, van Defens ie 
en van Buitenlandsche Zaken zij n, ieder voor 
zoover hem aangaat, bel ast met de uitvoer ing 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den l sten Maart 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
M inister van Kolo niën, 

H. Co l ijn. 
De Ministe,· van Staat, 

M inister van Defensie a.i., 
H . Co lijn. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

(Uitgeg. 23 Maart 1937.) 

Staat van havens en reeden als bedoeld In 
artikel 3, sub 1, van het toelat.ln gsbeslult 

van vref>mde oorloirsschepen. 
Bandjermasin 
Banjoewangi 
Belawan 
Cheribon 
Makassar 
Manado 

s_ 945. 

Vervall en. 

s_ 946. 

P adang 
Pontianak 
Sabang 
Samboe 
Semarang. 

30 Maa,·t 1937. BESLUI T t,ot wtJztgmg van 
het Surinaamsch Zeeb rievenbesluit 1933 
(Staatsblad n°. 109, Gouvernementsblaà 
n°. 55). 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Koloniën, van 11 Maart 
1937 , 7de Afdeeling, n°. 1 ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 23 
Maart 1937 , n° . 37) ; 

Gez ien het na der rapport van Onzen voor
noemden M inister van 25 Maart 1937 , 7de 
Afdeel ing, n°. 15; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

I. Artikel 2 van het Surinaamsch Zeebrie
venbesluit 1933 (Staatsblad n°. 109, Gouver
nementsb lad n° . 55) wordt gelezen a ls volgt: 

,,1. Surinaamsche zeeschepen zij n zeesche
pen, welke toebehooren: 

a. aan een of meer Nederlandsche onderda
nen · 

b.' voor ten minste twee derde gedee lten 
aan een of meer N ederl a ndsche onderdanen en 
voor het overige gedeelte aan een of meer 
ingezetenen van het Koninkrijk, mits de boek
houder, zoo die er is, een in Su1·iname wonend 
NederlanJsch onderdaan zij. 

2. Onde r N ederlandsche onderdanen worden 
in dit artikel begrepen : 

a. in het Koninkrijk gevestigde vennoot
schappen onder eene firma en commanditaire 
vennootschappen, waarvan a lle hoofde lijk aan
sprakelijke vennooten Nederlandsche onderda
nen zijn; 

b. in he t Koninkrijk gevestigde en volgens 
de op de plaats der vestiging geldende wette
lijke voorschriften opgerichte naamlooze ven
nootschappen, waarvan hetzij aandeel en, we lke 
ten minste twee derden van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigen, l uiden ten name 
van Nederlandsche onderdanen en tevens de 
meerderheid der bestuurders en der commis
sari e n in het Koninkrijk wonende N eder-
1 andsche onderdanen zijn, hetzij a ll e bestuur
ders Nederlandsche onde rdanen zijn, van wie 
ten m inste drie v ierden in het Koninkrijk wo
nen, en tevens van de commissar issen ten 
min te drie vierden 'ederlandsche onderdanen 
en ten min te twee derden in het Koninkrijk 
wonende ederlandsche onderda ne n zij n; 

c. in het Koninkrijk gevestigde en volgens 
de op de plaats der vestiging geldende wette
lijke voorschriften opgerichte, rechtspersoon
lijkheid bezittende vereenigingen en stichtin
gen , waa rvan all e bestu urders N ederlandsche 
onderdanen zijn, van wie ten m inste drie vier
den in het Koninkrijk wonen, en tevens van 
de commissarissen ten minste drie vierden 

ederlandsche onderdanen en ten m inste twee 
derden in het Kon inkrij k wonende N ede r
) andsche onderdanen zij n. 

3. Onder ingezetenen van h et Koninkrij k 
worden in dit a rt ikel begrepen: 

a. in het Koninkrijk gevestigde vennoot
schappen onder eene firma en commanditaire 
veru1ootschappen, waarvan all e hoof del ijk aan
sprakelijke vennooten ingezetenen van het Ko
ninkrij k zijn ; 

b. in het Koninkrijk gevestigde en volgens 
de op de plaats der vestiging geldende wette
lijke voorschriften opger ichte naamlooze ven
nootschappen, waarvan hetzij aandeelen, welke 
ten minste twee derden van het gep laatste ka
p itaal vertegenwoordigen, luiden ten name van 
ingezetenen van het Koninkrij k, en tevens de 
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meerderheid der bestuurders en der commis
sar issen ingezetenen van het Koninkrijk zij n, 
hetzij alle bestuurders en alle commissarissen 
ingezetenen van het Koninkrij k zijn; 

c. in het Koninkrijk gevestigde en volgens 
de op de plaats van vestiging geldende wette
lijke voorschriften opgerichte, rechtspersoon- . 
]ijkhe id bezittende vereenigingen en stichtin
gen, waarvan all e bestuurders en alle commis
sari ssen ingezetenen van het Koninkrijk zijn. 

4. In elk geval moeten de e igenaren be
hoorlij k in Suriname vertegenwoord igd zijn . 

5. H et bestuur over a ll es wat tot het on
derhoud , de uitrusting en het victual ieeren of 
bevrach ten van het vaa rtu ig vereischt wordt, 
moet in Suriname gevoerd worden. 

6. In bijzondere gevall en kan met Onze 
machtiging van de voorschriften van dit arti
kel worden a fgeweken." 

II. Dit besluit treedt in werk ing met in
gang van den. dag volgende op dien van zijn 
afkond ig ing in Stu-iname. 

Onze Minister van Koloniën is belast m et de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden gep laatst en waa rva n af 
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1937. 

s. 980. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Staat , 
M inister van K oloniën, 

H. Col ijn. 
(Uitgeg. 13 April 1937. ) 

15 Janua1-i 1937. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet van -17 J u li 1936 (Staatsblad n°. 
904), houdende wij ziging van de Indische 
Staatsregeling. 

l nwerkin{ltreding 1 F eb1•uari 1937. 

s. 981. 

15 Januari 1937. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet van 17 J uli 1936 (Staatsblad n° . 
905), houdende regeli ng van de toelating 
van zeeschepen in ederlandsch-Indië. 

Inwerkingtreding 1 F ebruari 1937. 

s. 982. 

15 J anuari 1937. BESLUIT tot bepa l ing van 
het tijdstip van inwe rkingtreding van de 
wet van 17 J ui i 1936 (Staatsblad n°. 
906) , houdende wijzi g ing van de Scheep
vaartwet. 

I nwerkingtreding 1 F ebru,ari 1937. 

s. 1200_ 

10 ilfaart 1937. WET tot naturalisatie van 
0. W. Borge,,• en 20 anderen. 

B ijl. Hand. IT 1936/37, 325. 
H and. Il 1936/37, bladz. 1638. 
Bijl. Hand. I 1935/36, 325. 
Hand. 1, bladz. 279. 
Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten : 

5 



1937 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot natura! isatie van 
Otto Wilhelm B orger en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad 11°. 685); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Otto W ilhelm B orger, geboren te R ot

terdarn ( Zuidholland) den 15 November 1897, 
chef van een automobie lhandel, wonende te 
B atavia (Nederlandsch lruLië); 

2°. Elsa Louise Suzanne Claus, geboren te 
B russel (België) den 13 J anuari 1897, zonder 
beroep, gescheiden echtgenoote van P ierre Al
fred B adouaille, wonende te N ice (Franl..-,·ijk); 

3°. Mathias H ubert Dassen, geboren te A ken 
( P1·uisen) den 27 November 1884, melkhande
laar, wonende te Aken (P,·uisen); 

4°. P etrus J ohannes D erksen, geboren te. 
Duisburg ( Pruisen) den 2 J anuari 1901, fa
brieksarbeider , wonende te K ellen bij Kl eef 
( Pruisen); 

5°. M eno Guth, geb. te H arnburg (Duitsch
land) den 19 Maart 1906, winkelbed iende en 
bedrijfschef, wonende te t.Nicolaas op Aruba ; 

6°. Wilfried Ha,n pel, geboren te Nizatycze 
bij Kanczuga (P olen) den 16 April 1909, 
chauffeur, wonende te 's-Gravenhage, prnvin
cie Zuidholland; 

7°. Elfriede B ertha H irsch, 
's-H ertogenbosch (N oordbrabant) 
vember 1904, kantoorbediende, 
R ijswijk, provincie Zuidholland; 

geboren te 
den 8 No
wonende te 

8°. Gustav Alfons Arthur Klaue, geboren 
te Cottbus (P ruisen) den 1 September 1892, 
chef van eene reclameafdeeling, wonende te 
's-H e1·togenbosch, provincie N oordbrabant; 

9°. Jakob K nübben, geboren te Kreuzrath 
bij Gangelt (P ruisen) den 29 Juni 1903, met
selaar, wonende te Kreuzrath bij Gangelt 
(Pruisen); 

10°. Salornon K ober, geboren te Breslau 
(Pruisen) den 18 F ebruari 1903, scheikundige, 
,voneode te Nijrn egen, provincie Gelderland; 

11°. · Paul Otto Maschke, geboren te Nord
hausen ( P ruisen) den 28 Juni 1893, staalgra
veur, wonende te Z eist, provincie Ut,·echt; 

12°. Veronika Cluristina Antonia Niernann, 
geboren te Münster ( Pruisen) den 13 October 
1889, · onderwij zeres , wonende te Oldenzaal , 
provincie Ove,-ijssel ; 

13°. Hubert Karel J ozef P enners, geboren 
te Oirsb eek (L irnburg), den 29 December 1906, 
scheikundige, wonende te Oirsb.eek, provincie 
Lirnbw·g; 

14°. Elie P erera, geboren te S,nyrna ( J'w·
kije) den 6 Februari 1897, koopman, wonende 
te Santiago (Chili ); 

_15°. H einrich Jakob Schrnidt, geboren te 
Mülheirn aan de R uh,· (P ruisen) den 27 Fe
bruari 1906 , vertegenwoordiger, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

16°. P eter H einrich Schusur, geboren te 
Friesach (Oostenrijk) den 23 J uni 1907, mijn
werker, wonende te K e,·hrade, provinc ie L i·1n
bu1·g; 
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17°. J ohanna Maria T enb1·ink, geboren te 
Bienen ( Pruisen) den 17 Maart 1879, klooster
zuster, wonende te Baexern , provincie L im
burg; 

18° . J ohan Vaneigelshoven, geboren te 
Vaals (L irnburg) den 20 September 1909, 
chau ffeur, wonende te Ubach ave,· W or,ns, 
provincie L irnburg; 

19°. Max de Vries Foltijnski, geboren te 
B atavia (Nederlandsch Indië) den 24 Decem
ber 1897, procuratiehouder, wonende te B a
tavia (Ned.erlandsch I ndië); 

20°. J osephine B e1·tha Margarethe Vijgen, 
geboren te Wiesbad.en (Pruisen) den 23 Juni 
1889, in. en verkoopster, wonende te 's-Gn,
venhage, provincie Zuidholland. 

2. Met uitbre iding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezeten chap, laatstelijk gewijzigd bij para
graaf 5 der wet van 29 ovember 1935 
(Staatsblad n°. 685), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander ver leend aan 
Wolfgang Klaue, geboren te Lübeck ( Duitsch
land) den 7 April • 1915 , zonder beroep, wo
nende te 's-Hertoge»bosch , prov incie Noord,. 
b1•abant. 

3. Deze wet treedt in werk ing met inga ng 
van den dag na dien harer ,afkond ig ing. 

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

1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, v a n S c h a i k . 
( Uitge g. 16 M awrt 1937.) 

s. 1201 . 

20 Maart 1937 . WET, houdende natural isatie 
van H. J. Basten en 21 anderen. 

B ijl. Hand. Il 1936/31, 300. 
Hand. Il 1936/31, bla<k . 1820. 
B ijl. Hand. l 1936/37, 300. 
H and. l 1936/31, bladz. 451/2 . 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat er aanleiding is tot natura! isatie van H e,•_ 
man Joseph Basten en 21 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoovee l doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsbln.d n°. 268) , 
op het N ederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij paragraaf G 
der wet van 29 November 1935 (St a atsblad 
n°. 685) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. H e,·man Joseph Basten, geboren te A1·

cen en Velden (Lirnb-urg) den 6 September 
1906, di strictsve rtegenwoordi ger eener petro
leummaatsch app ij , wonende te R oermond, prn
vincie Liniburg; 

2°. V ict01· J oseph Brennenraedts, geboren te 
Moitland ( B elgië) den 17 Januari 1903, 
bureau-beambte, wonende te H eerlen, provin
cie Li,nburg ; 

3°. L eo B ronneberg, geboren te H einsberg 
( P ruisen) den 24 Augustus 1890, schilde r, 
wonende te W ehr b/H einsberg ( Pr-uisen); 
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4°. B e,·thold Geor·y Christian Brunken, ge
boren te Buryda,nrn, gemeente Lesu,n ( Prui
sen) den 30 Juli 1900, handelsre iziger, wonen
de te R otterda1n, provincie Zuidholland; 

5°. J ulius Joseph Hub ert Flachs, geboren te 
Aken ( Pruisen) den 6 April 1878 , slager, wo
nende te Valkenbury, provincie Li1nbury; 

6°. Karl Frank, geboren te M eny ede, thans 
Dortrnund (Pr-uisen) den 24 April 1902, vee
handelaar, wonende te :l'wist,·inyen ( Pruisen); 

7°. L eo G,·osz, geboren te Budapest (Hon
yarije) den 11 Ocrober 1886, koopman, wo
nende te R otterda,n, provincie Zuidholland; 

8°. Frits Eyyert Samuel Holm , geboren te 
's- Gravenhaye ( Z uidholland) den 5 Maart 
1908, kantoorbediende, wonende te 's -G,r(})'l) en
haye, provincie Z uidholland; 

9°. Ludwiy Johann F,·anz H orvath, geboren 
te W eenen ( Oostenrijk) den 5 Maart 1914, 
kanroorbediende, wonende te Almelo, provin
c ie Ove,-ijssel; 

10°. Mr. Jacobus H ubertus Aloijsius :Maria 
Laxmpe, geboren te :l'ilbury (Noordbrabant) 
den 7 Juli 1896, administrateur, wonende te 
A1nste1·darn, provincie Noordholland; 

11°. Franz H errnann M iiller, geboren te 
B entheim (Pntisen) den 29 Maart 1898 , pro
curatiehouder, wonende te Amste,·darn , prov in
c ie N oordholland; 

12°. Wilhelm van Nüss, geboren te B rückc
na" (Beieren) den 22 Juni 1892, tandarts, 
wonende te Haarl em, provincie Noordholland; 

13°. Elisabeth J ohanna Piepm·, geboren te 
Dort,n"nd ( Pruisen) den 9 Ocrober 1904, kloos
terzuster, wonende te Echt, provincie Li,n
bury; 

14°. Fe,·dinand Jean Roosenboo,n, geboren 
te I xell es (Belyië) den 21 Mei 1878, afdee
l ingschef bij eene gasmaatschap pij, wonende te 
Rio-de-Janeiro (Brazilië); 

15°. l,farianne Rosensta,n1n, geboren te 
No1•den (Prui,sen) den 5 Maart 1868, koop
vrouw, weduwe van Alfred Wolf/, wonende te 
Keul en (Pruisen); 

16°. E vetrt Schoof geboren H ollmann, ge
boren te Gildehaus ( Pruisen) den 30 Ocrober 
1872, landbouwer, wonende te Overdinkel , ge
meente L osse,·, provincie Overijssel; 

17°. H endrik Johannes Frederi k :l'uch, ge
boren te Rotterdam, (Zuidholland) den 19 J a
nuari 1905, kanroorbediende, wonende te , Rot
terdam, provincie Zuidholland; 

18°. W il hel,n Julius Rudolf Vorisek, ge
boren te Praay (Tsjecho-Slowal.,"ije) den 24 
Mei 1897, coupeur, wonende te D evente,·, pro
vincie Overijssel; 

19°. R udi W ertheimer, geboren te Keul en 
( Pruisen) den 31 Ocrober 1909 , handelsbe
diende, wonende te Oisterwijk, provincie 
Noordbrabant . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685) , wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan H erm.ann Karl Franz, geboren te 
Loosduinen, thans gemeente 's-Gravenhaye 
( Zuidholland) den 19 Juni 1914, melkbezorger, 
wonende te 's-Grav enhaye, provincie Zuidhol 
land. 
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3. Met uitbre iding van het bepaalde bij a r
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewiJzigd bij para
graaf 5 de r wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685), wordt bij deze de hoe
danighei d ,van Nederlander verleend aan: 

1 °. Franciscu;; J oseph Flachs, geboren te 
Valkenbury (Limbu,·y) den 18 .Juni 1914, 
slager, wonende te Valkenbury, provincie L i,n
bury; 

2°. J ohannes Eve,·t Schoof geboren Holl 
,nann, geboren te Losser (Overijssel) den 13 
December 1914, werkman, wonende te Olde n
zaal, provincie Overijssel . 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondi g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten M aart 

1937. 
WILHELMINA. 

D e M ini,ste,,• van J ustitie, van Scha i k. 
(Uityey. 24 Maart 1937.) 

s. 1202. 

20 Maart 1937. WET, houdende naturalisatie 
van J . J. Antheunis en 20 anderen . 

Bijl. Hand. II 1936/37, 33:2 . 
Hand. Il 1936/37, bladz . 18:2'0. 
Bijl. Hand. l 1936/37, 33:2 . 
H and. I 1936/37, bladz. 451/2 . 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanle iding is tot naturalisatie van J o
hannes Jac obus A nthe"nis en 20 anderen, di e 
aan .Ons het verwek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de ar
tikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelij k gewijzigd bij para
graaf 5 der wet van 29 November 1935 (Staats
blad n°. 685) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. L De hoedanigheid van Nederlande1· 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. J ohannes Jacobus Antheunis, geqoren 

te Sint Janst een (Zeeland) den 23 November 
1894, fabrieksarbeider, wonende te Sas va11 
Gent, provincie Z eeland; 

2°. Richard P aul Baertl, geboren tè R otter
dam (Zuidholland) den 16 D~cember 1909, 
kanroorbediende, wonende te Rotterda,n, pro
vincie Zuidholland; 

3°. Pál Arthu,· l stván Balogh van Galan
tha, geboren te Abony-P,est (Honyarije) den 
7 Maart 1893, eerste stuurman bij de Konink
lijke Paketvaart Maatschappij , wonende te 
Batavia (N ederlanilsch Indië); 

4° . Wilhelm J akob Bezie, geboren te Goch 
( Pruisen) den 29 Juli 1899, boekdrukker, wo
nende te Osnabrück ( P,·uisen); 

5°. Karl Adolf Cronenbe,·g, gebo~·en te 
Ob erhausen (Pr"ise11,) den 12 Juli 1905 , be
drijfschef, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

6°. Anna Hohenthal, geboren te H enystey
Hay en (Pruisen) den 7 September 1872, zon
der, beroep, weduwe van Antonius , Johannes 
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M euleman, wonende te Recklinghausen ( Prui
sen) ; 

7°. Albert Ernst August K luc hert, geboren 
te B e,·ge ( P ruisen) den 28 Apr il 1881, ver
tegenwoordiger, wonende te Ove.-schie, prov in
c ie Z uidholland; 

8°. Gerrit ilfa,·inus K ouwenaa,·, geboren te 
E lsene ( B elgië) den 16 October 1885, fabr ieks
vertegenwoord iger, wonende te ceaux ( Ji'ran k
rijk); 

9°. Osias L il ian, geboren te Cernwuti ( R oe-
1nenië) den 18 December 1888, opticien, wo
nende te Malang (Nede,·landsch l ndië); 

10°. Georg H einrich M ä,·kl e , geboren te 
' s-Graven hage (Z uidholland) den 8 Mei 1895, 
juwelier, wonende te 's- Gravenhage, provinc ie 
Zuidholland ; 

11 °. L eopold Alb e,·t M eije,·, geboren te 
R eval ( E stlaniL) den 1/13 IJ:aart 1890, fabr i
kant en exporteur van tabaksauzen, wonende 
te 's- Gravenhage, provincie Zuic/Jholland; 

12°. P ete,· Paul Otten, geboren te Bl ech er, 
gemeente Od enthal ( P ruisen) den 13 Apri l 
1886, pakhu isknecht, wonende te R otterdam, 
provincie Z uidholland ; 

13°. R oland Söchting, geboren te ilfaagden
bu,·g-Neustadt (Pruisen) den 5 Apri l 1896, 
werktuigkundi ge, wonende te Utrecht, prov in
cie U t11echt; 

14°. Otto B ernhard H ennann Stii,·k, gebo
ren te W eenen (Oostenrijk) den 10 September 
1903, ingenieur, wonende te chiedam, pro
vincie Z uidholland ; 

15°. W ilhel,n 1'enhagen, geboren te H om
berg ( P ruisen) den 24 Mei 1880, m ij nwerker, 
wonende te B runssum,, provincie L im bu,·g ; 

16°. Maria Elisabet h Catharina 'l'heunisse, 
geboren te A ntwerpen ( B elgië) den 29 Maart 
1903, handelsreiz igster , wonende te A ntwerpen 
( B elgië); 

17°. J osef P eter Vaessen, geboren te Aken 
( P ruisen) den 8 Juni 1900, tuinier , wonende 
te A ken-Steine brück ( P ruisen); 

18°. Ma,·ia l fodolph W ilhel,n Vijgen , ge
boren te W iesbaden ( Pruisen,) den 21 October 
1885, werkzaam bij het hotelwezen, wonende 
te ' s-Gravenh age, provincie Z uidholland; 

19°. Christine Ma,·garetha Co en1·adina W il 
link, geboren te W inte,·swijk (Gelderland) den 
9 Juli 1857, zonder beroep, weduwe van H er-
1nann R udol71h ilfartin, wonende te W inters
wijk, provinc ie Gelderland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid , onder 3°. der wet v,a n 12 
D ecem be r 1 892 (S taatsblad n°. 268). op het 

ederl a nderschap en het ingezetenschap, laat
ste lijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (S taatsblad n°. 685) , wordt 
bij deze de hoeda nigheid van Nederlander ver
leend aan 'l'raug ott Richard L ,uiwi g OPh,nke, 
geboren te Bres/au ( P ruisen) den 24 Augustus 
1872. zonder beroep, wonende te Laren, pro
v incie Noordholland, 

3. Met uitbre iding van het bepaalde bij a r
tikel 6 der wet van 12 Decembe,· 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk ge ,vijzigd bij para
graaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685 ), word t bij deze de hoe
dan ighe id van N ederl ander verleend aan 
Wilhelm 1'enhagen , geboren te S te-rkrade 
( P ruisen) den 30 December 1912, mijnwerker, 
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wonende te B runssuni, provincie L im burg. 
4. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na d ien harer afkond ig ing. 
Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Ui tgeg. 24 M aart 1937,) 

s. 1203. 

20 Mawrt 1937, WET, houdende naturalisatie 
van A. J . D ebij en 22 anderen. 

B ijl . Hand. Il 1936/37, 338. 
H and. ll 1936/37, bladz. 1820. 
B ijl . Hand. I 1936/37, 338 . 
Hand. l 1936/3 7, bladz . 451/2. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genom en hebben, 

dat er aan le idi ng is tot natura lisatie van Al
bert J osef De bij en 22 a nderen, di e aan Ons 
het verzoek daa rtoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in a rt ike l 2 genoem
den voor zooveel doenlij k - van de bewij sstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenscha p, laat
stelijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet va n 
29 N ovember 1935 (Staatsblad n°. 685); 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l, De hoedan igheid va n eder la ncler 

wordt bij deze ve rl ee11d aan: 
1°. Albert J ose j D ebij , geboren te Eilen

dor f ( P ruisen) den 5 December 1902, sloten
maker, wonende te Eilendorf ( P ruisen); 

2°. Will iam Ji',·edm-ick L o-derwij k D ell e,nan, 
geboren te Eccl esall B i erl ow ( Engeland) den 
14 October 1901, tapijtontwerper, wonende te 
A udenshaw bij M anches te,· ( E ngeland); 

3°. Mathieu Giel en, geboren te Canne ( B el 
gië) den 13 November 1901, onderwijze r, wo
nende te K er krade, prov incie L i1nburg; 

4°. L eona,·d l(änirnerling, geboren te l(ohl
scheid (P ruisen) den 6 December 1886, mij n
machinist, wonende te J(erkraiie , provincie 
L iniburg; 

5°. Eisa J uliana Lindauer, geboren te B a
zel ( Z witserland) den 17 Januari 1911 , cor
respondente, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht ; 

6°. P hilip Mahl e1·, geboren te 's- Grarven
hage ( Z uidholland) den 6 Augustus 1902, ver
tegenwoord iger, wonende te R ott erda,n , pro
vincie Z ,tidiholland ; 

7° . Karl A itgust Ji'ri ed,·ich R obert Musper, 
geboren te H eiiienhei,n ( Wurte1nbe1·g) den 3 
Mei 1892, geo loog bij den dienst van den 
m ijnbouw, wonende te B andoeng (Nederlandsch 
Indië); 

8°. lih,gen Ji' erdinand N ägel e, geboren te 
Stu ttgart ( Wur temberg) den 23 N ovember 
1887, procuratiehouder, wonende te ' s-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

9°. Antonia W ilhelmina N i bb elink , geboren 
te W ert'h ( P ruisen) den 12 September 1893, 
fabr ieksarbe idster, wonende te B ocholt ( p , .. ui
sen); 

10°. P i erre }'erna-nd Oppenh ei,ner, geboren 
te Straatsburg (Frankr-ijk) den 20 F ebruar i 
1910, techn icus aan een lederwarenfabrie k, 
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wonende te Oisterwijk, provincie N oorilbra
bant; 

11°. J ohannes H er1nann Pfeifl e, geboren te 
Nagold ( W urtem bcrg ) den 21 Juli 1882, be
drijfsle ide r , wonende te Z woll e, provinc ie 
Overij ssel ; 

12°. Frit z H ermann Pa-.d R eitmann, ge
boren te A,nst e-rda,n ( N oordholland) den 26 
October 1903, kun tschi lder en tee kenaa r , wo
nende te 's- Gravenhage, provincie Zuidhól
land ; 

13°. H ermann H eim-ich Franz R ohil,e, ge
boren te 11-finden ( Pruisen) den 17 December 
1884, koperslage r , wo nende te 's-Gravenliage, 
provinc ie Zuidholland ; 

14°. W ilhelm J akob Schmel zer, geboren te 
St . lngbe,·t ( B eieren) den 9 ovember 1886, 
procuratiehouder , wonende te W as&enaar, pro
vincie Zuidholland; 

15°. F1·iedrich H einrich Theodor S chmidt, 
geboren te W ,·isbergholzen ( Pruisen) den 15 
November 1880, hoofdmonteur, wonende te 
R otterda.n, provinc ie Zuidholland; 

16° . Martinus J aco bus Franciscus S c"1nitz, 
geboren te V enlo (Li1nbu1·g) den 27 November 
1899, musicus, wonende te V enl o, provincie 
Limburg; 

17°. Ma,·ia H iibertina J osepha Sel is, gebo
ren te Maast,·icht ( Limburg) den 21 December 
1908, onderw ijzeres, wonende te M aastricht, 
provinc ie Li,nburg ; 

18°. J oannes Jaco b van Silfhoi,t, geboren te 
t . A m andsberg (B el gië) den 2 M ei 1 99, ver

tegenwoord ige r, wo nende te Ge1bt (B elgië) ; 
19°. J ohann W ilhelm Christian Spork, ge

boren te A ken ( Pruisen) den 12 Sept.am ber 
1902, chauffeur, wonende te A ken ( Pruisen); 

20° . Theodor Albe,·t van W esel , geboren te 
Xanten (P ruisen) den 29 September 1878, 
Geneesheer-Directeur va n een ziekenhuis, wo
nende te Cheribon ( N eilerlandsch l n,dië) . 

2. Met uitbre iding va n het bepaalde bij a r
t ikel 6 der wet va n 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op he t N ederlanderschap en het 
ingezeten chap, laatstelijk gewijzi gd bij pa ra
graa f 5 der wet van 29 1ovember 1935 
{S taat,,blad n°. 685) , wordt bij deze de hoe
da nigheid van ede l'i ander ve rl eend aan : 

1 °. H einz R einhold E1nil N ägel e, geboren 
te S i1>t P etersbu1·g ( R usland) den 4/16 Apri l 
1914, kantoorbedi ende, wonende t.e 's-Graven
hage, provincie Z uidJiolland ; 

2°. Geo1·gette E,nma Albertine R ohde, ge
boren to Schaerbeek ( B elgië) den 11 F ebruari 
1914, kantoorbedi ende, wonende te 's-Graven
hage, provinc ie Zuidholland ; 

3° . Cornelis Louis S chmidt, geboren te 
R ott erihwn ( Zuidholland) den 28 October 1913, 
ka ntoorbedi ende, wonende te R otte,·dam, pro
vinc ie Zuidholland . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien hare r afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenh age, den 20sten [ aart 

1937. 
WILHELM! 1A . 

De Minis ter van J us titie, v an S c h a i k. 
(Uitgeg . 24 M aa,·t 1937.) 

1937 

s. 1204. 

20 11-faa,·t 1937. \VE T , houdende na tu ralisatie 
van A. Butte en 19 anderen. 

Bijl . Hand. Il 1936/87, 339 . 
H and. Tl 1986/87, bladz . 1 20. 
Bijl. Hand . 1 1936/3 7, 339. 
Hand. I 1936/3 7, bladz. 451/2. 

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

dat er aanl eiding is tot nat ura! i atie van 
A nna Butte en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoe k daa rtoe hebben gedaan, met overl eg
gi ng - wat betreft den in a rt ike l 2 genoemde 
voor zooveel doenlijk - va n de bewijs tukken, 
bedoeld in art ikel 3 de r wet va n 12 December 
1892 (S taatsblad n°. 268) , o p het N ederl a nder
schap en het ingezetenscha p, laatstelijk ge
wijzi gd bij pa ragraaf 5 de r wet van 29 N o
vember 1935 (Staatsblad 11 °. 685); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van Stat.e, enz. 
Art. 1. De hoeda nigheid van N ederlander 

wo rdt bij deze verl eend aan: 
1°. Anna Butte, geboren te :l'iel ( Gelder

land) den 13 December 1898, ve rp leegste r
di acone , wonende t.e R otterdam, provinc ie 
Z uidholland ; 

2°. Jul es Ernest Faij , geboren te Roosen
daal en N ispen (Noordbrabant) den 29 Sep
tember 1896, siga renha ndelaa r, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

3°. Hub ert J oseph Franssen, geboren te 
M ontzen (B elgië) den 12 Augustus 1898 , elec
t ric ien , wonende te H eerlen, provinc ie Lim
burg ; 

4°. J ohannes W il/iel ,nus Franssen, geboren 
te M aastr icht (L i,nburg) den 4 September 
1898, boekhouder, wonende te Maastric lit , pro
vincie L i,n burg; 

5°. Dr. A,·thur Marie Fitrmin B enjamin 
Geerts, geboren te M elsel e (B elgië) den 9 
M aart 1889, leeraar, wonende te R oosendaal 
en Nispen, provinc ie N oordbrabant; 

6°. Gertrud Geiser, geboren te Viersen 
( Pruisen ) den 30 Maart 1889, overste in een 
ziekenhuis, wonende te H eerlen, provinc ie 
Lim burg ; 

7°. Maria Allegonda H cndriks- F,·ans.~en, ge
boren te K eeken (P ruisen) den 15 Juni 1895, 
zonder beroep, wonende t.e l(eeken ( Pn,i,;en); 

8°. Karl W illiel ,n H wnpe,·dinck, geboren te 
W itten ( P ,·uisen) den 23 Mei 1908, ka pper, 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Z uidhol
land; 

9°. Philipp K ohl , geboren t.e B etzlhof, ge
meente Langenbruck (B eieren) den 9 ovem
b r 1899, kloost.erbroeder , wonende te A1·cen 
en V elden, provincie L imburg; 

10°. :M ich el H endrik M artin K okkclkoren, 
geboren t.e S chaerbeek ( B elgië) den 25 J a
nuari 1904, st.eendrukker, wonende te B nJ,Ssel 
( B el gië); 

11°. l srael L ifschi tz, geboren te Sc hkl ow 
(Rusland) den 5/17 J a nua ri 1888, conse rva tor 
en privaat docent, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen; 

12°. Karl Ernst F1·iedriclt M agnus, geboren 
te H eidelb erg ( B aden) den 20 December 1903, 
a rts, wonende te Doorn, p rovincie Ut recht; 

13°. R obert M onatlt, geboren t.e Vieux
Thann ( Fran k?-ijk) den 13 Mei 1895, verf-
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meester, wonende te Haaksbe,·gen, prov incie 
Overijssel; 

14°. Otto Willij P etermann, geboren te 
Greiz (Saksen) den 11 October 1899, procu
ratiehouder, wonende te Amsterda,n, provincie 
N oordholland; 

15°. Wilhel,n Quaedvlieg, geboren te Röls
d,or f ( Pruisen) den 16 N ovember 1902, opzich
ter bij den landbouw, wonende te Velderho/, 
gemeente Rom mers kfrchen (Pruisen); 

16°. J ose/ Sachu,nsky, geboren te W eenen 
( Oostenrijk) den 19 Maart 1894 , hoofdopzich
ter der landschapswerken, wonende te D ong
gala (Nederlandsch Indi ë) ; 

17°. Jonas Van Straten, geboren te M on
tevideo (Urnguay) den 3 April 1901, handels
reiziger, wonende te Sint-Gi/l.es-op-Brussel 
( B elgië); 

18°. Aade Vog el , geboren te Flaushahn, ge
meente K e,·pen ( Pruisen) den 22 Maart 1901 , 
arbe ider , wonende te B erzdor/ ( P1-uisen); 

19°. Max Eriurnann Carl W egner, geboren 
te Plön ( Pruisen) den 8 ovember 1879, tech
ni sch adviseur bij het comité van graanhande
laren, wonende te Rotteri/Ja,n , provincie Zuid!
holland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde I iel, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268} op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewij zigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Staat sbla(l n°. 685), wordt 
bij deze de ho~danigheid van eclerlander ver
leend aan F1·anz Janssen, geboren te Gendo,·/, 
gemeerite Ratheim (Pruisen), den 15 Mei 18 6, 
koopman, wonende te M eerlo, provincie L im
b"rg . . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien h arer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gege~en te ' s-Gravenhage, den 20sten M aa rt 

1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van JttStitie, v an S c h a i k. 
(Uitgeg. 24 Maart 1937.) 

s_ 120s. 

8 Ap,·il 1937. W ET tot natural isatie van M. 
M . Bijnevelt en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1986/81, 856 . 
Hand. Tl 1986/81, bladz. 2088-2086. 
B ijl. Hand. I 1986/31, 856 . 
Hand. l 1936/31, bladz. 524/5. 
Wij WI LHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanle iding is tot natura! isatie van Mar
tinus Ma,·inus Bijnevelt en 20 anderen, d ie aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewij stukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268}, op he t Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelijk gewijzigd bij paragraaf 5 
der wet van 29 November 1935 (Staatsblad 
n°. 685); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A,-t. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Martinus ilfarinus Bijnevelt , geboren te 
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's- GmJ1Jenhage (Zuidholland) den 28 Februar i 
1870, dirigent, wonende te Lochem, prov incie 
Gelderland; 

2°. J ohann der T äu/ er, genaamd H ans, l gl, 
geboren te München ( B eie1'en) den 15 October 
1892, planter, wonende op de ondememing 
Tj-iastana (Nederlandsch Indië); 

3°. Angelina Maria Laurentia J ongebloed, 
geboren te W inschoten (Groningen) den 14 
Mei 1896, onderwijzeres, wonende te Grnnin
gen, provincie Groning en; 

4° . Alfred Kardor//, geboren te W een en 
( Oostenrijk) den 15 Juni 1898, vertegenwoor
di ger, wonende te 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

5°. W ilhel,n Kl inge, geboren te L e,nke, 
gemeente Uelsen ( Pruisen) den 1 Maart 1904, 
landbouwer, wonende te St,·iepe ( P ruisen) ; 

6°. Dr. Gustav H einrich Ralph von Ko e
nigswald, geboren te D eutsch-Wilmersdor/ 
thans B erlijn ( P ruisen), den 13 November 
1902, palaeontoloog en geoloog, wonende te 
Bandoeng (Nederlandsch Indië); 

7°. Elias Liko I(rejcik, geboren te St. P e
t e?'Sburg (Rusland) den 16/28 Januari 1897, 
werkzaam in de filmindustrie, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

8°. F,·igyes L eo Krzkowsky, geboren te 
A szár (Tsjerho Slowakije) den 29 Augustus 
1899, scheikundige, wonende te Z uidbroek, 
provincie G1·oningen; 

9°. Salomon LOJ1npel, geboren te K olbuszow 
( P olen) den 3 Maart 1896, horlogemaker en 
winkelier, wonende te Zwoll e, provincie Over
ijssel; 

10°. Bernard, Georg L enz , geboren te H ol
t en ( P ruisen) den 10 December 1905, werk
zaam in de cu ltures, wonende op de onderne
ming Rantjabolang, regentschap Bandoen g 
(Nede,·landsc h Indië); 

11°. Nathan Maandag, geboren te A1nste1·
dam (Noordholland) den 7 December 1888, 
diamanthandel aar, wonende te A msterda,n, 
provincie Noordholland; 

12°. J oseph ilfarting, geboren te V eldwezelt 
( B elgië) den 12 Mei 1892, chau ffeur, wonen
de te Maastr-icht, provincie L inoburg; 

13°. Will em H u bert Nijssen, gebo ren te 
J(erkrade (Li,nburg) den 8 November 1901, 
teekenaar, wonende te K erk,·ade, provincie 
Lin,burg; 

14°. Albe,·tus Ruhl, geboren te B ickendor/, 
gemeente K eulen-Ehren/eld ( P,,uisen) den 12 
Juni 1899, fabrieksarbe ider, wonende te K ett
l en- Ehrenfeld ( P ruisen) ; 

15°. Antonie H ubertine Schneider, geboren 
te K eul en (Pruisen) den 18 J a nuar i 1884, 
overste in een godshuis, wonende te A,nster
dam, provincie N oordholla11d; 

16°. Françoise H enri.ette ilfarie Agnès Van
thor, geboren te Luik ( B elgië) den 17 Decem
ber 1883, zonder beroep, wonende te Parijs 
(Frankrijk); 

17°. H ubert Auguste Théodore Wiil.dersho 
ven, geboren te Laeken-B russel (België) den 
2 Jul i 1897, trainer , wonende te St . P iete,·s 
Woluw e (België); 

18°. H er,nann Ku,·d Wilhelm w,·ede, ge
boren te H olzminden ( P ruisen) den 27 Me i 
1900, arts, wonende te L eiden, provincie Z uid,. 
ho/land. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar-
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t ikel 3, vierde lid, onder 3°. der wet v-an 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd, bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685) , wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederl ander ver
leend aan Kit1·t Alfred Dyrn, geboren te B er
lijn (Pruisen) den 7 November 1911 , mijn
ingenieur, wonende te Schiedarn, provincie 
Zuidholland, thans tijdelijk verbl ij vende in 
Bolivia. 

3. Met uitbre iding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij para
graaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Anna J anka Mar git B ijnevelt, geboren 
te Budapest (Hongarije) den 15 December 
1913, zonder beroep, wonende te Lochern, pro
vincie Gelderland; 

2°. Paula A ntonia Bijnevelt, geboren te 
Buàapest (Hongarij e) den 2 December 1914, 
verpleegster, wonende te Zutphen, provincie 
Gelderland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha i k. 
( Uitgeg. 9 April 1937.) 

s. 1206. 

8 April 1937. WET ·tot naturalisatie van W. 
J . BöhmJe ,· en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 369 . 
H and. II 1936/37, bladz. 2036. 
B ijl. Hand. I 1936/37, 369 . 
Hand. I 1936/37, bladz. 525. 
Wij WILHELMINA, enz. doen 'te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Wil 
l ·ibald J ohann BöMner en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstel ijk gewijzigd bij paragraaf 5 
der wet van 29 November 1935 (Staatsblad 
n°. 6/l5) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Will ibald Johann Böhrner·, geboren te 

Emden (Pruisen.) den 24 Maart 1905, procu
ratiehouder, wonende te Rotterdann, provincie 
Zuidholland ; 

2°. J osephus A ntonius Vanden Eynde, ge
boren te A ntwerpen (B elgië) den 24 Jul i 1889 , 
procuratiehouder, wonende . te Zierikzee, pro
v incie Z eeland; 

3°. B erend Jan Gee ,·ties, geboren te Ech
teler-Ernlichheirn (P ruisen) den 26 J ui i 1899, 
landl:iouwer, wonende te E chteler-Ernlichheini 
( Pruisen); 

1937 

4°. Jan H indrick Geer.ties , geboren te Wil 
sum (Pruisen) den 11 April 1904, landbou
wer , wonende te Echteler-Emlichheirn (Prui
sen); 

5°. B enzion Gelfrnan, geboren te Mosyr 
(Ruslawd) den 19/31 J anuari 1897, gouverne
mentsgeneeskundige, wonende op Aruba (ge
biedsdeel Curaçao); 

6°. Louis Christian August H(JJIJ,pt , geboren 
te Wolbrechtshausen (Pruisen) den 25 Maart 
1884, directeur eener technische onderneming, 
wonende te A ,nsterdarn, provincie N oordhol
land ; 

7°. Wilhelm Friedrich Otto H inz, geboren 
te Ell erbek-Kiel (Pruisen) den 14 September 
1901 , werkzaam bij de N. V. Droogdok Maat
sch appij "Tandjong Priok" , wonende te Ba
tavia (N ede,·landsch I ndië); 

8°. Wilhelm Kug el, geboren te Weenen 
( Oostenrijk) den 1 December 1892, koopman, 
wonende te Pa,ijs ( Frankrijk); 

9°. Emilie Pfeifer, geboren te Essen (P•'Ui
sen) den 29 J anuari 1890, verpleegster, wo
nende te Bunnik, provincie Utrecht ; 

10°. Constantin Poustochkine, geboren te 
Hal epa-Canea ((hiekenland) den 1/14 Sep
tember 1910, advocaat en procureur, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

11 °. M a,·ia H ildegard R ichte,·, geboren te 
H eerl en (Li,nburg) den 24 Februari 1911 , 
leerares bij het Nijverhe idsonderwijs, wonende 
te Eygelshoven, provincie Lim.burg·; 

12°. Wilhelm Georg Röhm, geboren te 
München ( B eieren) den 7 Juli 1882, indus
trieel , wonende te B e,·gen op Zoo1n, prov incie 
N oordbm,bant; 

13°. Joannes Anthonie Rooze, geboren te 
Antwerpen (België) den 28 Augustus 1894, 
accountant, wonende te Amsterdam, prov incie 
N oordholland; 

14°. Marie Franç aise Paul ine Rücker, ge
boren te Sint-J oost-ten-Noode (B elgië) den 1 
December 1884, werkzaam bij de Bataafsche 
P etroleum Maatschappij , wonende te Pangka
lan Brandan (Nederlandsch I ndië); 

15°. H em·i Geo1·ge Schrnit, geboren te 
Vught (Noo,·dbrabant) den 2 Februari 1902, 
onderwijzer , wonende te 's-Gra•venhaye, pro
vincie Zuidholland ; 

16°. Chil Szerkowski, geboren te L eczyca 
( Pol en) den 23 Juli/5 Augustus 1900, werk
meester, wonende te Arnhem, provincie Gel
derland,· 

17°. Heinrich Suckow, geboren te Budapest 
( H ongarije) den 14 Mei 1886, bedrijfsleider, 
wonende te Doe'tinchem, provincie Gelderland; 

18°. H er,nann H einrich Vorw erk, geboren 
te Wachtum (Pn,isen) den 4 Juli 1883, ma
nufacturier, wonende te Z ierikzee, provincie 
Z eeland; 

19°. Française W ol f, geboren te Brussel 
(België) den 22 Februari 1895 , correspondente 
en stenotypiste, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhollq,nd. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde I id , onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staat sblad n°. 268) , op het 
N ederlanderscha p en het ingezetenschap, laat
stelij k gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685), wordt 
bij deze de hoedanigheid van N ederlander ver
leend aan H erman Ludwig Friedrich Eb er-
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hard BaU?n, geboren te H illego1n ( Zuidhol
la11il,) den 12 Mei 1896, t ijdelij k gemeente
ambtenaar, wonende te Haarlem, provincie 
N oordholland. 

3. Met uitbre iding van het bepaalde bij ar
t ikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het ederl a nderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzi gd bij para
graaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n° . 685), wordt bij deze de hoe
danigheid van N ederl ander verleend aan 
Elisab eth Afaria Vorwerk, geboren te Zierik
zee ( Z eeland) den 4 Juli 1915, zonder beroep, 
wonende te Zierikzee, provincie Z eeland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondi g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten Apr il 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, van S c ha i k. 
( Uitgeg . 9 April 1937.) 

s. 1360. 

6 Maart 1937. B ESLUIT tot aanwijzing over
eenkomst ig artikel 170 der hooge r-onder
wijswet van de St ichting voor Oud-Semieti 
s he, H ell enistische en J oodsche R echtsge
schiedenis, gevestigd te Lei den, a ls be
voegd om bij de faculteit der rechtsge
leerdheid aan de Rijksuniver ite it te L ei
den een bijzonderen leerstoel te vestigen 
in de Babylon isch-Assyr ische, I sraël ietische 
en H ell enistische rechtsgeschiedenis. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
J uli 1936, 11°. 2665 III , afdeeling Hooger on
derwijs; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
vnderwijswet; 

D en Raad van State gehooi·d (advies van 
23 Februari 1937, n°. 22) ; 

Gez ien het na der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Maart 1937, n° . 868, 
a fdeel ing Hooger onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de stichting voor Oud-Semietische, H ell eni s

ti che en Joodsche Rechtsgeschiedenis, geves
tigd te L eiden, aan te wijzen a ls bevoegd om 
bij de faculte it der rechtsgeleerdheid aan de 
Rijksun ivers iteit te L eiden een bijzonderen 
leerstoe l te vest igen in de Babylonisch-Assy1· i. 
sche, I sraël ietische en H eli en istische rechts
gesch ieden is. 

O11ze M in ister va n Onderw ij s, Kunsten en 
Wetenschappen is be last met de uitvoering van 
dit bes lu it, hetwelk in het Staatsbla,d za l wor
de n geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1937. 
WILHELMINA. 

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

J . R . S I o te m a k er d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 30 Maart 1937.) 
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s. 1361. 

6 Maart 1937. BE LUIT tot aanw ijzing over
eenkomstig arti kei 170 der hooger-onder
wijswet van het Del ftsch Hoogeschool fonds 
te Delft al bevoegd om bij de afdeeli ng 
der scheikundi ge technologie aan de tech
ni sche hoogeschool te Delft een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de papie rfa bricage. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
J a nuar i 1937, 11°. 603, a fclee ling Hooger on
derw ijs; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
23 Februari 1937 , 11° . 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 M aart 1937, n°. 869, 
afdeel ing Hooger onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het Delftsch Hoogeschool fonds te Delft aan 

te wijzen als bevoegd om bij de afdeel ing der 
scheikundige technologie aan de tech nische 
hoogeschool te Delft een bijzonderen leerstoe l 
te vestigen, opdat door den daarvoor te be
noemen hoogleeraar onderwijs zal worden ge
geven in de papie rfabricage. 

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

' -Gravenhage, den Gelen 1aart 1937 . 
WlLHELMl ' A. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitg eg. 30 Maart 1937.) 

s. 1380. 

26 Februari 1937. BESLUIT, betreffende de 
Stichting " Veldwijk" te Ermelo. 

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

Binnenl andsche Zaken van 19 F ebruari 1937, 
N °. 1748, Afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals deze wet laatstel ijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E en ig artike l. 
Artikel 5 van Ons besluit van 20 April 1 932 

(Staatsbl ad n°. 171) , gewijzigd bij Ons bi:,sl uit 
van 1 December 1936 (Staatsblad n°. 1389E) , 
betreffende de st ichting " Velcl wij k" te Ermelo 
wordt gelezen: 

In het gesticht voor k rankz innigen mogen 
ni et meer cl an 605 krankzinnigen, 252 mannen 
en 353 vrouwen, verp leegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it bes lui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 
J . A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 12 Maart 1937.) 
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s. 1390. 

10 F ebrum·i 1937. BESLUIT tot aanw1Jzrng 
overeenkomstig a rtikel 133, vij fde lid, der 
hooger -onderwijswet, van in N eiierlan,l'ich
l ndië ·verworven getui gschriften. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
Februari 1937, N °. 373, afdee ling Hooger On
derwijs; 

Gelet op a rtikel 133, vij fde l id , der hooger
onderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
1 °. de in 1937 afgegeven getu igschriften 

va n de a fdeeli ng gymnasium en van de afdee
l ing hoogere burgerschool met vijfj a rigen cur
sus B van het Christelijk lyceum te B andoeng, 
staande onder het bestuur van de Vereen ig ing 
"Het Christel ijk Lyceum" te B a ndoeng, van 
de afdeeling gym nasium en van de afdeel ing 
hoogere burgerschool met vij f jarigen cursus B 
van het B a tav iaasch lyceum, uitgaande van 
de Carpentier Al tingstichting te B atavi a, van 
de a fdee ling B van de Roomsch-Kathol ieke 
A lgemeene M iddelba re school der B ella,minus
stichting te Batav ia en va n de a fdee l ing B 
van de Christelijke algemeene middelbare 
school de r Vereenig ing voor Christelijke scho
len te Batavia worden gelijkgesteld met het 
getu igschrift, bedoeld in artikel 11 de r hooger
onderwijswet, met dien verstande, dat de bezit
ters van d ie getu igschriften , met uitzonder ing 
van het getu igschrift van de afdeeli ng gymna
sium van het Christel ij k lyceum te Bandoeng 
en van de afdeeling gymnasium van het B ata
v iaasch lyceum, slech ts worden toegelaten tot 
de examens in de facu lte iten der geneeskunde, 
der wis- en natuurkunde en der veeartsenij
kunde, zoomede tot de examens in de ver
eenigde faculteiten der rechtsgeleerdhe id en 
der letteren en wijsbegeerte en in de vereenig
de facul te iten der wis- en natuurkunde en der 
letteren en wijsbegeerte; 

2°. de · in 1937 afgegeven getu igschriften 
van de afdeel ing hoogere burgerschool met 
vij fjarigen cursus A van het B ataviaasch ly
ceum, uitgaande van de Carpentier A lting
stichting te B atav ia, worden gelij kgesteld met 
het getu igschrift, bedoel d in artikel 11 der 
hooger-onderwijswet, met d ien verstande, dat 
de bez itters van deze getuigschriften worden 
toegelaten tot de examens in de vereen igde 
facu l teiten der rechtsgeleerdheid en de ,· let
teren en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen is belast met de u itvoer ing 
van d it besl u it, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Zell am See, de n lOden Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De M iniste,r van Onderwijs, 
K unsten en W etenscha-ppen, 

J . R. S I o t e m a k e r cl e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 5 M aart 1937.) 

1937 

s. 1400. 

10 Maart 1937. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht door rui 
l ing van de perceelen, kadastraa l bekend 
gemeente R oer,nond, sectie B , nos . 3997 
en 3998 , ter gezamenlij ke g rootte van 
13,20 a ren, aan Th. H. B oo,n, kweeker te 
Ro ennond. 

Bijl . Hand. 11 1936/37, 298 . 
llanil. Tl 1986/3,, bladz . 1638. 
Bijl. 11 and. l 1936/37, 29 . 
Hand. l 1936/3 7, bladz. 279 . 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met Theodorus Hubertus Boom, kweeker te 
R oer,nond, een ruiling aan te gaan van eenige 
perceelen te R oermond, ten behoeve van den 
bouw van een v iaduct in den R ijksweg n°. 72 
V enlo-Roer1nond" 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
E enig artikel. · 

De onderhandsche overdracht door ru iling 
aan 'Dheodorus Hubertus Boom, kweeker te 
Roen nond, van perceelen te Roermond, om
schreven in de in afschrift aan deze wet ge
hechte a kte van rui ling , dd . 25 Aug ustus 1936, 
wm·dt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lOden Maart 

1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
De M inister van Waterstaat, 
van Lidth de Jeu d e. 

( Uit geg. 6 April 1937.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
la. K . W . H . E lhorst, Ontvanger der re

g istratie en domeinen a. i. te Roermond ; 
b . Ir. H. C. P . de Bruyn, hoofdingenieur 

van den Rijkswaterstaat in het arrondi ssement 
Roermond, 

te zamen handelende na mens den Staat de r 
N ederl anden (hierna aan te duiden als de 
Staat), hiertoe onderscheidenlij k gemachtigd 
bij br ief van den Directeur der registratie en 
domeinen te Maastricht, dd. 1 Mei 1936, n °. 
4109 , gegrond op de m iss ive van den Minister 
van F ina nciën, dd. 30 Apr il 1936, n°. 137, 
afdeeling Domeinen, en bij missive van den 
Minister van W aterstaat, dd. 25 Maart 1936 
La OI ; 

2. Theodorus Hubertus Boom, kweeker te 
Roermond (h ierna aan te duiden a ls de weder
partij ), 

zijn overeengekomen a ls volgt: 
De Staat der N ederlanden staat , onder voor

behoud van goedkeuring bij de wet, in e igen
dom af aan de wederpartij , die zulks aan
neemt: 

twee perceelen tu ing rnnd te Roermond, ter 
waarde va n een dui zend zeshonderd en vijf en 
dertig gulden (f 1635), kadastraal bekend ge
meente Roermond, sectie B , n °. 3997 en 3998 , 
ter gezamenlijke grootte van 13,20 are. 

Hiertegenover staat Theodorus Hubertus 
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Boom voornoemd in e igendom af aan den 
Staat der Nederla nden (Wate rstaat), di e zulks 
aanneemt: 

twee perceelen tuingrond te R oermond, ter 
waarde van twee duizend vierhonderd en vijf
tig gulden (f 2450), kadastraal bekend ge
meente R oermond , sectie B , nos. 3999 en 4001, 
ter gezamenlijke grootte van 13,20 are. 

D eze ruiling gesch iedt tegen beta ling van 
ee11 toegift, groot achthonde rd vijft ien g ul den 
(f 815), te betalen door den Staat aan weder
partij, en voorts onder de volgende bepalin
gen : 

Art. l. l. De wederzijd che overdracht ge
schiedt in den staat, waarin de perceelen zich 
thans bevinden, vrij van huur, vrij ·van hypo
thekaire of andere lasten en beslagen , zake
lijke rechten of schuldplichtigheden, en zonder 
beperkende bepal ingen. 

2. Ve rschil tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerle i 
vorder ing aanle iding geven, terwijl partijen 
tot geenerle i vrijwaring zijn gehouden , behou
dens, dat zij instaan voor den eigendom. 

Art. 2. l. P artij en kunnen het ge ruilde 
over en weer in bezit en genot aanvaa rden, 
terstond nadat de hiervoor bedoelde wette! ijke 
goedkeuring is verkregen, en de toeg if t is be
taald. 

2. V an deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den voornoemden Ontvanger aa n den 
voet van alle exempl aren dezer akte te stell en 
onderteekende verklaring, terwijl daarvan aan 
de wederpartij bij aangeteekend schrijven zal 
worden kenn isgegeven. 

Art. 3. l. De door den Staat te betalen 
toegift zal worden voldaan: 

door het Departement van W aterstaat na in
lever ing door de wederpartij aan dat D eparte
ment van een declaratie in tweevoud , inge richt 
volgens een te verstrekken model en ve rgeze ld 
van de in het tweede lid va n di t artikel be
doelde bescheiden, alsm ede binnen vee rti en 
dagen na overlegging door de wederpartij van 
een ten minste één dag na de overschrij ving 
van deze akte in de openbare registers door 
den betrokken hypotheekbewaarder afgegeven 
verkl ar ing, dat op het door den Staat ver
kregene geen hypothekaire inschrijvingen, noch 
bes! agen rusten. 

2. D e titels van e igendom, op het door den 
Staat verkregene betrekk ing hebbende, zullen 
- indien aanwezig - vóór de betaling van 
de toegift aan meergenoemden Ontvanger wor
den te r h a nd gesteld. 

Art. 4. De grond- en andere zakel ijke be
lastingen en lasten van het ove r en weer af
gestane geheven wordende, zijn van den dag 
van aanvaarding a f voor rekening van de 
nieuwe eigenaren, onverschillig te wiens name 
de aanslag gesch iedt. 

A rt. 5. l. D e overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van genoemden Ontvanger. 

2. De kosten dezer akte en der aangehech te 
teekening, alsmede di e op haar uitvoering 
vallende, komen ten laste van den Staat. 

3. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven, wordt een exemplaa r daa r
van door den Ontvanger aan de wederpartij 
uitge reikt. . 

Art. 6. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
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overeenkomst wordt dom icilie gekozen ten 
kantore van voornoemden Ontvanger. 

Aldus in drievoud opgemaakt en geteekend 
te R oermond den 25 A ugustus 1936. 

s. 1401. 

(get.) Th. Boom. • 
(get.) H . C. P . de Bruyn. 

D e Ontvange r der R egistratie en 
Domeinen a. i. te Roermond, 

(ge t .) Elhorst. 

Voor gelijklu iden d a fschrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
van Asch van Wijck. 

10 M aart 1937. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
Vereenig ing tot L a ndverbeter ing, geves
tigd te D rr1•dtrecht, van een dubbele won ing 
met erven gelegen bij de Schutslu is in het 
Kanaal door Rozenbu rg, te R oze11,.burg. 

B ijl. H and. Il 1936/81, 312. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1638. 
Bijl . Hand. l 1936/31, 312. 
H and. l 1936/3 1, bladz. 21~. 

Wij WILHELM! r A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat de Ve reeniging tot L and verbetering ge
vestigd te Dordrech t in koop heeft gevraagd 
een dubbele woning met erven, gelegen bij de 
Schutsluis in het K a naa l door Rozenburg, te 
R ozenbu,·g en dat het belang van den Staat 
zich tegen dezen verkoop niet verzet. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E en i g arti kei. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de Vereen ig ing tot 
Landverbetering, gevestigd te Do1·drecht, van 
een dubbele woning met erven, ge legen bij de 
Schutsluis in het ka naa l door Rozenburg, te 
R oz~nburg, geconstateerd bij de in a fschrift 
aan deze wet gehechte akte dd. 29 October 
1936. 

L asten en bevelen , enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l0den l'lfaart 

1937. . 
WILHELMINA. 

D e M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitg eg . 6 A pril 1937. ) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
1. F r its Dirk de Greef, Inspecteur der do

meinen te Rotterdam , handelende namens den 
Staat der Nederlanden (hierna aan te duiden 
als de Staat), hie rtoe gemacht igd bij brief van 
den Directeur der registratie en domeinen te 
's-Gravenhage, dd. 25 Februari 1936, n°. 
446/2154, gegrond op de miss ive van den Mi
ni ste r van Financiën, dd. 20 F ebruar i 1936, 
n°. 16, afdeeling Domeinen; 

2. Pieter Will em van Houten, landbouw
kundige te Rozenburg, eeni g Bestuurder der 
Vereeniging tot Landverbetering, gevestigd te 
Dordrecht, al s zoodan ig ingevolge artike l 8 
de r Statuten deze Vereeniging vertegenwoor
digende, daartoe gemachtigd ingevolge de 
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laatste al inea van artikel 9 der Statuten bij 
met eenparige goedkeur ing genomen Besluit 
van Bestuurder en Commissar issen dd. 25 Oc
tober 1936 , 

zijn overeengekomen a ls volgt: 
De Staat verkoopt en d raagt in e igendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet, aan de Vereen ig ing tot Landverbete
ring gevestigd te Dordrecht, die in koop en 
in e igendomsoverd rach t aanneemt: -een dub
bele won ing met erven, gelegen bij de Schut
sluis in het kanaal door Rozenburg, kadastraal 
bekend gemeente Rozenburg, sectie A , nos. 
1999 en 2000 (be ide geheel) en n° . 2401 ge 0 

deeltel ijk, ter grootte van ± 6,49 Are; zooa-ls 
een en ander op het terrein is afgepaald en 
rood omlijnd is aangegeven op de door par: 
t ij en gewaarmerkte, aan deze akte gehechte, 
teekening. Na de toepassing van deze akte bij 
het kadaster treedt de uitkomst der eventueele 
meting, zooals di e uit de kadastrale stukken 
zal blijken, in de plaats van de bovenstaande 
omschrijving van het verkochte goed én de 
teekening en zijn de kadastrale gegevens be
s] issend ten aanzien van de vraag naar het
geen ver- en gekocht is. 

Deze verkoop en koop gesch iedt voor de som 
van dxie duizend gulden (f 3000) en onder de 
volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met all e daaraan verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar-
heden. : 

2. De Staat is tot geenerle i vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
e igendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelij ke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper kan het gekochte in be: 
zit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

A rt. 4. De grond- en andere zakel ijke belas
t ingen en lasten van het verkoch te geheven 

. wordende, zijn van 1 J anuari 1937 af voor 
rekening van den kooper, onverschill ig te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1 . De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuld vergelijk ing 
mogelij k zal zijn , geschieden ten kantorA van 
den Inspecteur der domeinen te Rotterdam, of 
door overschrijving of storting op diens post
g irorekening n° . 264278 , (in welk __ geval de 
oorzaak der betaling -op het overschnJv1ng-s- of 
stortingsbiljet moet worden vermeld) of , bij de 
N ederlandsche Bank, binnen een maa11d na 
den dag, waarop door dezen aan den kooper 
bij aangeteekend schrijven is kenn is gegeven 
rnn de hiervoor bedoelde goedketir ing dezer 
overeenkomst. 

2. Van deze goedkeur ing zal blijken uit een 
door den genoemden Inspecteur aan den voet 
van alle exempla ren dezer akte te ste llen on
clerteekende verklar ing. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewezen 

1937 

door de vertooning van het bewijs van ter post 
bezorging van den aangeteekenden brief, ter
wijl de inhoud, alles behoudens tegenbewijs, 
zal geacht woTden overeen te stemmen met de 
daarvan gehouden aanteekening in het corres
pondentieregister van genoemden Inspecteur. 

4. Indien de koopsom niet binnen den voor
schreven termij n is betaald, verbeuTt de koo
per een boete - van éénhonde1'd gulden voor 
iede re ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst onmid
dell ijk te ontbinden, zonder eenige rech terlijke 
tusschen komst en zonder dat in beide gevallen 
eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. Onder het verkochte vastgoed zijn 
begrepen de op het terrein zich· bevindende 
drie houten schuurtjes en twee regenbakken 
a lsmede de om het terrein staande afrasterin
gen. 

Art. 7. De koopster heeft ten behoeve van 
het ve rkoch te vastgoed recht van uitpad op 
Staatsgrond . · 

Art. 8. Aan de koopster wordt toegestaan 
de riol en van het verkochte vastgoed te doen 
uitmonden in het kanaal door Rozenburg, zoo
lang dit nog niet is gedempt. 

Art. 9. De koopster is verpl icht van het 
tijdstip a f waarop zu lks niet meer van Staats
wege wordt gedaan en zoolang dat van Sta ats
wege wordt noodig geach t, de dubbele ophaal
brug over de schutsluis in het kanaal door 
Rozenburg te a ll en t ijde op hare kosten te 
doen bedienen door personen, waarvan de 
keuze de goedkeuring behoeft van den Minis
ter van W aterstaat. 

Bij niet nakoming van deze bepaling is die 
Minister bevoegd daarin op kosten van de 
koopster te voorzien. 

Art. 10. Voor zoover de onder a rt ikel 9 
bedoelde ophaalbrug niet geopend is voor het 
doorlaten van een vaartuig, zal zij voortdurend 
in goed gesloten stand voor het landverkeer 
beschikbaar moeten zijn: 

De koopste r mag noch ten laste van het 
verkeer te water, noch ten laste van het land
verkeer, eenige heffing, in welken vorm ook, 
vorderen . 

Art. ll. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers gesch iedt door de 
zorg va n den genoemden Inspecteur. Deze 
overschrij v ing kan door den kooper njet wo1·
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig artikel 5 lid 4 ver
schuld igde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aangehech te 
teeken ing, alsmede die op haar uitvoering val 
lende, komen ten laste van den kooper en 
moeten door hem binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald op de wijze, in arti kel 
5 o ,n tre nt de voldoen ing van de koopsom 
voorgeschreven . 

3. Bij te late betaling der kosten , in I iel 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. N adat de a kte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
t,ieel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald , 
wordt een exemplaar daarvan door den Inspec
teur aan den kooper uitgere ikt. 

Art. 12. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
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overeenkomst wordt domicilie gekozen ten kan
tore van den voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Rotterdam , den 29 October 1936. 

s. 1402. 

(get.) P. van Houten. 
(get.) de Greef, 

Inspecteur de1· Do1neinen. 

Voor ge lijkluidend a fschrif t, 
De Sec1·etaris-Gene1·aal, 

van het M inisterie van F'inanciën, 
van Asch van Wijck. 

20 ltfaart 1937. WET, houdende goedkeur ing 
van den onderhandschen verkoop aan H. 
C. Cornel issen te B est van een te rre in al
daar, kadastraal bekend gemeente Best, 
sectie E , nummer 3090. 

B ijl. Hand. Tl 1936/37, 327. 
H and. Il 1936/37, bladz. 1820 . 
B ijl. H and. I 1936/37, 327. 
H and. I 1936/3 7, bladz. 451/2. 

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

dat H e,manus Cornelis Cornel issen, kantoor
houder bij den P ost-, Telegraaf- en Telefoon
dienst te B,es t in koop heeft gevraagd een te r
rein a ldaar en dat het belang van den Staat 
zich tegen dezen verkoop niet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen ve rkoop aan H ermanus Corneli s 
Cornel issen, kantoorhouder bij den Post-, Te
legraaf- en T elefoondienst te B est, van een 
terre in a ldaar, geconstateerd bij de in afschrift 
aan deze wet gehechte akte del. 30 October 
1936. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten l\1aart 

1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Financiën, 0 u cl. 
(Uitgeg. 16 April 1937.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenclen : 
1. Frans Jozef Gul ikers, Ontvanger der re

g istratie en domeinen te Oirschot, hancle lencle 
namens den Staat de r N ecled a nden (hierna 
aan te duiden al s de Staat), hi e rtoe gen1ach 
t igd bij brief van den Directeur der reg istratie 
en domeinen te Maastri ch t, del . 22 October 
1936, n°. 9631, gegrond op de miss ive van den 
Minister van Fina nciën, del. 21 October 1936 , 
ri 0

• 133, a fdeeling Domeinen; 
2. H ermanus Cornelis Cornel issen, K an

toorhouder bij de P ost- Telegraaf- en Tele
foondienst te Best, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in e igendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan H ermanus Cornelis Cornel issen 
voornoemd, die in koop en in eigendom over
dracht aanneemt: een zuid-we telijk gedeel te 
van het door den Staat aan voornoemden H. 
C. Cornelissen bij akte dd . 13 Augu tus 1926, 
overgeschreven ten hypotheekkantore te Eind-
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hoven den 27 Augu tus 1926, deel 854, n°. 65 , 
tot 1 Januari 1987 in erfpacht uitgegeven ter
rein te Best, kadastraal bekend gemeente 
Best, sectie E, nummer 2745, groot 8 a ren, 
welk deel thans kadastraal bekend is a ls ge
meente Best, sectie E, n° . 3090, ter grootte 
van 7 aren . 

Deze verkoop en koop gesch iedt voor de 
som van zeventien hondercL en vij ftig gulden 
(f 1750) en onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1 . Het verkoch te wo,·dt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met a lle daaraan verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar
heden. 

2. De Staat is tot geener le i vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en v rij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerder ing o f 
vermindering van de overeengekomenkoopsom, 
noch tot ontbinding van deze overeenkomst. 

Art. 3. De koo per kan het gekoch te in be
zit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaal cl. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zijn reed voor rekening van den 
kooper. 

Art. 5. 1 . De betaling van de koo psom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergel ijking 
mogelijk zal zijn , geschieden ten kanto re van 
den Ontvanger der registratie en domeinen 
te Oirschot, of door over chrijving of storting 
op diens postg irorekening n°. 3120 (in wel k 
geva l de oorzaak der betaling op het over
schrij vings- of sto rt ingsb ilj et moet wo rden 
vermeld) o f bij de Nederlanclsche Bank,- bin
nen een maa nd na den dag, waarop door dezen 
aan den kooper bij aangeteekend schrijven is 
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde goed
keuring dezer overeen komst. 

2. Van deze goed keur ing zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stell en 
onderteekencle verk la ring. 

3. De kennisgeving wordt voll ed ig bewezen 
door de vertoon ing van het bewijs van ter 
post bezorging van den aangeteekenden brief, 
terwijl de inhoud , a ll es behoudens tegenbewijs, 
zal geacht worden ove l'een te stemmen m et 
de daarvan gehouden aanteeken ing in het cor
respondent ieregister van genoemden Ontvan
ger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den voor
schreven te rmijn is betaald , verbeurt de koo
per een boete van 25 gulden voor iedere inge
gane maand verzuim, en h eeft de Staat het 
recht deze koopovereenkomst onmiddellijk te 
ontbinden, zonder eenige rechterlij ke tusschen 
komst en zonder dat in beide gevall en eenige 
inverzuimstell ing noocli g is. 

5. V an den over sectie E 3090 over het 
jaar 1936 verschuld igden canon ten bedrage 
van f 78. 75 zijn zooveel twaalfde deel en ver
schuldigd als er maanden van dat jaar gehee l 
of ten cleele zij n verstreken bij de betal ing 
van de koopsom . 



77 

Art. 6. 1. De overschrijving van deze a kte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemdén Ontvange r. Deze 
overschrijv ing kan door den kooper niet worden 
gevorderd, voordat . de koopsom en de even
tueel overeenkomstig artikel 5 lid 4 verschul
digde boete geheel is betaald . 

2. De kosten dezer a kte, a lsmede die op 
haar u itvoer ing vall ende, kom en ten laste van 
den kooper en moeten door hem binnen veer
t ien dagen na opgave worden betaald op de 
wijze, in a rtikel 5 omtrent de voldoening van 
de koopsom voorgeschreven . 

3. Bij te late betaling der kosten. in lid 2 
van di t a ,-tikel bedoeld, verbeu rt de kooper 
één ~ulden boete voor elke ingegane week 
verzu In1 . 

4. adat de a kte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door den kooper zijn betaald , 
wordt een exempl aar daarvan door den Ont
vanger aan den kooper uitgereikt. 

Art. 7. Voor de ten u itvoer legging deze r 
overeenkomst wordt domicil ie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Best en Oirschot den 30 .October 1936. 

s. 1403. 

(get. ) H. C. Cornelissen. 
(get.) Gulikers, 

Ontv . R eg. en Domeinen. 
Voor gelijkluidend a fschrift, 

D e S erretaris-G eneraal. 
van het M inisterie van Financiën, 

van Asch van Wijck. 

8 April 1937. WET tot goedkeur ing van een 
wijziging der overeenkomst van den Staat 
met de N . V . Dom aniale Mijn Maatschap
pij. 

Bijl . H and. Il 1936/37, 344. 
H and. II 1936/3 7, blad2. 2093-2096. 
B ijl. Hand. l 1936/3 7, 344. 
H and. l 1936/3 7, black 525. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de overeenkomst van 
den Staat met de N. V. Aken- Maastrichtsche 
Spoorwegmaatschappij, gevestigd te M aas
tricht - wier rechten en verplichtingen sinds
di en zijn overgegaan op de N . V. Domaniale 
Mijn Maatsch appij, gevestigd te K erkrade -
goedgekeurd bij de wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 203) en gewijzigd bij de over
eenkomst van 27 Maart-/1 April 1933, goed
gekeurd bij de wet van 28 J ul i 1933 (Staats
blad n°. 386) nader te wij zigen; 

Zoo is het, dat Wij , de n R aad va n State, e nz. 
Art. l. Goedkeuring wordt verleend aan de 

overeenkomst door Onzen Ministe r van Finan
c iën met de N. V. Domaniale Mijn Maatscha p
p ij , gevestigd te K e·rkrade, bij de in afschrift 
aan deze wet gehech te akte, ges loten, te r wij 
ziging van de overeenkomst van 11/13 F ebrua ri 
1925 , gewijzi gd bij de overeenkom t van 27 
Maa rt-/1 Apr il 1933. 

2. De wet van 28 Juli 1933 (Staatsblad 
n°. 386) is, te rekenen van 1 J anuar i 1934 a f, 
ve rvallen. 
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Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten Apri l 

1937. 
WILHELMINA . 

D e M inister van Financiën, 0 u cl . 
(Uitgeg . 20 A pril 1937.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1. De Minister van Financ iën, te dezen 

handelende namen den Staat der N ederlan
den, eenerzijds en 

2. De N . V. Dom anial e Mijn Maatschappij , 
gevestigd te K erkrade, te dezen vertegenwoor
digd door hare directie, hie rtoe gemachtigd 
door haren raad van comm issarissen, blijkens 
het beslui t van dezen raad van den 16/18 J a
nuari 1937, zooal s d it bes lui t is omschreven 
in de aan het voor den Staat bestemde exem
plaar dezer akte gehechte acte, a nderzijds, 

in aanmerking nemende dat de wenschelijk
hei d i gebleken de overeenkomst van 11/13 
F ebrua ri 1925, gewijzigd bij de overeenkomst 
van 27 M aart/1 Apri l 1933, betre ffende de ex
ploitatie der Dom anial e Steenkolenmijnen te . 
K erkrade te wij zigen, zijn, behoudens goed
keuring bij de wet, overeengekomen a ls volgt : 

Art. 1. De overeenkomst van 27 Maart 
1933/1 April 1933 is, gerekend van 1 J a nuari 
1934 a f, vervall en. 

Art. 2. Te rekenen van 1 Mei 1937 af 
wordt de overeenkomst van 11/13 F ebrua ri 
1925 gewijzi gd , zooals hierna is aangegeven. 

Artike l 3 wordt gelezen a ls volgt: 
Als vergoeding voor de aan de maatschappij 

ingevo lge a rt. 1 a fgesta ne rechten, zal deze 
aan den Staat betalen een vergoeding ten be
drage van 20 cent per ton gewonnen kolen, 
zullende als hoeveelhe id daarvan worden aan
genomen de werkelijk verkoopbare netto pro
ducti e gelijk deze door de maatschappij tot 
heden is berekend, na aftrek van a ll e e igen 
gebru ik. 

In het eerste lid van artikel 4 worden de 
woorden bruto hoeveelheid vervangen door de 
woorden: netto productie a ls bedoeld in art. 3, 
na aftrek van a ll e e igen gebruik. 

Artikel 5 wordt gelezen a ls volgt : 
De Maatschappij is verplicht de ·exploitatie 

op zoodanige wijze te verrichten, dat jaarlijks 
de netto productie a ls bedoeld in art. 3, na a f. 
trek van all e e igen gebruik, te n minste twee
honderd duizend ton zal bedragen . Bij gebreke 
van dien zal de maatschappij over het verfchil 
tussch n de netto product ie a ls bedoeld in a rt. 
3, na a ft rek va n a ll e e igen gebruik, en twee
honderd duizend ton, de voo rmelde ve rgoed ing 
van f 0.20 pe r ton verschuldi gd zijn , behoudens 
overmacht of omstandighe de n, welke haar re
delijke rwijze niet kunnen worden toege rekend. 

(Overgangsb epaling.) 

Art. 3. De ve rgoeding krachtens gemeld 
artike l 3 der overeenkomst van 11/13 Februar i 
1925 verschuldi gd, zal over het tijdvak 1 J a
nuari 1934 t-/m 30 April 1937 bedragen 7 cent 
per ton netto p1·oductie a ls bedoeld in artikel 2 
van deze overeenkomst , na a ftrek van a l Ie 
e igen gebruik. 

De a ldus te berekenen vergoeding over de 
ja ren 1934, 1935 en 1936 moet worden be-
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taald bi nnen een maand nadat bij de wet deze 
overeenkomst zal zijn goedgekeurd. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en onder tee
kend te 's-Gravenhage, den 22 J anua ri 1937. 

De M inister van Financiën, 
{get.) Oud. 

De Di,-.ectie de,· Do1naniale 
Mijn M aatschappij , n.v . 

(get. ) J. F. F ock. 
(get.) J. van E ssen. 

De ondergeteekenden: 
W . Husma nn, wonende te V aals, M r. H . J . 

Knottenbelt , wonende te 's-Gravenhage, Mr. 
F . G. H. B arnn Michiels van K essenich, wo
nende te R oe1m ond, A . P . van der Vorm, wo
nende te Rotterdam en W . van der Vo1m, wo
nende te R otterdam, a ll en in hunne hoeda nig
he id va n Commissar is van de naaml ooze ven
nootscha p N . V . Domania le Mijn M aatschap
pij , gevest igd te K erkrade, en tezamen vor
mende den voll edigen R aad van Comm issa ri s
sen de r voormelde vennootscha p, 

Gezi en 
1°. a rtikel 17, l id 3, van de statuten de r 

voonnelde vennootschap, hetwelk bepaal t , dat 
de Raa d van Commissarissen voornoemd ook 
bui ten vergader ing besluiten kan nemen, mi ts 
di t sch riftelijk geschiede en a lsdan de meerder
he id van het getal Commissarissen zich voo r 
het bes luit verkl a re, 

2°. artikel 21 van de statuten der voor
melde vennootschap, hetwelk bepaalt in welke 
gevall en de goedkeuri ng van den R aad van 
Commissarissen voornoemd voor ha ndel ingen 
va.n de Directie der voornoemde vennootschap 
nood ig is, 

3°. h et aan deze acte gehech te ontwerp voor 
eene overeenkomst tusschen de n Staat de r 
N ecle rl anden en de voornoemde ven nootscha p, 
strnkkende tot nadere regel ing van eeni ge 
onderwerpen betreffende en ve rband houden
de met de expl oitatie der Domani a le Steen
kol enmijnen te K erkrade, 

Bes.lu it : 
Aan de Directie van de N aam looze ven noot

schap N. V. Dom ani ale Mijn M aatschappij , ge
vestigd te K erkra de, goed keuring en volm acht 
te verl eenen, om met den Staat der N eder
) a n den eene overeenkomst aan te gaan over
eenkomstig het hierboven genoemde en aan 
deze acte gehechte on twerp en a ll e handeli n
gen te ve rri chte n, welke daartoe door de Di 
rectie noodi g of nuttig geoordeeld moçhten 
worden. 

Aldus opgemaakt en onderteekend te V aals/ 
' s-Gravenhage/R oermond/R otterdam op 16/18 
J a nua ri 1937. · 

(get.) F. Michiels v. K. , 
(get. ) W . va n de r Vo,m, 
(get.) H . J. Knottenbel t. 
(get. ) W. Husmann, 
(get.) A . P . van der Vorm . 

Voor gel ij kl ui dend a fschrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Äfinis-terie van Financiën, 
P. K armelk, 

1°.-S. -G. 
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s. 1520. 

24 Februari 1937. WET tot vermindering van 
de vorderi ng op de Zeeuwsch-Vl aamsche 
T ramweg-M aatscha ppij , gevestigd te 1'er 
Neuzen , wegens rentelooze voo rschotten 
voor den aanleg en het inexpl oita ti ebren
gen van tramwegen in Z eeuwsch- Vlaande
ren. 

B ijl . H and. ll 1935/36, n°. 365. 
Hand. Tl 1936/37, bladz . 112-115 . 
Bijl . H and. l 1936/37, n°. 23 . 
H and. l 1936/37, bladz. 104- 10 . 
Wij WILHELM! A, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk i de vorder ing van den 
Staat op de Zeeuwsch-Vl aamsche Tramweg
M aatschappij , gevestigd te '!'er Neuzen, wegens 
rentelooze voorschotten voor den aanl eg en 
het inexplo itatiebrengen van t ramwegen rn 
Z eeuwsch- Vlaanderen te ve1m inderen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E eni g artikel. 

Onze Mi nisters van W ate rstaat en van F i
nanciën worden gemach t igd om de vordering 
van den Staat op de Zeeuwsch-Vlaamsche 
T ramweg-M aatschappij , gevestigd te 1'er .Neu
zen, wegens rente]ooze voorschotten voo r den 
aanleg en het inexpl oitatiebrengen van t ra m
wegen in Z eeuwsch-Vl aanderen volgens de 
wetten van 24 Juli 1908 (Staatsblad n°. 247 ), 
15 J uli 1912 (Staatsblad n°. 248) , 15 Juli 
1912 (Staatsblad, n°. 249) , 7 Juni 1919 (S taats
blad n°. 305), 2 April 1921 (S taatsblad n° . 
654) en 1 Mei 1928 (Staatsblad n°. 131 ) va 11 
een mill iaen zevenhonderd ach t en zevent ig 
du izend eenhonderd zeven en zestig gulden 
(f 1 ,778,167) te vermi nderen tot tweehonderd 
zes en zesti g dui zend zevenhonderd vijf en 
tw int ig gulden vijf cen t (f 266,725 .05), doch 
n iet dan nadat de Staten van Z eeland onder 
Onze goedkeuring ten opzich te van de door 
die p rovincie ve rl eende rentelooze voorschotten 
op overeenkomstige wijze zull en hebben be
sloten. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gra venh age, den ·24sten Fe

bruar i 1937. 
WIL HELM! A . 

De Minister van Waterstaat, 
va n Lid t h d e J e ud e. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitge g. 23 Maart 1937.) 

s. 2300. 

2 Februari 1937. B ESLüIT t,ot schorsing va.n 
het bes luit van den raad de r gemeente 
H oedekenskerke van 21 December 1936, 
strekkende tot benoeming van P . W estdij k 
te H einkenszand tot contro leur, belast met 
de uitvoe ring van de steunregel ing. 

Geschorst tot 1 Augustus 1937. 

s. 2301. 

2 Februari 1937. BESLU IT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
J(erk,-ade van 30 December 1936, strek
kende tot benoeming, met ingang va n 1 
J anuari 1937, tot onbezold igde ambtena-
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ren van den burgerlij ken stand L eonard 
Bost ·en Caspar Hub etrt J oseph Sprokel, en 
tot het belasten van B ost voornoemd met 
de werkzaamheden va n den burgerlijken 
stand. 

Gesch01·st tot 1 Jul i 1937. 

s. 2302. 

19 Maart 19:l7. BESLU IT tot scho rsing va n 
het bes! uit van burgemeester en wethou
ders de r gemeente l daarderadeel van 4 
Maart 1937, strekkende tot het verleenen 
aan de afdeeling Grouw van de Sociaal
Democratische Vrouwenclub van vergun
ning tot het houden van een co ll ecte door 
middel van lijsten, waa rvan de opbrengst 
zal komen ten bate van de uitzending van 
Spaansche kinderen naar het zuiden van 
Frankrijk. 

Geschorst tot 1 Octo ber 1937. 

s. 2303. 

30 Maart 1937. BESLUIT tot opheffing van 
de schorsing van het bes! uit van den raad 
der gemeente Z evenbe·rgen van 4 December 
1936, 0

• 2.08, tot benoeming in vasten 
dienst van een meteropnemer-geldophaler. 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mini ster van 

Binnenlandsche Zaken van 23 M aart 1937, 
0

• 32099, Afdeeling Ambtenarenzaken, tot 
opheffing van de schorsing van het beslui t van 
den raad de r gemeente Zevenbergen van 4 
December 1936, N°. 2.08 , inza ke benoeming 
in vasten dienst van H. C. A. van Opstal tot 
meteropnemer-geldophaler aan de gemeente
gasfabriek a ldaar, zulks met ingang van 4 
December 1936 ; 

Overwegende, dat dit raadsbesluit bij Ons 
beslui t van 31 December 1936, N °. 76, is ge
schorst uit overweging, dat het wenschelij k is, 
ha ngende het onderzoek naar de vraag of er 
termen zijn dit besluit wegens strijd met de 
wet of met het a lgemeen belang te vernieti
gen, het in werk ing treden daarvan te voor
kO,nen; 

Overwegende, dat uit het ingesteld onderzoek 
is geb leken, dat er geen reden is om tot ver
niet ig ing van d it raadsbeslui t wegens strijd 
met de wet of met het algemeen belang over 
te gaan; 

dat het mi tsd ien wenschelijk is de schorsing 
daarvan niet te doen voortduren; 

Gelet op de artikelen 185 tot en met 187 der 
gemeentewet; . 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit va n 31 December 1936, N °. 76 

in te trekken. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de ui tvoer ing van, dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden gepl aatst. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1937. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van B innenlandsche Za ken, 
J . A. de W i Id e. 

( Uitg eg . 13 April 1937 . ) 
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s. 2320. 

19 Februari 1937. BESLUIT tot verlenging 
va n de schorsing van het bes lui t va n den 
raad der gemeente Sassenheim van 13 
Augustus 1936, betreffende toepassing van 
a rt ikel 205ter der Lager -onderwij swet 1920. 

V erlengd tot 1 J uni 1937. 

s. 2321. 

15 M aa,·t 1937. BESLUIT tot schors ing van 
het bes! uit van burgemeester en wethou
ders der gemeente IJsselmonde van 25 No
vember 1936, betreffende afrekening van 
de kosten van den bouw eener bijzondere 
1 agere school a l daar. 

Geschorst tot 1 S epten,bB?· 1937. 

s. 2340. 

25 J anuari 1937. BESLUIT tot vern ietig ing 
ván het bes! uit van burgemeester en, wet
houders der gemeente Papendrecht del. 5/16 
N ovember 1936, stre kkende om goed te 
vinden, dat aan D. Dekker, lid van den 
raad en tevens bestuurslid van de Chr i -
tel ijke Kl euterschool " E ben H aëzer" , ter 
inzage wordt verstrekt de correspondenti e, 
door burgemeester en wethouders en de 
genoemde vereen ig ing met Gedeputeerde 
Staten gevoe rd omtrent het te r besch ik
king stell en van een lokaal aan de eu
trale Kl eute rschool vereeni g ing. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen M inister van 

Binnen landsche Zaken van 29 December 1936, 
N °. 36498, a fdeeling Binnenl andsch Bestuur ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders der gemeente P apendrecht bij bes! uit van 
5/16 November 1936 hebben besloten, goed te 
vinden, dat aan D . Dekker , raadslid tevens 
bestuurslid van de Christelijke Kleuterschool 
vereeni g ing "Eben Haëzer", ter inzage word t 
verstrekt de correspondent ie, door burgemees
ter en wethouders en door genoemde vereen i
gi ng gevoerd met Gedepute rele Staten van 
Zuidholl a nd met betrekk ing tot het ter be
schikking stell en van een lokaal aan de eu
trale Kl euterschoolvereeniging aldaar; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Zuidholl and en de burgemeester der gemeente 
P apendrecht tegen deze ter inzage verstrekking 
bezwaar hebben ; 

Overwegende, dat door di t besluit de corres
pondentie, door burgemeester en wethouders en 
eerstgenoemde vereenig ing met een hooger 
overheidsorgaan gevoerd, ter inzage zou wor
den verstrekt aan een particu li e r, zijnde de 
kwali te it van D . Dekker van raads lid te dezen 
irrelevant ; 

Overwegende, dat het a lgemeen be lang niet 
wordt ged iend, indi en door een lager over
he idscollege offic ieele correspondentie door dit 
college met een hooger overhe idscollege ge
voerd , zonder goedvinden van dit hoogere col
lege, ter inzage wordt verstrekt aan particu-
1 iere personen; 

dat evenmin het algemeen belang wordt ge
diend , ind ien een overheidscollege ronder goed
vinden van het hoogere coll ege aan par.ticu-
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liere personen inzage verstrekt van correspon
dentie, door een particuliere vereeniging met 
een hooger overheidscollege gevoerd; 

dat zulks in het onderhav ige geval te meer 
klemt, waar de particulier D . Dekker bij de 
aangelegenheid, welke de correspondentie be
treft, in zijn kwaliteit van bestuurslid van d 
Christelijke Kleuterschoolvereeniging " Eben 
Haëzer" belanghebbende is; 

Overwegende, dat mitsdien het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente Pa
pendrecht del. 5/16 November 1936 is in strijd 
met het algemeen belang; 

Gelet op a rtikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

12 Januari 1937 °. 76); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 J anuari 1937, N °. 
906; Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders der gemeente Papendrecht dd . 5/16 
:Novemlier 1936 te vernietigen wegens st,·ijcl 
met het a lgemeen belang. 

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

I gls, den 25sten J anuari 1937. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van B innenlandse/te Zaken, 
J. A. d e W i I cl e. 

(Uitgeg. 9 Februm-i 1937.) 

s. 2341. 

10 Februari 1937. BESLUIT tot vernietiging 
van het bes! uit van den raad der gemeente 
Eijgelshoven van 5 Augu tus 1936, N°. 65, 
strekkende tot intrekking van de raadsbe
slui ten van 28 Juni 1935, N °. 1 en van 4 
Mei 1936, N° . 17, alsmede tot terugvo rde
ring van M. J. W ermelin g- L ogger van de 
aan haar uitgekeerde wedde a ls leerares 
aan de gemeentelijke naaischool aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord rach t van Onzen Minister van 

"BinnenJanclsche Zaken van 14 December 1936, 
N°. 30721, afdeeling Ambtenarenzaken, tot 
vern ietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Eijgelshoven van 5 Augustus 1936, 
N°. 65, strekkende tot intrekking van de be
slui ten van dien raad van 28 Juni 1935, N°. 1 
en van 4 Mei 1936, 0

• 17 , a lsmede tot terug
vorder ing van M. J. Wermel ing- Logger van 
de aan haar uitgekeerde wedde a ls lee rares 
aan de gemeentelijke naa ischool te Eijgelsho
ven · 

O~erwegende, dat de raad der gemeente 
E ijge lshoven bij zijn be luit van 5 Augustus 
1.936, N°. 65, heeft be loten: 

"I. in te trekken 
a. zij n besluit van 28 Juni 1935, N °. 1, ge

nomen in geheime raadsvergadering, waarbij 
Mevr. M. J. Wermeling geboren Logger is 
benoemd tot leerares aan de gemeentelijke 
naaischool , a lhier, met ingang van 1 Juli 1935 
met een proeftijd van een jaar op eene jaar
wedde van twaalf honderd gu lden en haar 
pens ioensgrondsl ag is va tgesteld op een gelijk 
bedrag; 

80 

b. zijn besluit van 4 Mei 1936, N °. 17, 
waarbij aan Mevr. M. J. Wermeling ·geb. Log
ger met ingang van 1 Juni 1936 eervol ontslag 
is verleend als leerares aan de gemeentelij ke 
naaischool, al hier; 

II. den Pensioenraad met de onder sub a 
en b genomen beslissingen in kennis te ste ll en 
door toezending van een a fschrift van dit be
sluit ; 

III. van Mevr. M. J. v\Termel ing geboren 
Logger onder terugbetaling van de door haar 
gestorte pensioensbijd rage terug te vorderen 
de aan haar uitgekeerde jaarwedde als leerares 
aan de gemeentelijke naaischool over het tijd 
vak van 1 Juli 1935 tot 1 Juni 1936 en haa r 
in de plaats daarvan weer in het genot te 
stell en van het toegekende gemeentelijk sub
sidie ten bedrage van zes honderd gulden per 
jaar met de door haar over genoemd tijdva k 
geheven en aan de gemeente a fgedragen ve r
goed ingen van de lee rlingen."; 

dat het onderhavige besluit o. m. tot strek
king heeft, de benoeming van 1. J. We,me
ling geboren Logger, tot leerares aan de ge
meentelijke naa ischool te Eijge lshoven, nadat 
de betrokkene op grond van die benoeming 
geruimen tijd a ls zoodanig in functie is ge
weest, ongedaan te maken; 

dat bovendien bij dit besluit, het ontslag, 
hetwelk met ingang van 1 Juni 1936 aan M. 
J. Wermeling geboren Logge1·, op grond van 
een door den P ensioenraad afge legde verkla
ring, dab zij uit hoofde van ziekten of gebre
ken voor de verdere waarneming van ha re 
betrekking ongeschikt is, ve rl eend was, even
eens ongedaan wordt gemaakt, zoodat zij de 
pens ioen aanspraken, voor haar u it d it ontslag 
voortv loe iende, zal verliezen; 

dat voo rts, in verband met de intrekk ing van 
voornoemd benoemingsbeslu it, onder terugbe
taling van de door M. J . Wermeling geboren 
Logger, gestorte pens ioenbijdragen, te rug 
wordt gevorderd de aan haar u itgekeerde 
wedde als leerares aan de gemeentelijke naai
school te Eijgelshoven over het tijdvak dat zij 
a ls zoodanig heeft dienst gedaan, waarbij zij 
in het genot wordt ge teld van een gemeente
lijk subsidie van f 600 per jaar, benevens van 
de over dat tijdvak geheven schoolgelden van 
de leerli ngen dier school , zoodat van haar zal 
worden teruggevorderd een bedrag van f 22.20; 

Overwegende, dat een bes! uit als het onder
havige met de rechtszekerheid, di e voor de 
ambtenaren dient te gelden, in strijd is, indien 
zonder geld ige redenen een benoeming wordt 
ongedaa n gemaakt, nadat de betrokkene ge
durende 11 maanden op grond van die benoe
ming h are functie als zoodanig heeft waarge
nomen; 

dat deze rechtszekerheid nog in sterker mate 
wordt aangetast indien de wedde welke bij het 
benoemingsbesluit is vastgeste ld en op grond 
daarvan is genoten, van de betrokkene wordt 
teruggevorclenl, ook al wordt betrokkene op 
andere wijze daarvoor goeddeels schadeloos ge
steld ; 

dat het eveneens in strijd is met de rechts
zekerheid, waarop ambtenaren in overheids
dienst aanspraak dienen te kunnen maken, 
dat bij dit besluit het ontsl ag, aan de betrok
kene na de uitspraak van den Pensioenraad 
verleend, wordt ingetrokken, waarvan het ge-
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volg zal zijn, dat de aanspraken van de be
trokken ambtenares op invaliditeitspensioen 
zullen te ]oor gaan; 

dat mitsdien door het onderhavi ge besluit de 
rechtszekerhe id die aan den ambtel ijken di enst 
inhaerent behoort te zijn, op velerlei wijze 
e rnstig wordt aangetast; 

dat een aantasting van deze rechtszekerheid 
moet geacht worden in strijd te zijn met het 
algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gem eentewet; 
D en R aad van State gehoord (advies van 19 

Januari 1937 , N°. 30); 
Gelet op het nader r apport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Februari 1937, N°. 
31392. a fd eel ing Ambtenarenzaken ; 

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

Eijgelshoven te vernietigen wegens strijd met 
het a lgem een belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het S taatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal wo,·den gezonden aan 
den Raad van State. 

Zeil am See, den l0den F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

D e JJ{inister van B innenland.sche Z aken, 
J. A . d e W i I d e . 

(Uitgeg. 2 Maart 1937.) 

'l . 2342. 

8 M aart . 1937. BESLUIT tot gedeel te lijke 
vernietiging van het beslui t van den raad 
der gemeente K ei·krade, d.d . 30 December 
1936. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bi nnenlandsche Zaken van 13 F ebruari 1937, 
n°. 4978 , a fdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Ove rwegende, dat de raad der gemeente 
K erkrade bij beslui t van 30 December 1936 
heeft be loten ; 

I. met ingang van 1 J anua,· i 1937 te be
noemen tot onbezoldi gde ambtenaren van den 
burge rlijken stand: 

a. Bost , L eonard, geboren te K erkrade, 26 
M aart 1902, klerk l e klas ter secretar ie al 
daar; 

b. Sprake], Caspar, Hubert, Joseph, gebo-
1·en te Maastricht, 10 Maart 1894, commies 
ter secretari e te K erkrade; 

II. te belasten met de werkzaamheden van 
den burgerlijken stand den heer Bost voor
noemd; 

Ove rwegende, dat ingevolge artikel 183, 15e 
lid, der gemeentewet de verdeeling van de 
werkzaamheden tusschen de verschillende amb
tena re n van den burgerlijken stand door den 
raad wordt geregeld , di e ambtenaren gehoord 
en op voordracht van burgemeester en wet-
houders ; . 

dat om trent het belasten van den heer Bost 
voornoemd met de werkzaamheden van den 
burgerlij ken stand de ambtenaren van den 
burgerlijken stand in de gemeente Kerkrade 
niet zijn gehoord ; 

dat bovendien de verdeeling van de werk
zaamheden, als bepaald onder II van het be
s i uit, door den raad is geregeld zonder dat 

L. & S. 1937. 
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daaromtrent een voordracht door burgemees
ter en wethouders wa.s ingediend ; 

Overwegende , dat mitsdien het besluit van 
den raad der gemeente K erkrade, voorzooveel 
betreft het bepaalde onder II, in strijd is m et 
artikel 183, 15e I id, de r gemeentewet ; 

Gelet op a rtikel 185 der gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

23 Februari 1937, N°. 21) ; 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Ministe1· van 3 M aart 1937, n°. 7928, 
a fdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
Voornoemd besluit van den raad der ge

meente K erk rade, voorzooveel betre ft het be
paalde onder II, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Maart 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlanrlsche Zaken, 
J. A . cl e W i I cl e. 

(Uitgeg. 23 Maart 1937.) 

s. 2360. 

19 Febma.ri 1937. BESLUIT tot vern ietig ing 
va n het beslui t van den raad de r gemeente 
Voorhout van 29 Juni 1936, houdende 
medewerking overeenkomstig artikel 72 
de r Lager-onderwijswet 1920 voor den aan
leg van een central e verwarming ten be
hoeve van een bijzondere lagere school a l
daar. 

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

Onde rwij s, Ku nsten en W etenschappen van 23 
D ecem ber 1936 , n°. 8620 I , a fdeelin,r Lager 
Onderwijs, en van Binnenl andsche Za ken van 
28 December 1936, n° . 36345 , Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, tot vernietiging van het 
beslui t van den raad der gemeente Voorhout 
van 29 Juni 1936, n° . 35, voor zoover daarbij 
de doo,· het bestuur der Ve reeni g in,r tot stich
ting en instandhoucling van Christel ijke scho
len te Voorhout overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king is verl eend voor een verandering van in
richting van de bijzondere lagere school, J aco
ba van Be ierenweg n°. 100, aldaar, bestaande 
in een vervanging van de in di t school gebouw 
aanwez ige kachel verwarming door een centrale 
venvarming met kol enstookinrichting; 

Overwegende, dat de in deze uit slechts twee 
leslokalen bestaande school aanwezige kachel
verwarming, ook wanneer men rekening houdt 
met bijkomende we1·kzaamheden, a ls het in 
orde brengen van de rookkana len e. cl. met 
geringe kosten ( ten hoogste f 200) kan worden 
vern ieuwd , waartegenover bij den voorge110-
men aanl eg van centrale venvarming een uit
gave staat van minstens f 1050 ; 

dat deze aanzi enlijk hoogere kosten voor een 
schoo l van zóó beperkten omvang, waarin een 
kache lvoorzien ing het algemeen gebruikelij ke 
systeem van venvai,ning is, niet verantwoord 
zijn ; 

6 
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dat wel het verbruik van centrale verwar
ming, in vergelijking met dat van kachelver
warm ing eenig voordeel oplevert, maar dat 
naar h et oordeel van den bouwkundig-inspec
teur van het lager onderwijs, met wiens ge
voelen Wij ons vereenigen, het verschil te kle in 
is, dan dat daaraan ten deze gewicht zou 
kunnen worden gehecht; 

dat, aangez ien onder deze omstandigheden 
de aanvrage van het school bestuur geacht moet 
worden de _ normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stell en, te overschrij den, de 
raad der gemeente Voorhout haar in verband 
met het bepaalde in artikel 4 der wet van 4 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414) ten on
rechte heeft ingewilligd ; 

Gelet op de artikelen 72 e. v. der Lager-on
derwijswet 1920 juncto artikel 4 der wet van 
4 Augustus 1933 (Staatsblad n° . 414) en op 
artikel 185 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, adv ies van 
19 J anuari 1937, n°. 20; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 Februari 1937, n° . 
615, a fdeel ing Lager Onderwijs, en van 9 Fe
bruari 1937, n° . 4512, Afdeeling BinnenJandsch 
Bestuur; 

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

Voorhout van 29 Juni 1936, n°. 35, te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de u itvoering van 
dit bes! uit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

Zell am See, den 19den Februari 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister ,;an Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 

J . A. de W i I de. 
(Uitgeg. 12 Maart 1937 .) 

s. 2361. 

6 April 1937. BESLUIT tot vernietig ing van 
het bes! uit van den raad der gemeente 
Woud,·ichem van 3 April 1936, houdende 
medewerking overeenkomstig artikel 72 
der Lager-onderwijswet 1920 voor de stich
ting van een bijzondere lagere school te 
Oudendijk, aldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
Maart 1937, n°. 2738 I, afdeeli ng Lager On
derwijs, en van B innenlandsche Za ken van 16 
Maart 1937, n°. 8968, afdeeling B innenlandsch 
Bestuur, tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Woudrichem van 3 
April 1936, waarbij de door het bestuur · der 
Vereeni ging tot oprichting en instandhouding 
van een neutraal bijzondere school , gevestigd 
te Oudendijk, gemeente Woudrichem, overeen
komstig artikel 72 der Lager-Onderwij swet 
1920 gevraagde medewerking is verleend voor 
de stichting van een bijzondere lagere school 
a ldaar; 

Overwegende, dat het schoolbestuur bij zijn 
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aanvrage aan den gemeenteraad ter voldoe
ning aan artikel 73, eerste lid onder a, der 
Lager-onderwijswet 1920, een verklar ing heeft 
overgelegd, bevattende de namen van 65 kin
deren; 

Overwegende, dat 5 van deze kinderen op 
den vermoedelijken datum van opening van de 
school leerpl ichtvrij zouden zijn ; 

dat in het algemeen van niet meer leer
plichtige kinderen slechts dan mag worden 
aangenomen, dat zij op regelmatige wijze leer
lingen van een n ieuw te openen school zu ll en 
worden, wanneer het plaatselijk gebruik mede
brengt, dat dergelijke leerlingen in den regel 
de school nog een geruimen t ijd blijven be
zoeken; 

dat blijkens de verkregen inlich tingen hier
van te Woudrichem geen sprake is; 

dat veeleer alle bekende feiten en omstan
d igheden er op wijzen, dat a ldaar de ouders 
hun kinderen, zoodra zij niet meer leerplichtig 
zijn, van school plegen te nemen, of, ind ien 
niet, hoogstens nog enkele maanden de school 
laten blijven bezoeken; 

dat weliswaar de ouders· van bovenbedoelde 
5 kinderen hebben verk laard, dezen nog een 
vol jaar op de school te zull en laten, maar 
dat, gezien de onzekerheid omtrent het t ij dstip 
waarop de aangevraagde school eventueel zou 
worden geopend, welke tot uitdrukking komt 
in het al ternatief in de verklaring van Van 
Tilburg, Verhoeven, V an Vugt en Kant: ,,de 
openbare school te Woud r ichem of de te stich
ten neutrale bijzondere school te Oudendijk", 
en in de zinsnede in de verklaring van Dam
mers : ,, indien in de naaste toekomst de stich
ting van een neutrale bij zondere school tege
moet kan worden gez ien", aan deze verkl arin
gen niet die beteeken is kan worden toegekend, 
dat daardoor de tegenovergestelde conclusie, 
gebaseerd op het ter plaatse sedert een aanta l 
jaren zeer a lgemeen gebruik zou worden ge
neutraliseerd; 

dat het schoolbestuur in verband met een en 
ander redel ijkerwijze niet de overtuiging kon 
hebben, dat deze kinderen inderdaad de school 
zouden bezoeken ; 

Overwegende, dat J. Elshout, d ie voor twee 
kinderen de lijst heeft geteekend, blijkens de 
stukken bij deze gelegenheid te kennen heeft 
gegeven "zijn kinderen niet naar de op te 
richten bijzondere neutra le school te zullen 
sturen" · 

dat o~k deze kinderen daarom buiten be
schouwing hadden behooren te worden ge la
ten· 

O~erwegende, dat aangez ien het schoolbe
stuur dus niet met voldoende zekerheid voor 
de op te r ichten bijzondere 1 agere school te 
Oudendijk op het wettelij k mini mum getal 
leer! ingen van 60 kon rekenen, de raad der 
gemeente Woudrichem ten onrechte de ge
vraagde medewerking heeft verleend; 

Gelet op de arti kelen 72 e.v. der Lager
onderwijswet 1920 juncto artikel 3 der wet 
van 4 Augustus 1933 (Staatsblad n° . 414) en 
op de artikelen 185 en 190 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
23 Maart 1937, n°. 41; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 25 Maart 1937, n°. 
3162, afdeeling Lager Onderwijs en van 2 
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Apri l 1937, n°. 11830, Afdeeling Binnen
] a ndsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van den raad de r gemeente 

Woudrichem van 3 April 1936 te vern ietigen 
wegen strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
va n State zal worden m edegedeeld. 

's-Gravenhage, den 6den April 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschcippcn, 

J . R. S 1 o tem aker d e B ruïne. 
De Minister van B innenlaniuche Zaken , 

J. A. cl e W i Id e . 
( Vitgeg. 17 April 1937.) 

s. 2590. 

4 Maart 1937. BESLUIT, houdende beschik
king op beroepen tegen besluiten van Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland tot 
wijzi g ing van vergunningen rot het in 
werking brengen van aurobusd iensten tu -
schen R otterdam en eenige naburige ge
meenten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op de beroepen, ingesteld door : 
a. A. Munnik, te Schiedam, en burge-

meester en wethouders van Schiedam tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 24 Juni 1936, G. S. n°. 
63/1, waarbij met ingang van 1 Juli 1936 de 
aan A. Munnik, voornoemd, verleende ver
gunning tot het in werking brengen van een 
aurobusdienst tusschen Schiedam en Rotter
dam in dier voege is gewijzigd , dat in plaats 
van "Rotterdam (Diergaardelaan)" wordt g!:: 
lezen: ,,Rotterdam (Rochussenstraat nab1J 
het kruispunt Nieuwe-Binnenweg-Wester
singel )"; 

b. de Naamlooze Vennootschap van der 
Ende's Aurobus-Maatschappij , te Schiedam, en 
burgemeester en wethouders van Sch iedam , 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holl and van 24 Juni 1936, G.S. n°. 
63/2, waarbij met ingang van 1 J uli 1936 de 
aan de Naamlooze V ennootschap van der 
Ende's Autob us-Maatschappij , voornoemd, ver
leende vergunning rot het in werking houden 
van een autobusdienst tusschen Schiedam en 
Rotterdam in d ier voege is gewijzigd, dat in 
plaats van "Rotterdam (Coolsingel)" wordt 
gelezen : ,,Rotterdam (Rochussenstrnat nabij 
het krui spunt ieuwe-Bi nnenweg-Wester
singel)" ; 

c. de N aamlooze Vennootschap Eerste 
Vlaardingsche Auro-Garage (Naamlooze Ven
nootschap E. V. A. G. ), te Vl aa rdingen, H a
venbedrijf " Vl aardingen-Oo t" N aamlooze 
Vennou~schap te Vl aard ingen, Wilton-Fijen
oord (Naaml~oze Vennootschap Wilron's Ma
chinefabr iek en Scheepswerf-M aatschappij voor 
Scheeps- en Werktui gbouw " F eijenoord" 
N aamlooze Vennootschap) te Schiedam. burge
meester en wethouders van Sch iedam en burge
meester en wethouders van Vlaardingen tegen 
de besch ikking van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 24 J un i 1936, G,S. n°. 63/3 , 
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waarbij met ingang van 1 Juli 1936 de aan de 
N aamlooze V ennootscha p E erste Vlaarding
sche Auto-Garage, voornoemd, ve rl eende ver
gunning tot het in werking houden van een 
autobusd ienst tusschen Vlaardingen en Rotter
dam en tusschen Maasland en Rotterdam, 
zulks in vereeni g ing met de Naamlooze Ven
nootschap Vl aard ingsche Auto-Omnibus-Maat
schappij , te Vl aardingen. is gewijzigd in dier 
voege, dat voor beide diensten in plaats van 
,,R otterdam (Cools ingel )" wordt gelezen: 
,,R otterdam (Rochussenstraat nabij het krui s
punt Nieuwe-Binnenweg-Westersingel) "; 

d. de aam looze Vennootschap Vl aarding
sche Auto-Omnibus-M aatschappij (Naamlooze 
Vennootsch ap V.A.O.M.) te Vlaardingen, 
burgemeester en wethouders van Vlaa rdingen 
en burgemeester en wethouders van Schiedam, 
tegen de beschikking van Gedeputeerde S taten 
van Zuid-Holl and van 24 Juni 1936, G.S n°. 
63/4, waarbij met ingang van 1 Juli 1936 de 
aan de aamlooze Vennootschap Vl aarding
sche Auto-Omnibus-Maatschappij , voornoemd, 
verleende vergunning rot het in werking hou
den van een autobusdienst tusschen Vlaardin
gen en Rotterdam en t usschen Maasland en 
Rotterdam, zulks in vereenig ing met de N aam
looze Vennootschap E erste Vlaardingsche 
Auto-Garage, te Vlaardingen, in dier voege 
is gewijzigd, dat voor de beide di ensten in 
plaats van " Rotterdam (Coolsingel)" wordt 
gelezen: ,,R otterdam (Rochussenstraat nabij 
het krui spunt Nieuwe-Binnenweg-Westers in
gel)"; 

e. den Bond van Bedrijfsautohouders in N e
derland, te 's-Gravenhage, en de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor de Beneden
Maas, te Vlaa rdingen, tegen de hierboven 
genoemde vier beschikkingen van Gedeputeer. 
de Staten van Zuid-Holland ; 

/. burgemeester en wethouders van Maas
land tegen de hierboven onder c en d ge
noemde beschikkingen van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 2 December 1936, n°. 476 en van 20 
J anuari 1937, n°. 476 (1936) 6; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 1 Maart 1937, n° . 497, a f
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat het ten aanzien van A . 
Munnik genomen bes! uit van Gedeputee rde 
Staten o.a. steunt op de overwegingen, dat 
hier geenszins sprake is van een beschikking 
op een verzoek van derden ; dat derhalve het 
ter zake ingebrachte bezwaar, dat namelijk 
de vergunning niet op verzoek van derden 
mag worden gewijzigd, niet kan gelden ; dat 
de beweri ng van het gemeentebestuur van 
Schiedam, als zou het gemeentebestuur van 
Rotterdam bij het treffen zijner maatregelen 
door andere dan motieven ontleend aan het 
verkeer worden geleid, niet door bewijzen 
wordt gestaafd en hun college trouwens ten 
deze zelfstandig vermag te oordeel en; dat 
derhalve ook deze bedenking ter zijde moet 
worden gesteld ; dat de maatregelen, welke 
het gemeentebestuur van Rotterdam in het 
belang van het verkeer thans ten aanz ien van 
den Coolsingel en aangrenzende straten ver
meent te moeten nemen en welke het o.m. 
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noodzakelijk zouden maken de route van den 
onderwerpelijken autobusdienst ingrij pend te 
wijzigen, voldoenden grond opleveren om te 
onderzoeken of, gezien deze veranderde om
stand igheden, het in de desbetre ffende ver
gunning aangegeven begin- en e indpunt van 
den onderwerpelijken d ienst 1·edelijkerwijze nog 
wel kan worden gehandhaafd; dat bij dit 
onderwek blijkt, dat, wo al ten gevolge van 
zoodan ige ingrijpende route-wijziging het be
staande eindpunt voor den busdienst nog be
reikbaaT zou blijven, daaraan toch wezen lijke 
verkeersbezwaren zouden zij n verbonden en 
deze weldra zóó kl emmend zouden worden, 
d at aan verplaatsing van di t begin- en e ind
punt n iet langer zou kunnen worden ont
komen ; dat immers de verkeersbezwaren in 
het stadscentrum van Rotterdam, waarin het 
bestaande begin- en eindpunt van den d ienst 
is gelegen en waardoor men derhalve nood
wendig den dienst zou moeten blijven leiden, 
reeds thans aanzienl ij k zijn en deze nog steeds 
toenemen ; dat derhalve handhaving van het 
bestaande begin- en eindpunt ten gevolge zou 
hebben, dat thans de route van den dienst in
grij pend zou moeten worden gewijzi gd, de 
ondervonden verkeersbezwaren slechts zeer ten 
àeeie zouden worden ondervangen en voorts 
binnen afzienbaren t ijd het bestaande begin
en eindpunt van den dienst zou moeten wor
den verplaatst en mede ten gevolge daarvan 
de route andermaal ingrijpende wijziging zou 
moeten ondergaan; dat zoodan ige handelwijze, 
mede in het belang der autobusdienstonderne
ming zelve en van hen, die van hare d iensten 
gebruik maken, dient te worden voorkomen 
en derhalve thans eene oploss ing moet worden 
gezocht, welke het voordeel biedt, dat de 
verkeersbezwaren afdoende worden ondervan
gen en de noodi ge rust voor het autobusbedrijf 
gewaarborgd wordt; dat met het gemeente
bestuur van Rotterdam moet worden aange
nomen, dat zoodanige blijvende oploss ing het 
best kan worden verkregen door verplaatsing 
van het begin- en e indpunt van den onder
werpelijken autobusdienst van de Diergaarde
] aan te Rotterdam naar het gedee lte der 
Rochussenstraat, hetwelk grenst aan den Bin
nenweg aldaar ; dat toch dit punt onmiddel
lijk grenst aan het centrum der stad en door 
den Binnenweg, een winkelstraat ter lengte 
van slechts 500 m, met den hoofdverkeersader 
der stad, den Coolsingel , is verbonden; dat, 
gez ien deze li gging, het mogelij k ongerief, 
hetwelk sommige reiz igers van den busdienst 
van deze verplaats ing somtijds zouden kunnen 
ondervinden, zóó gering moet worden geacht, 
dat het geensz ins opweegt tegen de wezen
lijke voordeelen, welke, dank zij deze wijzi
ging, u it verkeersoogpunt, ongetwijfeld zull en 
worden verkregen; dat de door het gemeente
bestuur te treffen reorganisat ie van hat ver
keer op 1 Juli 1936 zal in werk ing treden; 
dat het derh a lve als aangewezen is de hier
bedoel de verplaatsing van het begin- en eind
punt van den onderwerpelij ken autobu dienst 

,eveneens op dien datum te doen ingaan; 
dat het besluit van Gedeputeerde Staten 

met betrekking tnt de Naamlooze V,mnoot
.schap van der Ende's Autobus-Maatschappij 
in hoofdzaak berust op overwegingen van 
overeenkomstige strekking a ls die van het 
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ten aanz ien van A . ïv.lunnik genomen beslui~ 
terwijl voorts i1og wordt overwogen, dat in 
casu geen sprake is van eene overeenkomst, 
noch van eene concessie, doch slechts van 
eene door de overheid gegeven vergunning 
en dat mitsd ien het ten deze aangevoerde 
bezwaar, namel ijk dat deze wijzig ing slechts 
met toestemming van de vergunninghoudste r 
h ad mogen zij n aangebracht, niet ka n gelden ; 

dat ook de motiveering van de beslui ten 
van Gedeputeerde Staten ten opzicht van de 
Naamlooze Vennootschap "E. V. A. G." en 
de N aamlooze V ennootschap " V. A. 0. M." 
in hoofdzaak op hetzelfde neerkomt als die 
der twee vorengenoemde beslu iten van dit 
college ; 

dat A . Munnik in beroep aanvoert, dat zijns 
inziens van ambtshalve aan de orde stell en 
door Gedeputeerde Staten van de onderhavige 
wij ziging geen sprake is en dat de aanvrage 
tot die wijziging is gedaan door het bestuur 
der gemeente Rotterdam, welke belanghebben
de is; dat dus hierop van toepassing is Ons 
besluit van 27 J anuari 1930, n°. 19, hetwelk 
uitdrukkelijk zegt, dat het verzoek om wij zi
g ing van de vergunning niet kan uitgaan van 
belanghebbende derden; dat zijns inziens de 
nieuwe R otterdamsche verkeersverordening 
geenszins tot wijziging van het e indpunt van 
zij n dienst noopt; dat het gemeentebestuur van 
R otterdam, door de autobussen naar den rand 
der stad te verplaatsen, een gunstiger positie 
voor zijn bus- en trambedrij f wi l scheppen; 
dat voorts het bes] uit van Gedeputeerde Sta
ten op 27 Juni 1936 ter kennis van den onder
nemer is gebracht, terwij l het 1 Juli daaraan
volgend zou ingaan, waardoor hem de gelegen
heid heeft ontbroken om art. 7, l e en 2e lid, 
der Wet Openbare Ven·oermiddelen na te le
ven; dat de aangevraagde wijzi g ing n iet be
hoorlijk gedurende 30 dagen ter inzage heeft 
gelegen; dat immers de ter visie l igging zou 
plaats hebben van 30 Apr il 19 36 af; dat even
wel de mededeeling daarvan ter provincia le 
griffie op 6 Mei werd verzonden en door hem 
op 7 Mei werd ontvangen; dat dus de te ,·mijn 
ruim, een week is ingekort; dat zij ns inzien 
het besluit van Gedeputeerde Staten di ent te 
worden vernietigd; 

dat de Naamlooze Vennootschap van der 
Ende's Autobus-Maatschappij in beroep aan
voert, dat haars inziens eene aanvraag om wij 
ziging van eene vergunning n iet van belang
hebbende derden kan u itgaan; dat een ver
gunning als de onderhavige slechts kan wor
den ingetrokken en gewijzigd óf met den wil 
van den ondernemer óf indien de wijze van 
ex ploi tati e te wenschen overlaat ; dat hier 
noch het een, noch het ander het geval is· 
dat het niet de taak van Gedeputeerde State~ 
is, Rotterdam ten opzicht van de regeli ng van 
het verkeer behulpzaam te zijn; dat de nieuwe 
verkeersverordening het geensz ins noodi g 
m aakt, dat de vergunning wordt gewijzigd ; 
dat zij door eene geringe wijziging in haar 
route de verordening geheel kan naleven; dat 
de gemeente Rotterdam ten eenenmale in 
gebreke is gebleven ~,,at betreft het bewijs, 
dat de verkeersdrukte ter hoogte van den 
Coolsingel wijziging van eindpunt noodzake
lijk maakte; dat geen enkel schriftelijk rap 
port daaromtrent is overgelegd; dat zij va, 
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haar kant o.a. door statistische gegevens heeft 
aannemelij k gemaakt, dat het verkeer door de 
bussen niet wordt belemmerd ; dat de gemeen
te Rotterdam er naar streeft, de particuliere 
autobusondernemers uit die gemeente terug 
te dringen, zulks ter beperking van de con
currentie met de Rotterdamsche E lectrische 
Tram• dat moet worden aangenomen, dat 
Gedeputeerde Staten zich ter dege aan " dé
tournement de pouvoir" hebben schuldig ge
maakt; dat 70% der reizigers plegen in en 
uit te stappen op het traject, dat Gedeputeer
de Staten thans aan haar willen ontr,~mcn; 
dat een besluit tot wijziging van <Jene ver
gunning haars inziens niet kan worden uit
gevoerd, indien het besluit nog niet in kracht 
van gewijsde is gegaan, zoodat de besliasi ng 
van Gedeputeerde Staten, dat hun besluit op 
1 Jul i 1936 in werk ing zal treden, niet op de 
wet is gegrond; dat haan; inziens r,et besluit 
yan Gedeputeerde Staten behoort te worden 
vernietigd; 

dat de N aamlooze Vennootschap " E. V. A. 
G." in beroep aanvoert, dat ingevol ge Ons 
besluit van 27 Januari 1930, n°. 19, een be
langhebbende derde geen wijziging kan aan
vragen van eens anders vergunning, zoodat 
a lreeds op grond van Ons besluit het beslui t 
van Gedeputeerde Staten behoort te worden 
vernietigd; dat de overweging van Gedepu
teerde Staten, dat h ier geenszins sprake is 
van eene beschikking op een verzoek van 
derden, geen steek houdt; dat a lle initiatief 
is uitgegaan van het gemeentebestuur van 
Rotterdam; dat gebleken is. dat vervoersbe
langen en financieele belangen der gemeente 
Rotterdam in het spel zij n; dat het verkeers
belang de wijziging van het e indpunt te Rot
terdam van hare diensten niet nood ig maakt; 
dat het nieuw aangewezen eindpunt voor haar 
onaanvaardbaar is, daar zij aldus hare passa
giers niet m eer zou kunnen brengen in het 
centrum van de stad, waarheen zich meer dan 
GO % van hare passagiers begeven; da t de 
passagiers zuil en gaan omzien naar snellere 
verbindingsmogelijkheden ; dat Gedeputeerde 
Staten zich niet hebben gehouden aan de ter
mijnen, in de Wet Openbare Vervoermiddelen 
gesteld ; dat zij verzoekt, het besluit van 
Gedeputeerde Staten te vernietigen; 

dat de Naamlooze Vennootschap "V. A. 0. 
M." in beroep aanvoert, dat er van eene 
wijzig ing ambtshalve uitgegaan van Gedepu
teerde Staten geen sprake is; dat Ons beslu it 
van 27 J anuari 1930, n°. 19 , hier ten volle 
van toepass ing is, zoodat het besluit van Ge
deputeerde Staten moet worden vernietigd; 
dat vernietiging ook in het a lgemeen belang 
behoort te gesch ieden; dat het voor een pu
bl iekrechtel ijk lichaam als de gemeente Rot
terdam niet aangaat, op deze wijze haar e igen 
diensten te bevoordeelen; dat het besluit van 
Gedeputeerde Staten hierop neerkomt, dat 
door het scheppen van ongelijke concurrent ie
voorwaarden de verleende vergunning waarde
loos wordt; dat het verkee rsbela ng de wijzi
g ing van het e indpunt te Rotterdam niet vor
derde ; dat haars inziens het bes! uit a lsnog 
moet worden vernietigd; 

dat burgemeester en wethouders van Schie
dam in beroep in hoofdzaak dezelfde bezwaren 
tegen de door Gedeputeerde Staten genomen 
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besluiten aanvoeren, als in de beroepschriften 
der ondernemers naar voren zijn gebracht: 

dat Havenbedrij f "Vlaardingen-Oost" Naam 
looze Vennootschap en Wilton-Feijenoord in 
beroep tegen het door Gedeputeerde Staten ter. 
aanzien · van de Naamlooze Vennootschap 
,,E. V. A . G." genomen besluit aanvoeren, 
dat het vaststaat, dat voor de velen, die bij 
hare bedrijven betrokken zijn, uit de wijziging 
van de vergunning ernstig onger ief voort
vloeit; dat de a fstand tusschen het nieuwe 
en het tot dusverre geldende eindpunt onge
veer 800 m bedraagt ; dat in de nabijheid van 
het tot dusver geldende eindpunt op ver
schillende tram- en autobuslijnen aansluiting 
is te vinden, zoodat door de wijziging eenc 

practische verkeersaansluiting wor"dt verbroken; 
dat burgemeester en wethouder van Vlaar

à ingen in beroep tegen de rloor Gedeputeerde 
Staten ten aanzien van de Naamlooze Vennoot
schap " E. V. A. G." en de Na amlooze Ven
nootschap "V . A. 0 . M." genomen besluiten 
aanvoeren, dat de reizigers er veel belang bij 
hebben, in het centrum van Rotterdam aan 
te komen ; dat dus de voorgenomen wijziging 
voor deze re izigers groot onger ief veroorzaakt; 

dat burgemeester en wethouders van Maas
land tegen de beide laatstgenoemde besluiten 
van Gedeputeerde Staten bezwaren aanvoeren 
van gelij ke strekking als door burgemeester 
en wethouders van Vlaa rdingen naar voren 
zij n gebracht; 

dat in het adres van den Bond van B edrij fs
autohouders in N ederland wordt verzocht de 
besluiten van Gedeputeerde Staten te ver
nietigen, op grond, dat ten deze eene bes! is
sing gegeven wordt op een verzoek van derden, 
dat uit verkeerstechnisch oogpunt de wijzi
g ing niet werd geëischt en dat het hier 
betreft een geval van zoogenaamd détourne
ment · de pouvoir; dat hier den ondernemers 
een belangrijk nadeel wordt toegebracht, aan
gez ien degenen, die van buiten komen, natuur
lijk het centrum der stad willen bereiken en 
dit nu niet meer zou kunnen; 

dat de K amer van Koophandel en F abrie
ken voor de Beneden-Maa in h aar beroep
schrift aanvoert, dat door het toestaan van 
de gevraagde verplaatsing aan de uitstekende 
en vlugge verbinding, welke de onderhavige 
bussen met Rotterdam tot stand brengen, een 
gevoelige slag zal worden toegebracht, hetgeen 
met het oog op het drukke zakenverkeer, dat 
tusschen Schiedam, Vlaardingen en Rotter
-dam bestaat, moe il ij k overschat kan worden ; 

Overwegende: dat de appel !anten ontvanke
lijk zijn in hunne beroepen, behalve de Bond 
van Bedrij fsautohouders in Nederland; 

dat toch deze Bond niet in zijn beroep kan 
worden ontvangen alreeds hierom. wijl hij den 
bij artikel 3 der Wet Openbare Vervoerm idde
len voor het instellen van beroep gegu nden 
termijn van dertig dagen niet heeft in acht 
genomen ; dat namelijk de bestreden beslui 
ten in het provinciaa l blad zijn aangekondigd 
op 27 Juni 1936, terwijl het beroepschrift eerst 
op 30 Juli daaraanvolgend bij Onzen Commis
saris in de provincie Zuid-Holl and is inge
komen ; 

Ovenvegende ten aanzien van de overige 
beroepen, dat niet blijkt te zijn voldaan aan 
de vol gens artikel 4 der Wet Openbare Ver-
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voermiddelen toepasselijke bepaling van arti
kel 2, tweede lid, naar welke de dertig dagen 
gedurende nederlegging van de stukken ter 
provinciale griffie ter inzage van een ieder 
moet worden voorafgegaan door bekendmaking 
van deze nederlegging in een of meer nieuws
bladen; 

dat wel de bekendmaking in het overge
legde Rotterdamsch ieuwsblad inhield: ,,De 

stukken zullen ter Provinciale Griffie 
.. .. .. worden neergelegd van 30 April tot en 
met 29 Mei 1936" , doch dat dit bl ad is ge
dagteekend Zaterdag 9 en Zondag 10 Mei 
1936, zoodat de termijn van dertig dagen ten 
vroegste op Maandag 11 Mei had mogen aan
vangen; 

dat derhalve de waarborg, voor de belang
hebbenden vervat in de gelegenheid om ge
durende dertig dagen inzage van de stukken 
te nemen en volgens het vijfde I id van artikel 
2 schriftelijke bezwaren in te dienen, hun 
in strijd met de wet is onthouden, en a lleen 
reeds uit dezen hoofde de bestreden besluiten 
niet in stand kunnen blijven; 

Gezien de Wet Openbare vervoe1middelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. den Bond van Bedrijfsautohouders in 

Nederl and niet-ontvankelijk te verklaren in 
zijn beroep; 

B. de be treden besluiten van Gedeputeer
de Staten te vernietigen. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslu it, dat met het 
rapport van Onzen Minister voornoemd in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschill en van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 4den M aart 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, 
van Lidth de J e ud ~ 

(Uitueg. 30 Maan 1937.) 

N°. 497. 

Afdeeling: 
Vervoer- en Mijnwezen. 

Div. bijlagen. 

's-Gravenhage, 1 Maart 1937. 

Aan de Koningin. 

De R aad van State, Afdeeling voor de ge
sch illen van bestuur, deed mij toekomen het 
tot Uwe Maj este it gericht advies van 2 De
cember 1936, n°. 476, aangaande de beroepen, 
ingesteld door: 

a. A . Munnik, te Schiedam, en Burgemees
ter en Wethouders van Schiedam tegen de be
schikki ng van Gedeputeerde Staten van Zuid
Hol land van 24 Juni 1936, G.S. n°. 63/l , 
waarbij de aan A. Munnik, voornoemd, ver
leende vergunning tot het in werking brengen 
van een autobusdienst tusschen Schiedam en 
Rotterdam in dier voege is gewijzigd, dat in 
plaats van "Rotterdam (Diergaardel aan )" 
wordt gelezen : ,,Rotterdam (Rochussenstraat 
nabij het kruispunt Nieuwe-Binnenweg- ,Ves
tersingel)"; 

b. de N.V. van der Ende's Autobus-Maat-
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schappij , te Schiedam, en Burgemeester en 
Wethouders van Schiedam, tegen de besch ik
king van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land van 24 J uni 1936, G.S. n°. 63/2, waarbij 
de aan de N . V . van der Ende's Autobus
M aatschappij , voornoemd, verleende vergun
ning tot het in werking houden van een auto
busdienst tusschen Schiedam en R otterdam in 
dier voege is gewij zigd, dat in plaats van " Rot
terdam (Coolsingel)" wordt gelezen: ,,Rotter
dam (Rochussenstraat nabij het kruispunt 
Nieuwe-Binnenweg- Westersingel)"; 

c. de N.V. E erste V laardingsche Auto
Garage (N. V. E.V.A.G.) te Vlaardingen , H a
venbedrijf "Vlaardingen-Oost" .V ., te Vlaar
dingen, Wilton-Fijenoord (N.V. Wi lton's M a. 
ch inefabriek en Scheepswerf-Maatschappij voor 
Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord" N.V.) 
te Sch iedam , Burgemeester en Wethouders van 
Schiedam en Burgemee ter en Wethouders van 
Vl aard ingen tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holl and van 24 Juni 
1936, G.S. n° . 63/ 3, waarbij de, aan de N.V. 
Eerste Vl aardingsche Auto-Garage, voornoemd, 
verleende vergunning tot het in werking hou
den van een autobusdienst tusschen V laardin
gen en Rotterdam en tusschen Maasland en 
Rotterdam, zu lks in vereeni ging met de N.V. 
Vl aardingsche Auto-Omnibus Maatschappij, te 
Vlaardingen, is gewijzigd in dier voege, dat 
voor beide dien ten in plaats van " Rotterdam 
(Coolsingel)" wordt gelezen " Rotterdam (Ro
chussenstraat nabij het kruispunt Nieuwe-Bin
nenweg-Westersingel )"; 

d. de N. V. Vlaardingsche Auto-Omnibus
Maatschappij (N. V . V.A.O.M.) , te Vlaardin
gen, B urgemeester en Wethouders van Vlaar
dingen en Burgemeester en Wethonders van 
Schiedam tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holl a nd van 24 Jun i 
1936, G.S. n°. 63/4, waarbij de aan de N.V. 
Vl aardingsche Auto-Omni bus Maatschappij, 
voornoemd, verleende vergunning tot het in 
werking houden van een autobusdienst tusschen 
Vlaardingen en Rotterdam en tusschen Maas
land en Rotterdam zulks in vereeniging met 
de . V. Eerste Vlaardingsche A uto-Garage, 
te Vlaardingen, in die r voege is gewijzigd , 
dat voor de beide diensten in plaats van " Rot
terdam (Coolsingel )" wordt ~elezen: ,,R otter
dam (Rochussenstraat nabiJ het kruispunt 
Nieuwe-Binnenweg-Westersingel)"; 

e. den Bond van Bedrijfsautohouders in N e
derland, te 's-Gravenhage en de K amer van 
Koophandel en Fabrieken voor de Beneden
Maas , te Vlaardingen tegen de hierboven ge
noemde vier besch ikkingen van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland; 

/ . Burgemeester en Wethouders van Maas
land tegen de hierboven onder c en d ge
noemde beschikkingen van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holl and. 

Het bijgevoegd ontwerp-besluit luidt a ls 
volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen , ingesteld door: 
a. A . Munnik, te Schiedam, en burgemees-

ter en wethouders van Schiedam tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Zui d-H olland van 24 Juni 1936, G.S. n° . 63/1, 
waarbij met ingang van 1 Juli 1936 de aan 
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A. Munnik, voornoemd, verleende vergunning 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst tusschen Sch iedam en Rotte rdam in 
dier voege is gewijzi gd, dat in plaats va n 
,,Rotterdam (Diergaardelaan)" wordt gelezen: 
,,R otte rdam (Rochussenstraat nabij het kruis
punt Nieuwe-Binnenweg- Weste rsingel)" ; 

b. de N aaml ooze Vennootschap van der 
E nde's Autobus-Maatsch appij , te Schiedam, en 
burgemeester en wethouders van Schieda m, 
tegen de be chikki ng van Gedeputee rde Staten 
van Zuid-Holl and van 24 Juni 1936 , G.S. n°. 
63/2, waarbij met ingang van 1 Juli 1936 de 
aan de N aamlooze V ennootsch ap van der 
E nde 's Autobus-Maatschappij , voornoemd, ver
leende vergunning tot h et in werking houden 
van een autobusdienst tussch en Schiedam en 
Rotterdam in di er voege is gewijzigd, dat in 
plaats van " R otterdam (Cool singel)" wordt 
gelezen: ,,Rotterdam (R ochu senstraat nabij 
het kruispunt Nieuwe-B innenweg-Westers in
gel )"; 

c. de aamlooze V ennootschap E erste Vl aar
dingsche Auto-Garage (Naaml ooze V ennoot
schap E .V.A.G.) , te Vl aardingen , H avenbe
drijf " Vlaa rd ingen-Oost" N aamlooze Vennoot
schap, te Vl aardingen, Wilton-Fij enoord 
(Naamlooze Vennootschap Wil to n's M achine
fabriek en Scheepswerf-M aatscha ppij voor 
Scheeps- en Werktuigbouw " Fijenoord" N aam
looze Vennootscha p) te Schiedam , burgemees
ter en wethouders van Schiedam en burgemees
ter en wethouders van Vl aardingen tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Zui d-Holl and va n 24 J uni 1936 , G.S . n° . 63/3, 
waarbij met ingang van 1 J uli 1936 de aan 
de N aamlooze Vennootschap E erste Vl aarcling
sche Auto-Garage, voornoemd, verleende ver
gunning tot het in werk ing houden van een 
autobusdienst tusschen Vl aardingen en Rot
terdam en tussch en M aasland en Rotterdam, 
zulks in vereeni g ing met de aamlooze Ven
nootsch ap Vlaardingsche Auto-Omnibus-Maat
scha ppij , te Vl aard ingen, is gewijzigd in dier 
voege, dat voor beide d iensten in pl aats van 
.,R ot terdam (Cool singel)" wordt gelezeni: 
,,R otterdam (Roch ussenstraat nabij het" kruis
punt Nieuwe-Binnenweg- W estersingel) ; 

d. de N aamlooze Vennootsch ap Vlaarding
sèhe Auto-Omnibus-Maatschappij (Naamlooze 
V ennootschap V .A.O.M.) te Vl aardi ngen, bur
gemeester en wethouders van Vl aardingen en 
burgemeester en wethouders van Schiedam , 
tegen de besch ikking van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-H oll and van 24 Juni 1936, G.S. n°. 
63/4, waarbij met ingang van 1 Juli 1936 de 
aan de N aamlooze Vennootschap Vl aarding
che Au to-Omn ibus-Maatsch appij, voornoemd, 

verl eende vergunning tot het in werking hou
den van een autobusdienst tusschen Vl aa rdi n
gen en R otterdam en tusschen Maasland en 
Rotterdam, zul ks in vereenig ing met de N aam
Jooze Vennootschap Eerste Vl aardingsche Auto
Garage, te Vlaard ingen, in dier voege is ge
wijzigd, da t voor de beide diensten in plaats 
van "Rotterdam (Cool singel)" wordt gelezen: 
,,R otterdam (Rochussenstraa t nabij het kruis
punt Nieuwe-Binnenweg-Westersingel)" ; 

e. den Bond van Bedr ij fsautohouders in N e
derl and, te ' s-Gravenhage, en de K amer van 
Koophandel en F abrieken voor de Beneden
M aas, te Vl aardingen, tegen de hierboven ge-
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noemde vier beschikkingen van Gedeputeerde 
Sta ten van Zuid-Holl and ; 

/. burgemeester en wethouders van Maas
la nd tegen de hierboven onder c en d genoem
de beschikkingen van Gedeputeerde Staten 
va n Zuid-H oll and ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
2 December 1936, n°. 476 ; 

Op de voordracht · van Onzen Minister van 
Waterstaa t van 1 Maart 1937, n° . 497, Afdee
ling: Vervoer- en Mijnwezen ; 

Overwegende : dat het ten aanzien van A . 
Munnik genomen beslui t van Gedeputeerde 
Staten o. a . steun t op de overwegingen, dat 
hier geensz ins sprake is van een beschikking 
op een verzoek van derden ; dat derhalve het 
te r za ke ingebrachte bezwaar , dat namelijk de 
vergunning niet op verzoek van derden mag 
worden gewijzigd, niet kan gelden ; dat de 
bewering van het gemeentebestuur van Schie
dam, a ls zou het gemeentebestuur van Rotter
dam bij het tre ffen zijner maat regelen door 
a ndere cl an motieven ontleend aa n het verkeer 
worden gele id, niet door bewijzen wordt ge-
taa fcl en hun coll ege t rouwens ten deze zelf
tandig vermag te oordeel en ; dat derhalve 

ook deze bedenking ter zijde moet worden ge
steld ; da t de maatregelen, welke het gemeen
tebestuu r van Rotterdam in het belang van 
he t verkeer thans ten aanzien van den Cool 
singel en aangrenzende straten venneent te 
moeten nemen en welke het o.m. noodza kelijk 
zouden maken de ro ute van den onderwerpeli.i
ken autobusdi enst ing rij pend te wij zigen, vol
doenden grond opl everen om te onderzoeken 
of, gez ien deze veranderde omstandigheden, 
het in de desbetreffende vergunning aange
geven begin- en e indpunt van den onclerwer
pelijken dienst redelijkerwijze nog wel kan 
worden gehandhaafd; da't bij dit onderzoek 
blijkt, dat, zoo a l ten gevolge van zoodani ge 
ingr ijpende route-wijzig ing het bestaande e ind
punt voor den busdienst nog bereikbaar zou 
blijven , daaraan toch wezenlijke verkeersbe
zwaren zouden zijn verbonden en deze weldra 
zóó kl emmend zouden worden, dat aan ver
pl aats ing van dit begin- en eindpunt niet 
langer zou kunnen worden _ontkomen ; dat im 
mers de verkeersbezwaren m het stadscent rum 
van R otterdam, waar in het bestaande begin
en eindpunt van den di enst is gelegen en 
waardoor men derhal ve noodwendig den dienst 
zou moeten blij ven le iden, reeds thans aan
zienlijk zijn en deze nog steeds toenemen; dat 
derhalve handh av ing van het bestaande begin
en eindpunt ten gevolge zou hebben, da t thans 
de rou te van den dienst ingrijpend zou moeten 
worden gewijzigd, de ondervonden verkeers
bezwa ren slechts zeer ten deele zouden worden 
ondervangen en voorts binnen afz ienba ren 
tijd het bestaande begin- en eindpunt van den 
dienst. zou moeten worden verplaatst en mede 
ten gevolge daarvan de route andermaal in
grijpende wijziging zou moeten ondergaan ; 
dat zoodani ge handelwijze, mede in het be
lang der autobusdi enstonderneming zelve en 
van hen, die van hare diensten gebruik maken, 
dient te worden voorkomen en derh al ve thans 
eene oploss ing moet worden gezocht, welke het 
voordeel biedt , dat de verkeersbezwa ren af
doende worden ondervangen en de noodige 
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rust voor het a utobusbedrijf gewaarborgd 
wordt; dat met het gemeentebe tuur van Rot
terdam moet worden aangenomen, dat zooda
nige blijvende oplossing het be t ka n worden 
verkregen door verplaats ing van het begin- en 
eindpunt van den onderwerpelij ken autobus
di enst van de Diergaardelaan te R otterdam 
naar het gedeelte der Roohussen traat, hetwelk 
grenst aan den Binnenweg aldaar; dat toch 
dit punt onmiddellijk grenst aan het centrum 
der stad en door den Binnenweg, een winkel 
straat ter lengte van slechts 500 m, met den 
hoofdverkeersader de r stad, den Coolsingel, is 
verbonden ; dat, gezien deze I igging, het mo
gelijk ongerief, hetwelk sommige reiz igers van 
den busd ienst van deze verpl aats ing somtijds 
zouden kunnen ondervinden, zóó gering moet 
worden gea ht, dat het geenszin opweegt tegen 
de wezen lijke voordeelen, welke, dan k zij deze 
wijziging, uit verkee rsoogpunt, ongetwijfe ld 
zul !en worden verkregen; dat de door het 
gemeentebestuur te treffen reo rgan isati e van 
het verkee r op 1 Juli 1936 zal in werking 
treden ; dat het derhalve a ls aangewezen is de 
hierbedoelde verplaatsing van het begin- en 
eindpunt van den ondenverpelijken autobus
dienst eveneens op dien datum te doen in
gaan; 

dat het besluit va n Gedeputeerde Staten met 
betrekking tot de N aamlooze Vennootschap van 
der Ende 's Autobus-M aatschappij in hoofd
zaak berust op overwegingen va n overeenkom
stige strekking als die van het ten aanzien 
van A . Munnik genomen bes lui t, terwijl voorts 
nog wordt overwogen, dat in casu geen sprake 
is van eene overeenkomst, noch van eene con
cess ie, doch slechts van eene door de overheid 
gegeven vergun ning en dat mitsdien het ten 
deze aangevoerde bezwaar, namelijk dat deze 
wijzi g ing slech ts met toestemming va n de ver
gunn inghoudster had mogen zijn aangebracht, 
niet kan ge l den ; 

dat ook de motiveer ing van de bes] ui ten van 
Gedeputeerde Staten ten opzichte van de 

aamlooze V ennootschap "E.V.A.G." en de 
aamlooze Vennootschap " V.A.O.M ." in hoofd

zaak op hetzelfde neerkomt a ls die der twee 
vorengenoemde besluiten van di t college; 

dat A. Munnik in beroep aanvoert, dat zijns 
inziens van ambtsha lve aan de orde stell en 
door Gedeputeerde Staten van de onderhavige 
wijziging ~een sprake is en dat de aanvrage 
tot di e wiJziging i gedaan door het bestu ur 
der gemeente R otterdam, welke belanghebben
de is ; dat dus hierop van toepassing is Ons be
s lui t van 27 J"anuari 1930, n°. 19, hetwelk 
uitdrukkelijk zegt, dat het verzoek om wijzi
ging van de vergunning niet kan ui tgaan van 
be langhebbende de rden; dat zijns inziens de 
nieuwe Rotterdamsche ve rkeersverorden ing 
geensz ins tot wijziging van het e indpunt van 
zijn di enst noopt ; dat het gemeentebestuur 
van Rotterdam, door de a utobussen naar den 
rand der stad te verplaatsen, een gunsti ger 
pos itie voor zijn bus- en trambed rijf wil schep
pen; dat voorts het beslui t van Gedeputeerde 
Staten op 27 Juni 1936 ter kennis van den 
ondernemer is gebracht, terwijl het 1 Juli 
daaraanvolgend zou ingaan, waardoor hem de 
gelegenheid heeft ontbroken om artike l 7, le 
en 2e lid , de r Wet Openbare Vervoermiddelen 
na te leven ; dat de aangevraagde wijziging 
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niet behoorlijk gedurende 30 dagen te r in
zage hee ft gelegen; dat immers de ter vi s ie 
li gg ing zou, plaats hebben van 30 April 1936 
af; dat evenwel de mededeeling daarvan ter 
provinciale gr iffie op 6 Me i werd ve rzonden 
en door hem op 7 Me i werd ontvangen; dat 
dus de termijn ruim een week is ingekort ; da t 
zijns inziens het beslui t van Gedeputeerde 
Staten dient te worden vernietigd; 

dat de Naamlooze Vennootschap van der 
Ende's Autobus-M aatschappij in beroep aan
voert, dat haars inzi ens eene aanvraag om 
wijziging van eene vergunning n iet van be
langhebbende derden kan uitgaan; dat een 
vergunning als de onderhavige slech ts kan 
worden ingetrokken en gewijzigd óf met den 
wil van den ondernemer óf indi en de wijze 
van exploitatie te wenschen overl aat; dat hier 
noch het een, noch het ander het geval is; 
dat het niet de taak van Gedeputeerde Staten 
is, Rotterdam ten opzichte van de regeling van 
h et verkeer behu lpzaam te zij n ; dat de nieuwe 
verkeersverordening het geensz ins noodig 
maakt, dat de vergunnjng wordt gewijzigd; 
dat zij door eene ger inge wijziging in haar 
route de verorden ing geheel kan naleven; 
dat de gemeente Rotterdam ten eenenmal e in 
gebreke is gebleven wat betreft het bewijs, 
dat de verkeersdrukte ter hoogte van den 
Coolsinge l wijziging van eindpunt noodzakelijk 
maakte; dat geen enkel schriftelijk ra pport 
daaromtrent is overgelegd ; dat zij van haar 
kant Ó. a . door statistische gegevens heeft aan
nemelij k gemaakt, dat het verkeer door de 
bussen niet wordt belemmerd; dat de gemeente 
Rotterdam er naa r streeft, de particuliere 
au tobusondernemers uit di e gemeente te rug 
te dringen, zulks ter beperking van de con
cu rrenti e met de R otte rdamsche Electrische 
Tram; dat moet worden aangenomen, dat Ge
deputeerde Staten zich ter <lege aan "détour
nement de pouvoir" hebben schuldig gemaakt; 
dat 70 o/o der re izigers plegen in en uit te stap
pen op het traject, dat Gedeputeerde Staten 
thans aan haar will en ontnemen; dat een be
sluit tot wijziging van eene vergunning h aars 
inziens niet kan worden uitgevoerd, indien h et 
bes! uit nog niet in kracht van gewijsde is ge
gaan, zood at de bes! iss ing van Gedeputeerde 
Staten, dat hun beslu it op 1 Juli 1936 in wer
king zal treden, niet op de we t is gegrond; 
dat haars inzi ens het besluit van Gedeputeer
de Staten behoort te worden ve rnietigd ; 

dat de 1 aamlooze Vennootschap "E.V.A.G." 
in beroep aanvoert, dat ingevolge Ons besluit 
van 27 J anuar i 1 930, n°. 19, een be langheb
bende derde geen wijziging kan aanvragen 
van eens anders vergunning, zoodat alreeds op 
grond van Ons beslui t het besluit van Gedepu
teerde Staten behoort te worden vernietigd ; 
dat de overweging van Gedeputeerde Staten, 
dat hier geensz ins sprake is van eene beschik
king op een verzoek van derden, geen steek 
houdt ; dat a ll e initi atief is uitgegaan van 
het gemeentebestuur van Rotterdam ; dat ge
bleken is, dat vervoersbelangen en financieele 
be la ngen der gemeente R otterdam in het spel 
zijn; dat het verkeersbela ng de wijzi g ing van 
het eindpunt te Rotterdam van hare diensten 
niet nood ig maakt; dat het n ieuw aangewezen 
e indpunt voor haar onaanvaa rdbaar is, daar 
zij a ldus hare passagiers niet meer zou kunnen 
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brengen in het centrum va n de stad, waa rheen 
zich meer da n 60 % van hare passag iers be
geven; da t de passagiers zull en gaan omzien 
naar snell ere verbindingsmogel ij kheden ; dat 
Gedeputeerde Staten zich niet hebben gehou
den aa n de te rmijnen, in de Wet Openba re 
Vervoermidde len gesteld ; dat zij ve rzoekt, het 
besluit van Gedeputeerde Sta ten te vernièti
gen ; 

dat de N aamlooze Vennootscha p " V.A.O.M." 
in beroep aanvoert, dat er van eene wijzig ing 
ambtshalve uitgegaan va n Gedeputeerde Sta
ten geen sprake is; dat Ons bes lu it van 27 
J anuari 1930, n°. 19, hie r ten voll e van toe
pass ing i , zoodat het beslui t van Gedeputeer
de Staten moet worden ve rniet igd; dat ver 
nietiging ook in het a lgemeen belang behoort 
te geschieden ; dat het voo r een publ iekrech
te lij k lich aam a ls de gemeente Rotterdam niet 
aangaat, op deze wijze haar eigen di ensten te 
bevoordeelen ; dat het besluit van Gedepu tee r
de Staten h ierop nee rkom t, dat door het schep
pen va n ongelij ke concur ren t ievoorwaarden de 
verleende ve rgunn ing waardeloos word t; dat 
het verkeersbelang de wijzig ing van he t e ind
punt te Rotterdam niet vorderde; dat h aars 
inziens het besluit a lsnog moet worden ver
niet igd ; 

dat burgemeester en wethouders van Schie
dam in beroep in hoofdzaak dezelfde bezwaren 
tegen de doo r Gedeputee rde Staten genomen 
beslui ten aanvoeren, als in de beroepschr iften 
der ondernemers naa r voren zijn gebracht ; 

dat Havenbedrijf " Vl aa rdingen-Oost" Naam
looze Vennootschap en Wil ton-Fijenoord in be
roep tegen het door Gedeputeerde Sta ten ten 
aanzien va n de N aam looze Vennootsch a p 
" E .V.A.G." genomen beslui t aanvoeren, da t 
het vaststaat, dat voor de ve len, di e bij hare 
bedrij ven betrokken zijn, uit de wij zig ing van 
de vergunning ernsti g onger ie f voortv loe it; 
dat de a fstand tusschen het nieuwe en het tot 
dusverre geldende e indpunt ongeveer 800 m 
bedraagt; dat in de nabij he id van het tot 
du ver geldende e indpunt op ve rschill ende 
tram- en autobuslijnen aanslu iti ng i te vin
den, zooda t door de wijzi g ing eene practische 
verkeersaa nsluiting word t verbroken; 

da t burgemeeste r en wethouders van Vl aar
dingen in beroep tegen de door Gedeputeerde 
Staten ten aanzien van de aamlooze Ven
nootsch a p "E.V.A.G." en de N aamlooze Ven
nootscha p " V .A.O.M ." genomen bes lui ten aan
voeren, da t de re izigers er veel bela ng bij heb
ben, in het cent rnm van R otterdam aan te 
komen ; dat dus de voorgenomen wij zig ing 
voor deze reizi gers groot onger ief veroorzaakt; 

dat burgemeester en wethouders van Maas
land tegen de be ide laatstgenoemde beslui ten 
van Gedeputee rde Staten bezwaren aanvoe ren 
van gelijke strekking a ls door burgemeeste r 
en wethouders van Vl aa rdingen naar vo ren 
zijn gebrach t ; 

dat in het ad res van den Bond van Bedr ijfs
a utohouders in N ederland wo rdt verzocht de 
beslui ten van Gedeputeerde Staten te ve rn ie
t igen, op grond, dat ten deze eene besli ss ing 
gegeven wordt o p een verzoek van derden, 
dat u it verkeerstechnisch oogpun t de wijzi
g ing niet werd geëischt en dat het hier betreft 
eon geval van zoogenaamd d6tournement de 
pouvoi r ; da t h ier den ondem emers een be-
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lang rij k nadeel wordt toegebracht, aangezi en 
degenen, di e van buiten komen, natuurlijk het 
centrum der stad wi llen bere iken en d it au 
niet meer zou kunnen ; 

dat de K amer van K oophandel en F abrie
ken voor de Beneden-M aas in haar beroep
schrift aanvoert, da t door het toestaan van 
de gevraagde ve rpl aats ing aan de ui tstekende 
en v lugge verbinding, welke de onderhavige 
bussen met R otterdam tot stand brengen, een 
gevoelige slag za l worden toegebrach t, het
geen met het oog op het drukke zakenverkeer, 
dat tusschen Schiedam , Vl aardingen en R ot
terdam bestaat, moeil ijk overschat kan wor
den · 

O~e rwegende : dat de appella nten ontvanke
lij k zijn in hunne beroepen, beh a! ve de Bond 
van Bedrijfsautohouders in N ederl a nd ; 

dat toch deze Bond niet in zij n beroep kan 
wo rden ontvangen a l reed hierom wij l hij den 
bij a rt ikel 3 der Wet Openbare Vervoermid
delen voor h et instell en van beroep gegunden 
termijn van dert ig dagen niet heeft in acht 
genomen; da t namelijk de bestreden beslu iten 
in he t provinciaa l blad zij n aangekondigd op 
27 Juni 1936, terwijl h et beroep chrift eerst 
op 30 J uli daaraanvolgend bij Onzen Com
missari s in de provincie Zuid-Holl and is in
gekomen; 

Overwegende ten aanz ien van de hoofdzaa k, 
dat, a l moge een regeling, krachtens welke 
de a utobusdiensten van bui ten de stad u it het 
centrum worden geweerd , in zich daa rtoe 
leenende gevall en aan te bevelen zijn en het 
te bez ien staan, of bij het verl eenen van ver
gunning voor de onderhavige autobusdiensten 
het bepa len van een e indpunt bu iten het cen
tnun niet de voorkeur zou hebben verd iend 
het wijz igen van de eens verl eende vergun'. 
ningen, ten e inde tot da t doel te gera ken, 
onder de gegeven omsta ndi gheden niet vol
doende gerech tvaardigd m ag heeten ; 

dat toch, daa rgelaten, nog, da t het reizend 
publiek reeds verscheidene ja ren is ingesteld 
op deze rechtstreeksche verbi nding met het 
centrum der stad en gevoelig zou worden ge
troffen, ind ien het va n d ie verbind ing zou 
worden verstoken, aan de autobusdienstonder
nem ingen, wier d iensten zouden worden in
gekort , hierdoor zeer ernstige sch a de zou wor
den toegebrach t , welke wellicht zelfs tot op
heff ing van die diensten zou leiden ; 

da t, a l zull en de aanspraken van autob us
dienstondernemingen op behoud van hare di en
sten zoo nood i g behooren te wij ken voor de 
openbare belangen va n een vrij en ve ilig ver 
keer en van eene rationeeie vervoersvoorzie
ning, naa r Ons gevoelen va n een dwi ngende 
noodzaak daartoe in het onderhavige geval 
niet is gebleken : 

dat stell ig niet aannemel ijk is gemaa kt , 
waarom de verkeersbela ngen zouden nopen 
de rou te te verkorten voor de a utobussen , 
welke begin- en eindpunt hebben op de Dier
gaardelaan, welke laan een bet rekkelijk rus
ti g stadsgedeelte vormt ; 

dat voo rts ook n iet voldoende aannemelijk 
is gemaakt, waarom voor de autobussen, wel
ke op den Coolsingel begin- en e indpunt 
hebben, de verkeersbelangen een dwingende 
noodzaak zouden op leveren voor deze bussen 
ve rkorting van route voor te schrij ven ; 
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dat immers, vergeleken bij het totale ve1·
keer, deze bussen geen gewicht in de schaal 
leggen en haar standplaats evenmin het ver
keer belemmert; 

dat dus, wat er ook zij van de vraag, of 
wellicht op eene voor het re izend pub! iek en 
de ondernemingen m inder bezwarende wijze 
aan de gerezen verkeersmoeilij kheden kan 
worden tegemoetgekomen, de door Gedepu
teerde Staten gekozen oplossing geen aanbe
veling verdient, zoodat, daargela ten, in hoe
verre de door de appell anten ingebrachte be
zwaren van formeel en aard steek houden, de 
door dit college genomen besluiten niet kun
nen worden gehandhaafd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoe1middelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . den Bond van Bedrij fsautohouders in 

Nederl a nd niet-ontvankelijk te verklaren in 
zijn beroep; 

B. met gegrondverklaring van de overige 
beroepen, de bestreden bes) uiten van Ge
deputeerde Staten te vern ietigen. 

Onze Min ister van W ate rstaat is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit." 

Bij brief van 14 J anuari 1937, La M , ver
zocht ik de Afdeeling nadere overweging op 
grond van de volgende opmerkingen: 

"De slotsom van het voorgedragen besluit 
is, dat daargel aten in hoeverre de door a ppel
lanten ingebrachte bezwaren van formeelen 
aard steek houden, de besluiten van Gedepu
teerde Staten op de aangevoerde g ronden 
niet kunnen worden gehandhaafd. 

Echter vraag ik mij a f, of niet de omstan
digheid, dat Gedeputeerde Staten het impera
tieve voorschrift van artikel 2, tweede I id , 
der Wet Openbare Vervoermiddelen niet heb
ben nageleefd, beslissenden invloed behoort 
te hebben. Immers is de nederlegging ter 
griffie aangevangen eerder dan en niet, zooals 
de wet e ischt, nadat zij is bekend gemaakt 
en medegedeeld. 

Afgezien hiervan zou ik meenen te moeten 
betwijfelen, of de voorgedragen overwegingen, 
voor zooverre zij niet a lleen de door de wet 
verzorgde rationeele vervoervoorziening, maar 
ook het belang van vrij en veilig verkeer over 
stadsstraten betreffen, wel voldoende zich be
palen tot h et Onderwerp der Wet Openbare 
Vervoermiddelen. Voorzieningen omtrent het 
straatve rkeer behooren, onafhankelijk van 
deze wet, tot de bevoegdheid van het gemeen
tebe tuur krachtens de Motor- en Rijwielwet 
en artikel 168 der gemeentewet. Gemeente
lijke regelingen uit dezen hoofde zijn dan ook 
bestaanbaar onafhankelijk van hetgeen eene 
tot de vervoereconomie beperkte beschikking 
van Gedeputeerde Staten mocht medebren
gen." 

Bij haar nader advies van 20 J anuari 1937 
n°. 476(1936)/6 blijft de Afdeeling bekrach
tiging van het ontwerp-besluit in overweging 
geven na mijne opmerkingen als volgt te 
hebben bean~voord: 

" De Afdeeling moge met betrekking tot 
het door den Minister in de eerste plaats 
opgeworpen bezwaar opmerken, dat Zijne Ex
cell entie zich daarbij blijkbaar op het stand
punt stelt, dat, indien aan de bestreden be-
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sluiten van Gedeputeerde Staten een formeele 
onjuistheid kleeft, die beslu iten moeten wor
den vernietigd op grond van die informal i
teit en niet , met voorbij gaan daarvan, op 
grond van materieele grieven. 

De Afdeeling kan in deze opvatting in haar 
a lgemeenheid niet deelen. Al is het waar, dat 
zij voor de rechtspleging geld t en dat zij ook 
veelal b ij de uitspraken in administratief
rechtelijke ge chillen wordt toegepast, daarom 
kan nog niet gezegd worden, da t zich geen 
gevallen kunnen voordoen, waarin de be
langen eener goede admin istratie vorderen, 
dat op de hoofdzaak worde ingegaan en be
slist. 

U iteraard zou het terzijde laten van de 
evenbedoelde informalite it n iet verantwoord 
zij n, indien geen materieele gronden tot ver
nietiging aanwez ig waren, doch, nu dit wèl 
het geval is, zou het ha.ars inziens van weinig 
practischen zin getu igen, den belanghebben
den een uitspraak op de hoofdzaak te ont
houden. 

Nog heeft de Afdeeling nagegaan, of het 
wellicht aanbevel ing zou verd ienen, nevens 
de ree.cis in het ontwerp-bes! uit opgenomen 
materieele g ronden voor vern ietig ing, het door 
den Ministe r bedoel de formee le motief in de 
overwegingen van dat on~erp-besluit te ver
melden, doch zij bl ij ft er de voorkeur aan 
geven, ten deze te volstaan met dit punt daar 
te laten, zooals in de laatste overweging van 
het ontwerp-bes! uit geschiedt. 

Ook wat de tweede opmerking van den 
Min ister betreft, kan de a fdeel ing met diens 
gevoelen niet instemmen. 

Naar haa r oordeel zal bij het verleenen 
van vergunningen krachtens de Wet Open
bare Vervoermi ddelen in voorkomende ge
vallen wel degelijk ook met de belangen van 
vrijheid en veili gheid van het verkeer reke
ning moeten worden gehouden. D aarbij zal 
o.a., zoo noodig, moeten worden nagegaan, of 
de in de_ vergunn ing op te nemen bepal ing 
van de emdpunten en de route van den auto
busdi enst, waaraan mede volgens het gevoe
len van den Hoogen R aad (zie o. a. Arrest 19 
Maart 1928, W . 11799) het gemeentebestuur 
zich bij het treffen van maatregelen in het 
belang van de vrijhe id en vei l igheid van het 
verkeer heeft te houden, niet tot ontoelaatbare 
verkeerstoestanden - bijvoorbeeld in het cen
trum van de groote steden - zal le iden . H Ht 
ligt haar inziens in de rede, dat in de gevall en 
waarin vervoersbelang en verkeersbelang met 
el kaar strijden door het gezag dat over het 
à] dan niet verieenen van de ve;·gunning heeft 
te oordeelen, dat verkeersbelang wordt ge
waardeerd en tegen het vervoersbelang wordt 
afgewogen. Daaraan doet niet a f, dat, in het 
a lgemeen gesproken, voorwaarden strekkende 
tot bescherming van de belangen ~an heb ver
keer, in een autobusvergunning niet op haar 
plaats ûjn, voorzover de inhoud dier vergun
mng ruimte openlaat, om daarin met toepas
sing van andere maatregelen te voorzien. 

Met bet1·ekking tot deze aangelegenheid 
moge worden verwezen naar het Koninklijk 
Besluit van 2 September 1927 n ° . 70 inza ke 
vergunning voor autobusdiensten der West
landsche Stoomtramweg M aatschappij en het 
Kon inklijk Besluit van 2 Jul i 1928 n° . 192 
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betreffende vergunning voor een a utobu dienst 
t usschen Amsterdam en Schiphol." 

Tot mijn leedwezen kan ik de uiteenzettin
gen der Afdeeli ng niet overtuigend achten. 

Ongetwijfeld behoeft niet elk verzuim van 
eenigen vorm te le iden tot vernieti ging van 
het besluit, waartegen beroep is i11gesteld. 
Vernietiging op grond van vormverzuim wordt 
echter noodig, indien de mogelijkheid bestaat, 
dat door het verzuim tekort is gedaan aan een 
den belanghebbende door de wet gewaarborgd 
recht. Deze mogelij kheid doet zich hier voor, 
want het is denkbaar, dat een belanghebbende 
eerst door de op 9/10 Mei 1936 verschenen 
bekendmaking vernomen heeft van de 30 April 
t.v. aangev,angen nederlegging van de stuk
ken ter provinciale griffie, en van 11 Mei 
tot den einddatum 29 Mei door welke oorzaak 
ook in de onmogelijkheid heeft verkeerd om 
zijn gedurende dertig dagen geldend recht 
van inzage nemen en indienen van schriftelijk 
bezwaar nog uit te oefenen. 

De Afdeeling wu terzijde laten van het ge
pleegd verzuim niet verantwoord achten, in
dien geen materieele gronden tot vernietiging 
aanwezig waren. Mij blijft het daarentegen 
voorkomen, dat vormverzuim op zich zelf moet 
worden beoordeeld en dat in di t geval ver
nietiging wegens vormverzu im moet volgen, 
daargelaten in hoeverre daarnevens materieele 
gronden voorhanden mochten zijn. 

Meen ik dus, dat de voor te dragen beslis
sing in deze laatste vraag niet zou behooren 
te treden, de daaromtrent dooi· de Afdeeling 
gegeven nadere beschouwing worde hier niet 
gehee l voorbijgegaan. Het beroep der Aft.lee-
1 i ng op het arrest van den H oogen Raad van 
1928 moge de vraag doen stellen, of onder
linge vergelijking van 's Raads arresten om
trent dit onderwerp wel reeds eene vol trekt 
vaste lijn doet bespeuren. Mij schijnt de 
strekking der Wet Openbare Vervoerm iddelen, 
in overeenstemming met hetgeen bij de schrif
telijke voorbereiding en de beraadslagingen 
van de zijde der Regeering te b-:irde is ge
bracht, het duidelijkst benaderd in eenige 
overwegingen van het arrest van 1 December 
1930 (Weekblad van het Recht n°. 12243). 
Daarbij is verstaan, da t uit de strekking der 
wet niet bl ijkt, dat de wrg des wetgevers zich 
uitstrekt tot verzekering van de vrijheid en 
de veiligheid van het verkeer ovPr de open
bare wegen, zoodat bij het verleenen van ver
gunningen ook dit belang behartigd zou moe• 
ten worden; en wijders, dat naar de strekking 
der wet de vergunn ing geen verdere beteeku
nis kan hebben dan dat uit een oogpunt van 
verkeerseconomie en van veiligheid der rei
zigers tegen het in werking brengen van een 
autobusdie nst geen bezwaar bestaat, en geens
zins dat daarmede den ondernemer een vrij
brie'f is gegeven om zekere bepalingen betref
fende het verkeer over de wegen straffeloos 
te overtreden. 

Deze naar mijn gevoelen juiste opvatting 
brengt mede dat in krachtens de Wet Open
bare Vervoe~middelen te nemen beschikkingen 
niet beslissend kunnen zijn overwegingen, ont
leend aan belangen der veiligheid van het 
wegverkeer. Den doorslag bij de beslissing 
kunnen naar de wet slechts geven overwegin-
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gen, blijvende binnen het ka der de r rationeele 
vervoervoorz iening. 

Mocht in enkele oudere beslissingen de 
door mij voorgestane onderscheiding niet vol
doende in acht zijn genomen , dit behoeft aan 
h are juistheid geen afbreu k te doen . In het 
midden worde hierbij gelaten, in hoeverre het 
tweetal bes] issingen, waaraan de Afdeel ing 
herinnert, hare opvatting inderdaad steunt. 

In het overeenkomsti g het bovenstaande 
hierbij zeer eerbied ig ter bekrachtiging aan
geboden gewijzigd ontwerp-besluit wordt ver
nietiging van de bestreden beschikkingen ge
grond op vorm-verzuim, en in de materieele 
g ronden der beroepen niet getreden, hoezeer 
deze, op zichzelf beschouwd, ju ist mogen wor
den geacht. 

H et zou Uwer Majest.eit kunnen behagen 
de voor de Afdeel ing bestemde brieven van 
B urgemeester en W ethouders van Rotterdam 
en van Schiedam te doen terugzenden aan 
den Vice-President van den R aad van State. 

s. 2640. 

De Jfiniste1· van W aterstaat, 
van Lid th de J eud~ 

10 Februari 1937. BESL UIT tot gedeeltelijke 
ve rnietigi ng van het besluit van den Raad 
de,· gemeent;e Asperen van 9 Juli 1936, 
tot vaststelling van een verordening op 
het venten binnen die gemeente. 

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

Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Binnenlandsche Zaken van 16 November 1936 , 
n°. 48149 J .A., Directie van Handel en Nij
verheid, en van 29 December 1936, n°. 36587, 
Afd. Binnenlandsch Bestuur, tot gedeeltel ijke 
vernietiging van het besluit van den Raad der 
gemeente Asperen van 9 J ui i 1936; 

Overwegende, dat door den Raad der ge
meente Asperen in zijn vergader ing van 9 
Juli 1936 is genomen een beslui t tot vaststel
ling van een verordening op het venten binnen 
die gemeente; 

Overwegende, dat, ingevolge h et bepaalde in 
artikel 2 van deze verordening het verbod, 
om zonder vergunning van Burgemeester en 
Wethouders te venten, niet van toepass ing zal 
zijn ten aanzien van inwoners der gemeente; 

Overwegende, dat krachtens het bepaalde in 
het tweede lid van artikel 1 van bedoelde ver
ordening met venten wordt gelijkgesteld het 
ophalen van bes teil i ngen van waren of goede
ren en het thuisbezorgen daarvan; 

Overwegende, dat hierbij klaarblijkelijk de 
bedoeling heeft voorgezeten de bela ngen van 
de ingezetenen te beschermen tegenover d e 
niet-ingezetenen en eerstgenoemden dusdoende 
te bevoordeel en; 

Overwegende, dat een dergelijk streven naar 
plaatselijke protectie het handelsverkeer tus
schen de gemeenten ernstig zal bemoeilijken, 
hetgeen in strijd te achten is met het a lgemeen 
belang; 

Overwegende, dat, ook afgezien van het 
bovenstaande, de aangehaa lde bepaling van 
het tweede 1 id van artikel 1 bezwaar ontmoet; 

Overwegende toch dat, hoezeer toegegeven 
kan worden, dat het door de tegenwoordige 



1937 

tijdsomstandigheden buiten mate toenemende 
aantal ve nters een bedreiging vorme n ka n voor 
de n p laatse lij ken middenstand, zoodat ter be
scherming van diens belangen maatregelen 
om de mogelij khe id tot venten in de gemeente 
te beperken, wenschelijk kunne n zijn, zulks 
geenszins noodzakelijk m aakt, in een desbe
treffende regeling ook houders van winkels te 
betrekken ; 

Overwegende, dat door het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 1 de r ve rordening an
de rzijds een ongemotiveerde belemmering in 
het leven wordt geroepen ten aanzien van de 
vrijhe id van bedrij fsuitoefening van deze per
sonen; 

Overwegende, dat dus door de betreffende 
gelij kstelling meer belangen worden aange
tast dan met het oog op een regel ing van het 
venters vraa gstuk noodi g is; 

Overwegende, dat op grond van het voren
staande het bepaalde in het tweede 1 id van 
a rtikel 1 en in a rtikel 2 (voor zoover betreft 
de woorden: .,het venten door inwoners der 
gemeente en op") van bovengenoemde veror
dening geacht moet worden, met het a lgemeen 
bel a ng in strijd te zijn ; 

Gelet op artikel 185 de r Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 19 J anuar i 1937, n° . 22); 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van H a ndel , Nijverheid e n Scheepvaart e n van 
Binnenlandsche Za ken van 25 J anuar i 1937, 
n°. 12678 J.A. , Di rectie van H a ndel en ij 
verhe id, en va n 30 J anua ri 1937, n°. 1876, 
Afdeel ing Binnenlandsch B estuur ; 

H ebben goedgevonden e n verstaan: 
Genoemd besluit van den R aad der gemeen

te Aspe ren, voor zoover het strekt tot vast
stelling van artikel 1 , tweede lid , en artike l 2 
(voor wat betre ft de woorde n: .,het venten 
door inwoners der gemeen te e n op") van de 
verordening op het venten binnen di e gemeen
te, te vernietigen wegens strijd met het alge
meen belang . 

Onze Min isters van H andel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van Binnenlandsche Za ken 
zijn belast met de uitvoering van dit beslu it, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
pi aat.st en waarvan afsch rift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Zeil am See, den ! Oden F ebruari 1937 . 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Handel, 
N ijve,·heid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 

De Minist er van Binnenlandsche Z aken, 
J. A . cl e W i 1 d e. 

(Uitgeg. 26 Febr·uari 1937.) 

s_ 2800. 

9 J anuari 1937. BESLUIT, stre kkende tot 
gedee ltelijke schorsing van een beslu it van 
Gedeputeerde Staten van G,·oningen be
treffende de bouwverordening van H oog
kerk. 

Geschorst tot 1 J uni 1937, voorzoover het 
betrekking hee ft op a,·t. 22 j 0

• a,·t. 1 van de 
genoemde ve,·ordening . 

9Z 

s. 2801. 

9 J anuari 1937. B:E;SLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van L oosdrecht 
betre ffende bouwvergunning. 

Gescho,·st tot 1 Augustus 1937. 

s. 2802. 

14 Janua,•i 1937. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den gemeenteraad van 
Alphen aan den Rijn, betreffende bouw
vergunning. 

Geschorst tot 1 Jul i 1937. 

s. 2803. 

29 Januari 1937. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad van Haa1·
l em1ne1•rn eer, betre ffende wegaa nleg, enz . 

Gescho,·st tot 1 S eptem,be,· 1937. 

s. 2804. 

30 J anuari 1937. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Wijchen be
treffende bouwvergunning. 

Geschont tot 1 Augustus 1937. 

s. 2805. 

l Maa,·t 1937. BESLUIT tot chorsing van 
een besluit van den raad van Epe van 28 
Janua ri 1937, betreffende bouwvergun
ning. 

Geschorst tot 1 S epte,nber 1937. 

s. 2806. 

25 Maart 1937. BESLUIT tot verleng ing van 
de schorsing van twee beslui ten van bur 
gemeester en wethouders van W ierden. 

V erlengd tot 22 Octobe-,• 1937. 

s. 2807. 

30 Maa,·t 1937. BESLUIT tot schorsing van 
een beslui t van den raad van W estkapell e 
betreffende bouwvergunning. 

Gescho,·st tot 1 Octo ber 1937. 

s. 2840. 

1 9 Februari 1937. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den r aad van Giessen
dam betre ff ende bouwvergunning. 

Wij WILHELMINA, e nz . ; 
Op de voord rach t va n Onze Ministers van 

Soci ale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 30 December 1936, n°. 10578 I M/P.B.R. , 
afdeeling Volkshui svesting, en van 6 J anuari 
1937, n °. 186, afdeeling Binnenlanclsch Be
stuur, betreffende het beslu it van den raad 
van Giessendam van 21 November 1936, waar
bij aan J. Scha lk aldaar vergunning is ver
leend voor den bouw van twee woningen; 

Overwegende, dat volgen arti kel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunn ing moet 
worden geweigerd ind ien niet wordt voldaan 
aan de voorschr iften; 



dat volgens het plan van J. Schalk zou wor
den gebouwd op grond, die niet g renst aan 
een weg, maar welke door een niet-overbrugde 
sloot van den weg is gescheiden; dat derha lve 
niet wordt voldaan aan artike l 1 van de 
bouwverordening van Giessendam, volgens het
welk all een mag worden gebouwd aan een weg 
of op grond, die gemeenschap heeft met een 
weg; 

dat reeds hierom - bij gebreke van vrij
stelli ng van l aatstbedoeld voorschrift - de 
vergunning in strijd met de wet is verleend; 
dat het raadsbesluit mitsdien behoort te wor
den vern ietigd; 

Gelet op de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 

2 Februari 1927, n°. 40; 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenl and
sche Zaken van 10 Februari 1937 n° . 874, 
M/P.B.R. , Afdeeling Volkshuisvesting en 11 
Februari 1937 , n°. 4775, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Gies

sendmn te vernietigen wegens strijd met · de 
wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad; zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Zeil am See, den 19den Februari 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
M . S I i n gen be r g. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A . de W i Id e. 

(Uitgeg . 12 Maart 1937.) 

s. 2841. 

15 Mawrt 1937. BESLUIT tot gedeel telijke 
vernietiging van een besluit van Gedepu
teerde Staten van Groningen, betreffende 
de bouwverordening van Hoogkerk. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 4 Februari 1937, N°. 277 I M/P.B.R. , af
deeling Volkshuisvesting, en van 10 F ebruari 
1937, N°. 4598, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

betreffende het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 3 October 1935 , N°. 
10, le afdeeling, tot goedkeu_ring van een wij 
ziging van de bouwverordening der gemeente 
Hoogkerk; 

Overwegende, dat de bedoelde w1Jz1g111g on
der meer strekt tot het opnemen, in a rtikel 22 
van genoemde verordening, van bepali ngen, 
volgens welke op buiten: de bebom~de kom 
der gemeente gelegen g rond, ten aanzien waar
van de bestemming niet is vastgesteld in een 
uitbreidingsplan in onderdeelen, sl echts _boer
derij en, kweekersbehuizingen en landarbeiders
woningen mogen worden opgericht, c.q . met 
vrijstelling van den e1sch dier verorden111g 
nopens bouwen aan wegen (het eerste 1 ,d van 
genoemd artikel} ; 
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dat een deel van het grondgebied der ge
meente Hoogkerk niet is begrepen in een 
plan als bedoeld; 

Overwegende, dat de regeling van de be
bouwing en van de bestemming van gronden 
blijkens § 7 van de Woningwet is voorbehou
den aan het uitbre idingspl an en aan de be
bouwingsvoorschriften, zulks onder waarbor
gen zoowel voor de goede ontwikkeling van de 
gemeente en een doelmatige grondindeeling 
a ls voor de belangen van particulieren en van 
aangrenzende gemeenten; 

dat tot de bedoel de waarborgen onder meer 
behoort beroep op Ons, den Raad van State, 
Afdeeling voor de geschi llen van bestuur, ge
hoord, tegen de besl issing omtrent goedkeu
ring van een uitbreidingsplan en/of bebou
wingsvoorschriften (artikel 38 jo. 39 der wet} ; 

dat met vorenbedoelde wettelijke regeling 
in strijd komt het opnemen in de bouwverorde
ning van voorschriften, welke , als de onder
werpelijke van Hoogkerk, betrekking hebben 
op de regeling van de bebouwing en de be
stemming van gronden; 

dat toch de bouwverordening in mindere 
mate dan het uitbreidingspl an en de bebou
wingsvoorschriften omringd is met waarborgen 
voor bovenbedoelde belangen, en met name 
tegen goedkeuring van die verorden ing geen 
beroep openstaat voor belanghebbenden; dat 
dan ook aan de bedoelde waarborgen én aan 
de daarmee beoogde belangen, tekort wordt 
gedaan indien voorschriften a ls die , waarom 
het hier gaat, worden opgenomen in de bouw
verordening; 

dat vorenbedoelde aanvulling van artikel 22 
van de bouwverordening van Hoogkerk der
halve niet in de verleende goedkeuring had 
mogen worden begrepen enl het beslu it van 
Gedeputeerde Staten mitsdien behoort te wor
den vernietigd voorzoover het die aanvulling 
betreft; 

Gezien de Provinciale Wet ; 
den R aad van State gehoord, advies van 23 

F ebruari 19 37, n° . 28; 
gelet op het nader rapport van Onze Minis

te rs van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 4 Maa,·t 1937. N °. 1545 M/P .B.R. 
Alg., afdeel ing Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Gron ingen wegens strijd met de wet, 
te vernietigen voorzoover het strekt tot goed
keuring van artikel 22, vierde en vij fde lid 
(nieuw} van de bouwverordening der gemeente 
Hoogkerk. 

Onze Minister van Social e Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenh age, den 15den Maart 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van So ciale Zaken, 
M . S I i n gen be r g. 

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

(Uitg eg. 6 April 1937.) 
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S. 2842. 

15 Maart 1937. BESLUIT tot vernietiging 
van twee besluiten, onderscheidenlijk van 
den raad en van burgemeester 011/ wethou
ders van l daarderadeel, betreffende bouw
vergunn ing. 

Wij WILHELM! A , enz.; 
Op de voo rd racht van Onze Ministe rs van 

Sociale Za ken 0{1 van Binnenl andsche Zaken 
van 18 J anuari 1937, N°. 10716 M I/P.B.R. , 
afdeel ing Volkshuisvesting en van 10 F ebruari 
1937, N°. 45 73, Afdee ling Binnenlandsch Be
stuur· betreffende het besluit van don raad 
van Idaarderadeel van 14 Mei 1936, waa rbij 
aan S. S . Zwat te Grouw vergunn ing is ver
leend voor het ma ken van bergplaatsen, zulks 
in afwijking van een voorwaarde , waa ronder 
burgemeester en wethouders hem, op 29 April 
tevoren, vergunning hadden verleend voor het 
verbouwen van een woonhuis; 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien niet wordt vo ldaan 
aan de voorschriften, in artikel 1 vervat; 

dat vorenbedoelde besluiten, blijkens het 
onderzoek, in onder! ing verband strekken tot 
het verleenen van vergunning voor een bouw
plan, omvattende spli tsing van een huis in 
twee woningen zoomede, in onmiddellijken 
samenhang met die splitsing, het maken van 
een bergplaats ten behoeve van iedere wo-
ning; .. ,, 

dat dit plan, waarvoor Zwat b1J een aan
vraag vergunning verzocht, mede gelet op het 
doel der verbouwing, a ls één g-ehe.el moet 
worden beschouwd en a ls zoodanig moest zij n 
getoetst aan de voorschriften in dier voege, 
dat, indien daaraan op eeni g punt niet werd 
voldaan, voor het geheel e pl a n bouwvergun
ning moest zijn geweigerd ; 

dat volgens bedoeld p lan ach ter het te ver
bouwen huis, waarvan het grondoppervlak 57 
M2 bedraagt, slechts een binnenplaats open 
zou blijven van 5.50 M2, zoodat niet wordt 
voldaan aan artikel 6 van de bouwverordening 
van Idaarderadeel , vol gens hetwelk "achter 
elk gebouw onbebouwd eTli onoverdekt (moet) 
worden gelaten een open ruimte, waarvan de 
oppervlakte tenminste 1/3 gedeelte bedraagt 
van de oppervl akte van het gebouw"; 

dat de raad van Idaarderadeel nu we l, vol 
gens zijn besluit, vrijstelling heeft verleend 
van dit voorschr ift ; maar dat de bevoegdheid 
tot het geven van vrijste l] ing volgens de ver
ordening behoort bij bu1·gemeester en wethou
ders, die daarvan geen gebruik hebben ge
maakt ; 

dat de onbevoegd ve rl eende vrijste]] ing het 
bezwaar tegen het bouwpl an niet opheft en 
de daarvoor, deels in beroep, verleende ver
gunning m itsdien behoort te worden vern ie
tigd; 

gezien de gemeentewet; 
den R aad van State gehoord, advies van 23 

Februari 1937, N°. 27; 
gelet op het nader rapport van Onze Mini s

ters van Sociale Zaken en van Binnenl and
sche Zaken van 5 Maart 1937, N°. 1546 M/ 
P.B.R. , Afdeeli ng Volkshuisvesti ng en 10 
Maa rt 1937, N°. 857 6 Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde besluiten van den raad en van 

burgemeester enl wethouders van Idaarde1·adeel 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsbl ad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschri ft zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 15den M aart 1937. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van S ociale Zaken, 
M . S l i n ge n b e r g . 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A . d e W i 1 d e. 

(Uitgeg. 30 M awrt 1937.) 

s. 3. 

3 M ei 1937. BESLUIT, houdende verleening 
van eer. wapen aan Z. K. H . Prins B ern
hard der Nederlanden, Prins van Liwe
B iesterf eld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bern
hard der N ederl anden, Prins van Lippe-Bies
t,irfeld, te verleen en het navolgende wapen: 

Gevierendeeld: I en IV in azuu r, bezaaid 
met staande blokjes van goud, een klimmende 
rechts gewende leeuw van goud, gekroond met 
een k roon van drie bladen en twee parelpun
ten van hetzelfde, getongd en genageld van 
keel, in den rechtervoorklauw opgeheven hou
dende in schuinlinkschen stand een ontbloot 
Romeinsch zwaard van zilver, met gevest van 
goud , en in den l inker- een bundel van zeven 
pijlen van zilver , met punten van goud, de 
punten omhoog, en de pijl en tezamen gebonden 
met een I int van goud; 

IL in zilver een roos van keel, geknopt en 
gepunt van goud; 

III. in keel een zwaluw in natuurlijke kleu
ren, geplaatst ëip een achtpuntige ster van goud . 

Twee helmen: 
de eerste getralied en gesierd van goud , ge

voerd van kee l, met dekkl eeden van goud en 
azuur, en gekroond met een kroon van drie 
bladen en twee p arel punten van goud; helm
tee ken : een vlucht van sabel , beladen met een 
gewelfden schuinbalk van zilve r, waarop drie 
li ndenbladen van sinopel, met de stelen om
hoog; 

de tweede getralied en ges ierd van goud, ge
voerd van keel , met dekkleeden van zil ver en 
keel , en gekroond met een kroon van drie 
bladen en twee parel punten van goud; helm
teeken: een roos van keel, geknopt en gepunt 
van goud, tusschen een vlucht van zilver. 

Schildhouders: 
rech ts een leeuw en profi l van goud , onge

kroond, getongd en genageld van keel ; 
links een haHaanz iende engel , de v leugelen 

nederwaarts gericht, in natuurlijke kl euren,, 
gekleed in een lang wit gewaad, waarover
heen een met gouden tressen en franj e ver
sierde zilveren wapenmantel , waarop een roos 
van keel , geknopt en gepunt van goud; in de 
om laag gehouden linkerhand houdt de engel 
een opgeheven palmtak van sinopel. 

De schildhouders staan op een hardsteenen 
voetstuk. 
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Alles geplaatst op een mantel van purper, 
geboord van goud, gevoerd met hermelij n, op
gebonden m et koorden, eindigende in kwast,en, 
be ide van goud, e n gedekt door de Koninklij ke 
kroon, gelij kvormi g aan die bedoeld in artikel 
3 sub a van Ons besluit va n 10 J uli 1907 
(Staatsblad N°. 181), zooals d it is gewij zigd 
bij Ons beslu it van 13 J uli 1909 (Staatsbla,:l 
N°. 271 ). 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in de Staats
courant en in het Staatsblad za l worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, v an S c h a i k. 
(Uitgeg. 5 Mei 1937.) 

s. 12. 

27 F ebruari 1937. BESLUIT, bepal ende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 13 J uli 1936 te 's-'Gravenhage tusschen 
Nederland en B elgië gesloten, postverdrag, 
strekkende tot vervanging van dat van 4 
Augustus 1932 (Staatsblad 1932, n°. 483). 

W ij WI LHELMINA, enz . ; 
Gez ien het op 13 Juli 1936 te 's -G1·avenhage 

tusschen N ede·rland en B elgië gesloten post
verdrag, strekkende tot vervanging van dat 
van 4 Augustus 1932 (Staatsblad 1932, n°. 
483), van wel k verdrag een a fdruk bij dit Be
s! uit is gevoegd; 

Gelet op artikel 28, 2de Jid, van de Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543); 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 15 Februari 1937 te 
's-Gravenhage zij n uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag 
d ienvolgens op 15 Februari 1937 voor het R ij k 
in Europa is in werk ing getreden; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Za ken van den 19den F ebruari 
1937, Directie van het Protocol , n °. 6055; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd verdrag te doen bekend maken 

door de p laatsing van dit Besl uit in het 
Staatsbl ad . 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
va n hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 27sten F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

De ,lfinister van Buitenlandsche Zaken, 
D eGra eff. 

(Uitg eg. 16 M aart 193 7.) 

Posher1lrag· tusschen Nederlan!l en België. 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden 
en Zijne Majeste it de Kon ing der Belgen, 
wenschende aan Hunne wederzijdsche onder
danen meer u itgebre ide voordee len te verze
keren dan die, welke uit de akten van het 
Postcong rns voortvloe ien, hebben, krachtens 
het recht, dat Hun bij de bepalingen van het 
Al gemeen Postverdrag is toegekend, besloten 
een bijzonder verdrag te sluiten en hebben te 
dien einde tot Hunne gevolmachtigden be
noemd: 

Hare Majesteit de Koningin der ederlan
den: 
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J onkheer Andries Cornel is D irk de Graeff , 
H oogstderzelvei· Minister van Buitenlandsche 
Zaken, 

Zij ne Majesteit de Koning der B elgen: 
den Heer Charles Maskens, Hoogstdeszelfs 

Buiten gewoon Gezant en Gevolm achtigd Mi
nister te 's-Gravenhage; 

die, na elkande r hunne in goeden en behoor
lij ken vorm bevonden volmachten te hepben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
zij n overeengekomen, wel ke beschouwd zullen 
worden a ls aanvu ll ende d ie van het Algemeen 
Po tverdrag: 

Art. l. H et port der brieven, verzonden uit 
ederland naar Belgi ë of u it België naar 

Nederland, wordt vastgestel d als volgt: 
tot en met een gewich t van 20 gram 10 cent 

of 1 frank 50 centiemen in geval van fran
keering en het dubbele in he t tegenovergestel
de geval; boven 20 gram, 7½ cent of 90 oen, 
tiemen per 20 gram of gedeelte van 20 gram 
meer in geval van frankeering en het dubbele 
in het tegenovergestelde geval. 

W a n neer de afstand in rechte lijn tusschen 
het kantoor van afzending en da t van be
stemming 30 ki lometer niet overschrij dt, wordt 
het port der brieven en briefkaarten (post
kaarten) als vol gt vastgesteld in geval van 
frankeering en op het dubbele in het tegen
overgesteld geva l : 

Brieven a fkomstig uit N ederland: 
6 cen t tot en met een gewicht van 20 g ram 

en 5 cent voor elke volgende 20 gram. 
Brieven a fkomstig u it B elgië : 
70 centiemen pe r 20 gram of gedeelte van 

20 g ram. 
Enkele briefkaarten (Postkaa rten): 
5 cent of 35 centiemen. 
Briefkaarten (Postkaarten) met betaald a nt

woord : 
10 cent of 70 centiemen,. 
Art. 2. De van port vrij gestelde dienstbr ie

ven, di e zijn opgenomen, hetzij in de br ieven
malen, tu schen N ederl andsche kantoren ge
wisseld over B elgië, hetzij in de brievenmalen, 
tusschen B elgische kantoren gewisseld over 

Iederland, gen ieten vrij stell ing van de kosten 
van vervoer over het grondgebied van de ad
m inistratie, die hare tusschenkomst ver leent. 

Met het gewicht dezer brieven, wordt bij het 
opmaken der transit-statistie ken geen re ke ning 
gehouden. 

Art. 3. De eder landsche en de B elgische 
postadministratie worden gemachtigd om in 
gemeen overleg alle m aatregelen van orde en 
ondergeschikten aard vast te stell en, welke de 
u itvoer ing van d it verdrag medebrengt. 

Art. 4. Di t verdrag vormt met het A lge
meen Postverdrag een geheel van bepalingen , 
hetwel k in de plaats treedt van het Postver
drag van 4 Augustus 1932. 

Art. 5. D it verdrag zal bekrachtigd worden 
en de akten van bek rachtiging zull e n zoo 
spoed ig mogel ij k te 's-Gravenhage worden uit
gewisseld. 

Ten blij ke waarva n de wederz ij dsche gevol
m achtigden dit verdrag hebben geteekend en 
er hunne zegels aan hebben gehecht. 

Gedaa n te 's-Gravenhage, in tweevoud, den 
13en J ul i 1936. (L.S.) De G ra e f f. 

(L.S.) Ch. Maskens. 
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s. 13. 

27 Februari 1937. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
overeenkomst van B angkok van 27 No
vember 1931 nopens het gebruik van be
re id opium . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 6 April 1933 (Staatsblad 

n°. 134) tot voorbehoud der bevoegdheid tot 
bekrachti g ing van de overeenkomst nopens het 
gebruik van bere id opium van 27 November 
1931, van welke overeenkomst een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
door Ons is bekrachti gd en dat Onze akte van 
bekrachti g ing op 22 Mei 1933 te Genève op 
het Secretar iaat van den Vol ken bond is neder
gelegd; 

Overwegende, dat de hierna genoem de lan
den eveneens hunne akten van bekrachtiging 
hebben nedergelegd, te weten, Britsch-l ndië 
( I ndia), Frankrijk, Groot-Britannië en Noo'fd
l e1·land, Japan, Portugal en Sia,n, waarbij 
B'fitsch-l ndië ( India) en Siam het voorbehoud 
bij de onderteekening gemaakt hebben gehand
haafd; 

Overwegende mede, dat bedoelde overeen
komst, overeenkomstig artikel VI, op 22 April 
1937 zal in werking treden; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 23sten Februari 
1937, Directie van het Protocol, n°. 6676; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoem de overeenkomst, a lsmede de 

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

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

's-Gravenhage, den 27sten F eb ruari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
DeGra e ff. 

(Uitgeg. 16 M aart 1937. ) 

OVEREENICOMST. 

H et Vereenigd K oninkr ijk van Groot-Br i
tannië en Noord-Ierl and, Frankrijk, Bri tsch
Indië (India), Japan, N ederland, Portuga l en 
Si am, 

Besloten hebbende den toestand, wat betreft 
de toepassing in hun bez ittingen en geb ie de n 
in het Verre Oosten van Hoofdstuk II van 
het Internationale Opiumverdrag van 's-Gra
venhage van 23 Januari 1912 en van de Over
eenkomst van Genève van 11 F ebruar i 1925, 
te onderzoeken en na te gaan, welke maat
regelen kunnen worden getroffen om de af
schaffing van het gebruik van rookopium te 
verwezen! ij ken. 

H ebben daartoe a ls hun Gevolmachtigden 
benoemd : 

(Lijst van Gevolmachtigden.) 

Die, na den huidigen toestand in het Verre 
Oosten te hebben onderzocht en na de conclu
s ies en de aanbevelingen van de commissie, 
door den Vol kenbond belast met het instellen 
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van een onderzoek naar het toezicht op het 
opiumrooken in het Verre Oosten, te hebben 
overwogen, 

N a hun in goeden en behoorlij ken vorm be
vonden volmachten te hebben nedergelegd, 

Zijn overeengekomen de Overeenkomst van 
Genève op de volgende wijze aan te vullen : 

Art. I. De verkoop in het klein en de 
distributie van opium zull en slechts kunnen 
pl aats vinden in verkoopplaatsen van de Re
geering, dat wil zeggen in verkoopplaatsen, 
di e aan de R egeering toebehooren en die door 
haar beheerd worden; of wel waar de plaatse
] ijke omstandigheden de oprichting van een 
dergelijke verkoopplaats zouden bemoeilijken, 
in verkoopplaatsen, die onder toezicht van de 
R egeer ing worden beheerd door personen, die 
daartoe door de Regeer ing zijn benoemd en 
die slechts met een vaste betal ing worden be
loond en niet met provis ie van de verkoopen. 

De bovenstaande bepaling behoeft niet te 
worden toegepast, wanneer een stelsel van ver
gunning en rantsoerieering van de rookers be
staat, dat gelijkwaardige of meer afdoende 
waarborgen biedt, of gedurende de handha
ving a ls volstrekt tijdel ijken maatregel van 
door het Monopolie gecontroleerde verkoop
plaatsen . 

Art. II. 1. H et is aan personen beneden 
den leeftijd van 21 jaren verboden opium te 
rooken of een opiumkit b innen te gaan. 

2. I eder, die een persoon beneden den leef
tijd van 21 jaren aanzet om opium te rooken, 
een opiumkit binnen te gaan of zich opium te 
verschaffen, of di e he t begaan van een derge
lijke handeling dooi· zu lk een persoon be
gunstigt, zal zich schuldig maken aan een 
misdrijf, waa rtegen gestrenge straffen, ge
vangen isstraf inbegrepen, zu ll en kunnen wor
den geëischt. 

Art. III. De Hooge Verdragsluitende Par
t ijen komen overeen een wettelijken grondslag 
te geven aan de reeds algemeen gevolgde 
practijk, bereid opium slechts tegen contante 
beta ling te verkoopen. 

Art. IV. T en e inde te voorzien in een 
strenger toezicht op den aanmaak van bereid 
opium , za l ieder Regeeringsmonopol ie het 
recht hebben zich van bereid opium te voor. 
zien bij een fabriek van een R egeeringsmono
polie in een ander gebied van dezelfde mo
gendheid . 

Art. V. Deze Overeenkomst is slechts van 
toepassing op de bezittingen en gebieden in 
het Verre 9osten van de Hooge Verdragslui
tende Part1Jen, met inbegrip van de pachtge
bieden en onder protectoraat staande gebie
den, waar het gebruik van bere id opium tij 
de] ijk îs toegestaan. 

Bij de bekrachtiging zal iedere Hooge Ver
dragsluitende P artij kunnen verklaren, dat 
haar aanvaard ing van de Overeen komst zich 
niet uitstrekt tot eenig gebied, waarover zij 
slechts een protectoraat uitoefent, en zij kan 
later voor ieder zoodanig uitgesloten protec
toraat tot de Overeenkomst toetreden,, door 
middel van ee.': kennisgeving van toetreding, 
nedergel egd b1J den Secretari s-Generaa l van 
den Volkenbond, d ie van deze nederl egging 
onmiddellijk kenn is geeft aan a lle andere 
Hooge Verd ragsluitende Partijen . 

Art. VI. Deze Overeenkomst, waarvan de 



97 

Fransche en de Engelsche tekst beide authen
tiek zijn, zal onderworpen zijn aan bekrachti
ging. 

De oor konden van bekrachtiging zuil en zoo 
spoed ig mogelijk bij den; Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond worden nedergelegd. 

De Overeenkomst zal slechts in werking 
treden na door a lle Hooge Verdragsluitende 
Partijen te zijn bekrachtigd. De da tum van 
inwerkingtreding zal zijn de negentigste dag 
na de ontvangst door den Secreta ri s-Generaal 
van den Volkenbond van de laatste bekrach
tiging. 

Deze Overeenkomst zal door den Secretaris
Generaa l .van den Volkenbond op den dag 
harer inwerkingtreding worden geregistreerd . 

Art. VII. Indien een der Hooge Verdrag
slu itende Partij en deze Overeenkomst wenscht 
op te zeggen, zal de opzegging schr iftelij k ter 
kennis van den Secretar is-Generaal van den 
Volkenbond moeten worden gebracht, di e on
middell ijk afschrift van de opzegging aan de 
andere Hooge V erdragsluitende Partijen zal 
<loen toekomen, met vermelding van den da
tum waarop hij h aar heeft ontvangen. 

De opzegg ing zal slechts ten opzichte van 
<le Hooge Verdragsluitende Partij , die daarvan 
heeft kennis gegeven, gelden, en zulks een 
j aar nadat de kennisgeving den Secretaris
Generaal bereikt heeft. 

Ten b)ijke waarvan bovengenoemde Gevol
macl\t igden deze Overeenkomst onderteekend 
hebben. 

Gedaan te Bangkok, den zeven en tw intig
sten November negentienhonderd een en, der
tig, in één enkel exempl aar, dat zal worden 
nedergelegd in het archief van het Secreta
riaat van den Vol ken bond en waarvan de voor 
eensluidend gewaarmerkte afschr iften aan alle 
Hooge Verdragsluitende P artijen zullen wor
den uitgere ikt. 

( Onderteekeningen.) 

s. 14. 

11 Maart 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van dé tus
schen den Nederlandschen Gezant te B e•·n 
en het Hoofd van het Zwitsersche Poli 
t ieke Bond°sdepartement gewisselde nota's 
dd . 26 September en 15 October 1936, 
houdende eene overeenkomst tusschen N e
d erland en Z witserland in zake den in- , 
uit. en doervoer van vuurwapenen met 
b ij behoorende munitie door vliegtuigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te B ern 

en het Hoofd van het Zwi tsersche Poli t ieke 
Bondsdeparte1nent gewisselde nota's dd . 26 
September en 15 October 1936, houdende eene 
overeenkomst tusschen Nederland en Zwitse·r
land in zake den in-, uit- en doorvoer van 
vuurwapenen met bijbehoorende munitie door 
-vliegtuigen, van welke nota's een afdruk en 
eene verta ling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
1 5 October 1936 voor het Rijk in Europa is in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 

L. & S. 1937. 
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Buitenlandsche Zaken van den 4den Maart 
1937, Directi e van het Protocol , n°. 8058; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
bovengenoemde nota' s, a lsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Beslu it _in het Staatsblad . 

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

's-Gravenhage, den Uden Maart 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inis ter van Buitenland.sche Zaken, 
D e Grae f f. 

( Uitgeg. 19 Maart 1937. ) 

Gezantsch ap der Nederl anden. 

N°. 2730. 

Bern, 26 September 1936. 

M ijnheer de Bondsraad, 

Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, 
dat de N ederlandsche Regeering voorstelt de 
hierna volgende overeenkomst te sluiten ten 
einde mogelij k te m aken, dat N ederlandsche 
vliegtu igen , welke op een doorre is over Zwit
serland en Zwi tsersche vliegtuigen , wel ke op 
een doorreis over N ederland vliegen , vuurwa
penen kunnen medevoeren voor de verdediging 
van hun inzittenden of .voor de jacht: 

,,De doorvoer door Zwitserland van vuur
wapenen met bijbehoorende munitie aan boord 
van een in Nederland ingeschreven vliegtuig 
en bestemd voor de verdediging van den be
stuurder en van zij n passagiers of voo r de 
jacht is vrij , onder voorbehoud van wederkee
r igheid en onder de volgende voorwaarden : 

l. De hoeveelhe id en de soort van de vuur
wapenen en van de muni t ie, bestemd voor de 
verdediging van den bestuurder en van de 
passag iers, zul Jen het daartoe strikt noodzake
l ijke n iet te boven gaan. 

2. Gedurende het vliegen over Zwitsersch 
grondgeb ied moeten de vuurwapenen met bij
behoorende munitie, bestemd voor de verdedi
g ing van den bestuurder en van zijn passa
giers evenals die, welke bestemd zijn voor de 
jacht, onder persoonlijke verantwoordel ijkheid 
van den bestuurder of van den gezagvoerder 
van het vl iegtu ig, zijn verpakt op zoodanige 
wij ze, dat hun gebmik onmogelijk wordt ge
maakt en dat de veil igheid van de personen, 
welke zich aan boord bevinden, niet in gevaar 
wordt gebracht. 

3. Gedurende de l andingen in Zwitserland 
moeten de wapenen en munitie aan boord van 
het vliegtuig blijven. In geval van een verblij f 
van langeren duur, zal door den directeur van 
het luchtvaartterrein of door het hoofd van de 
politie kunnen worden bepaald, dat de wape
nen en de munitie van het tijdstip van aan
komst tot het tijdstip van vertrek bij hem in 
bewar ing zullen worden gegeven. 

4. De bez itter van de vuurwapenen en van 
de munitie moet houder zijn van een verkla
ring van het Ministerie van Justitie te ·'s-Gra
venhage, bevestigende, dat de aanwezigheid 
van de vuurwapenen en van de munitie aan 
boord van het vl iegtu ig daar bekend is en is 
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toegestaan. D eze verklaring moet ook vermel
den het aantal, het kaliber, het num mer , het 
fabr ieksmerk van de vuurwapenen a lsmede de 
hoeveelhe id munitie. 

5. De bezitter van de vuurwapenen en van 
de munitie zal eveneens houder moeten zij n 
van een door het Zwitsersch Gezantscha p in 
N ederland afgegeven vergunning om de vuur
wapenen en munitie door Zwi tserland door te 
voeren . 

vVederkeerig zal de doorvoer door Neder
land van de v uurwapenen met bijbehoorende 
munitie aan boord van een in Zwitserland in
geschreven vliegtu ig en bestemd voor de ver
ded iging van den bestuurder en van zij n pas
sagiers of voor de jacht onder dezelfde voor
waarden eveneens vrij zijn, met dien verstande, 
dat de verklaring bedoeld onder 4 door het 
Bondsluchtvaa rtbureau en de vergunning be
doeld onder 5 door het Geza ntschap der Ne
derlanden in Zwitserland zal worden afge
geven. 

In geval de Zwitsersche R egeering bevesti 
gend zal antwoorden, zal deze overeenkomst in 
werking treden op den dag van de toezending 
van dat a ntwoord. Zij zal te allen tijde kunnen 
worden opgezegd met een termijn van een 
maand ." 

Ik verzoek U dit voorstel wel aan de Bonds
rgeering te willen voorleggen en mij te doen 
weten, we lke ontvangst de Bondsregeering 
daaraan heeft bere id . 

A anvaard, Mijnheer de Bondsraad, de ver
zekering van mijn hoogachti ng. 

C. v a n R a p p a r d. 

Den, H eeren B md,;raad G. Motta, 
H oofd van het P olitieke B onds
depa1·te1nent, 

te BERN. 

Politiek Bondsdepartement. 
Afdeeling Buitenlandsche Za ken. 

C. 16.3.2. P.B. 2. KE. 

Bern, 15 October 1936. 

Mij nheer de Minister, 

Bij schrij ven van 26 September heeft Uwe 
Excellentie mij wel wi ll en doen weten, dat de 
Nederlandsche R egeering voorstel t de hierna 
volgende overeenkomst te si uiten ten e inde 
mogelij k te maken, dat ederlandsche vl ieg
tui gen, wel ke op een doorreis over Zwitse•
)and, en Zwi tsersche vliegtuigen, welke op een 
doorreis over Nederland vliegen, vuu rwapene n 
kunnen medevoeren voor de verdediging van 
hun inzittenden of voor de jach t : 

,,D e doorvoer door Zwitserland van vuur
wapenen met bijbehoorende muniti e aan boord 
van een in N ederl and ingeschreven vliegtu ig 
en bestemd voor de verdediging van den be
stuurder en va n zijn passagiers of voor de 
jacht is vrij, onder voorbehoud van wederkee
r igheid en onder de volgende voorwaarden : 

1. De hoeveelhe id en de oort van de vuur
wapenen en van de munitie, bestemd voor de 
verdediging van den bestuurder en van de 
passagiers, zullen het daartoe strikt noodzake
lij ke niet te boven gaan . 
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2. Gedurende het vliegen over Zwitsersch 
grondgebied moeten de vuurwapenen en de 
munitie, bestemd voor de verdedig ing van den 
bestuurder en van zijn passagiers evenals die, 
we lke bestemd zijn voor de jacht, onder per
soonlijke verantwoordel ijkhe id van den be
stuurder of van den gezagvoerder va n het 
vliegtu ig, zij n verpakt op zoodanige wijze, da t 
hun gebruik onmogelijk wordt gemaa kt en dat 
de veiligheid van de personen, welke zich aan 
boord bevinden , niet in gevaar wordt ge
bracht. 

3. Gedurende de l andingen in Zwi tse rl a nd 
moeten de wapenen en munitie aan boord van 
het vliegtuig bl ijven. In geval van een verblij f 
van langeren duur, zal door den directeur van 
het. luchtvaartterrein of door het hoofd van de 
politie kunnen worden bepaald, dat de wape
nen en de munitie van het tijdstip van aan
komst tot het t ijdstip van vertrek bij hem in 
bewaring zu llen worden gegeven. 

4. De bez itter van de vuurwapenen en van 
de munit ie moet houder zij n van een verk la
ring van het Ministerie van Justitie te 's-Gra
venhage, bevestigende, dat de aanwez igheid 
van de vuurwapenen en van de munitie aan 
boord van het vl iegtuig daar bekend is en is 
toegestaan. D eze verk laring moet ook vermel
den het aantal, het kaliber, het nummer , het 
fabr ieksmerk van de vuurwapenen a lsmede de 
hoeveelheid munitie. 

5. D e bezitter van de vuurwapenen en van 
de munitie zal eveneens houder moeten zijn 
van een door het Zwitsersch Gezantschap in 

ederl a nd afgegeven verg unning om de vuur
wapenen en munitie door Zwi tserland door te 
voeren. 

W ederkeerig zal de doorvoer door N eder
la nd va n de vuurwapenen met bijbehoorende 
munitie aan boord van een in Zwitser la nd in
geschreven vliegtuig en bestemd voor de ver
dediging van den bestuurder en van zij n pas
sagie rs of voor de j ach t onder dezelfde voor
waarden eveneens vrij zijn, met d ien verstande, 
dat de verklaring bedoeld onder 4 door het 
Bondsluchtvaartbureau en de vergunn ing be
doeld onder 5 door het Gezantschap der N e
derl~nden in Zwitserland zal worden afge
geven. 

In geval de Zwi tsersche R egeering bevesti
gend zal a ntwoorden, za l deze overeenkomst in 
werking t reden op den dag van de toezend ing 
van dat a ntwoord. Zij zal te a llen tijde kunnen 
worden opgezegd met een term ijn van een 
maand ." 

Ik he b de eer ter kennis van Uwe Excel len
tie te brengen, dat de Bondsraad er mede in
stemt de door de N ederlandsche R egeering 
voorgestelde overeenkomst te si uiten en deze 
als volmaakt beschouwt. 

Aanvaard, Mijnheer de M in ister, de verzeke
ring van mijn hoogachting. 

P olitiek Bondsdepwrtement . 
Mot t a. 

Zijner Excellentie 
den H ee,·e R idde,· Care! van R appard, 
Gezant der N ederlanden, 

BERN. 
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s. 15. 

16 Maart 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het ver
drag van Genève betreffende den arbeid 
van vrouwen bij ondergrondsche werken in 
a ll e oorten mijnen, dat op 21 J uni 1935 
door de A lgemeene Conferentie van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid 
in haar 19de zitting als ontwerp-verdrag 
werd aangenomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de Wet van 21 November 1936 

(Staatsblad n°. 99 H.) rot goedkeuring van 
het ontwerp-verdrag betreffende den arbe id 
van vrouwen bij ondergrondsche werken in 
alle soorten mij nen (Genève 1935 ), van welk 
ontwerp-verdrag een afdruk en eene verta li ng 
bij di t Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 4 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond is medegedeeld en door hem op 20 Fe
bruar i 1937 is ingeschreven; 

Overwegende mede, dat China, Cuba., Grie
kenland, Groot-Britannië en Noor·,l,. l e,·land, de 
I ersche Vrijt=t, de Unie van Zuid-A frika en 
Zweden reeds te voren hunne bekrachtigingen 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol ken
bond hebben medegedee ld ; 

Overwegende wijders, dat het verdrag, over
eenkomstig artikel 5, op 20 Februari 1938 
voor Nederland zal in werking treden en dat, 
voor zoover Nederlandsch- Indië, Surina,ne en 
Cur,açao betreft, in overeenstemming met ar
t ikel 421, Deel XIII (Arbeid), van het Vredes
verdrag van Versailles van 28 Juni 1919 
(Staatsblad 1920, n°. 127), is beslist, dat tegen 
de t,oepass i ng van het verdrag op de over
zeesche geb iedsdeel en geen bezwaar bestaat; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenland che Zaken van den 12den M aart 
1937, Directie van het Protocol, n°. 8368; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta l ing 

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

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

's-Gravenh age, den 16jlen Maart 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D eGraeff. 

(Uitgeg. 6 April 1937.) 

Verdrag betreffende den arbeid van 
vrouwen bij 01ulerg·rondsche werken 

In alle soorten mijnen. 
De Al gemeene Conferentie van de I nterna

tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en. a ldaar bijeengekomen op 4 
Juni 1935 in hare negentiende zitting; 

besloten hebbende verschillende voorstellen 
aan te nemen betreffende den arbe id van vrou
wen bij ondergrondsche werken in a Il e soorten 
mijnen, welk onderwerp het tweede punt van 
de agenda der zitting is ; 
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besloten hebbende, dat di e voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een ontwerp van 
een internationaal verdrag, 

neemt heden den 21sten J uni 1935 , het vol
gende ontwerp-verdrag aan, dat genoemd zal 
worden "verdrag van de ondergrondsche wer
ken (vrouwen ) 1935": 

Art. 1. Voor de toepassi ng Yan dit verdrag 
omvat de ui tdru kk ing " mijn" elke onderne
ming, hetzij een openba1·e of bijzondere, voo1· 
de winning van stoffen onder de aardopper
vlakte gelegen. 

Art. 2. Een persoon van het vrouwelijk ge
slacht, ongeacht haar leeftijd , kan niet bij de 
ondergrondsche werkzaamheden in de m ij nen 
te werk gesteld worden. 

Art. 3. De nationale wetgeving zal van het 
bovengenoemde verbod kunnen uitzonderen: 

a. de personen, di e een betrekking van be
tuur bekleeden en geen handenarbei d ver

richten; 
b. de personen, werkzaam bij gezondheids

diensten en bij socia le diensten; 
c. de personen, di e in den loop van hare 

studiën voor haar vakopleiding een t ij d door
bren gen in de onderg rondsche deelen van een 
mijn ; 

<L. alle andere personen, die bij gelegenheid 
onder den ~rond in de ondergrondsche deelen 
van een miJn moeten a fd a len voor de uitoefe
n ing van een beroep, dat niet het karakter 
van handenarbeid draagt. 

Art. 4. De officieele bekrachtigingen van 
dit verdrag zullen worden medegedeeld aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en doo r hem worden ingeschreven. 

Art. 5. 1. Dit verdrag zal slechts verb in
dend zij n voor de Leden van de In terna tional e 
Organisatie van den Arbeid , die hunne be
krachtigingen door den Secretaris-Generaal 
hebben doen inschrijven. 

2. H et zal van kracht worden twaalf maan
den nadat de bekrachtigingen van twee Leden 
door den Secretaris-Generaal zu ll en zijn inge
schreven. 

3. Vervolgens zal dit verdrag voo r ieder 
der andere Leden in werking t reden twaalf 
maanden na den datum, waarop de bekrachti
ging van dat Lid door het Secretari aat zal zij n 
ingesch reven. 

Art. 6. Zoodra de bekrachtigingen van 
twee Leden der I nternationale Organisatie van 
den Arbeid door het Secretariaat zijn inge
schreven, zal de Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van dit fe it mededeeling doen 
aan a ll e Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid. Hij zal hen eveneens 
in kennis stellen met de inschrijvingen van 
de bekracht ig ingen, d ie hem late r door andere 
Leden der Organisatie zullen worden mede
gedeeld. 

Art . 7. 1. I eder Lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van t ien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te wor
den, zulks bij een verk la ring toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dezen in te schrijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

2. I eder Lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd, dat binnen den termjjn van een 
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jaar na verloop van den tel'mij n van tien 
jaar, bedoeld in het vorig lid, geen gebruik 
maakt van de bevoegdheid tot opzegging voor
zien in dit artikel, zal voor een nieuwen ter
m ijn van tien jaren gebonden zijn en zal in 
het vervolg dit verdrag kunnen opzeggen, na 
verloop van eiken termijn van tien jaren on
der de voorwaarde bedoeld in dit artikel. 

Art. 8. Telkens na verloop van een termij n 
van tien jaren, te rekenen van den datum, 
waarop dit verdrag van kracht is geworden, 
moet de Raad van Beheer van het Internatio
naal 'Arbeidsbureau aan de Algemeene Confe
rentie een vers] ag uitbrengen over de toepas
sing van dit verdrag en be lissen , of het wen
schelijk is de geheele of gedeeltelijke herzie
ning van dit verdrag op de agenda der Con
ferentie te p i aatsen. 

Art. 9. 1. Indien de Internationale Ar
beidsconferentie een nieuw verdrag aanneemt, 
houdende geheele of gedeeltelijke wijziging 
van dit verdrag, zal, tenzij het nieuwe verdrag 
anders bepaalt: 

a. de ratificatie door een Lid van het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, van
zelf medebrengen onmiddellijke opzegging van 
dit verdrag, niettegenstaande het bepaalde in 
artikel 7, onde,· voorbehoud evenwel, dat het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, van 
kracht geworden is; 

b. vanaf den datum, waarop het nieuwe 
verdrag, houdende herziening, van kracht ge
worden is, het onderhav ige verdrag niet l an
ger door de Leden bekrachtigd kunnen worden . 

2. Het onderhavige verdrag za l echter van 
kracht blijven naar vorm en inhoud voor die 
Leden, d ie het bekrachtigd hebben en die het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, niet 
bekrachtigen. 

Art. 10. Zoowel de Fransche als de Engel
sche tekst van dit verdrag is authent,iek. 

s_ 1s. 

8 April 1937. WET tot opzegging van het 
verdrag van Wa,shington (1919) betreffen
de den arbeid van vrouwen gedurende den 
nacht. 

Bijl . Hand. ll 1936 .'37, 349. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 2101. 
Bijl. Hand. I 1936/37, 349. 
Hand. I 1936/37, bladz. 525. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het, na de be krachtiging door N ederland 
op 10 December 1935 van het ont,verp-verdrag 
houdende herz iening van het verdrag van 
Washington (1919) betreffende arbe id van 
vrouwen gedu rende den nacht, wenschelij k is 
oYer te gaan tot opzegging van het verdrag 
van Washington (1919) betreffende den arbeid 
van vrouwen gedurende den nacht, door Ne
derland op 4 September 1922 bekrachtigd, 
wel ke opzegging op grond va n artikel 58, 
-derde lid, der Grondwet a lleen kan geschieden 
krach tens de wet; 

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

Opzegging van het in de eerste zitting der 
Algemeene Conferentie van- de vertegenwoor-
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digers der Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbe id van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende den 
arbeid van vrouwen gedurende den nacht, 
welk ontwerp-verdrag werd goedgekeurd bij 
de wet van 20 Mei 1922, Staatsblad N°. 368 
en waarvan de be krachtiging door Nederland 
den 4den September 1922 bij het secretariaat 
van den Volkenbond werd ingeschreven, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 8sten April 

1937. 
WILHELM! A . 

D e Minis.ter van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n be r g. 

D e Minister van B uitenlandsche Zaken, 
DeGraeff. 

s. 17. 

D e Ministe,· van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co !°ij n. 
(Uitg eg. 14 M ei 1937.) 

13 April 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staat.iblad van: 
1 °. het verdrag van 's-Gravenhage van 

12 April 1930 nopens zekere vragen 
betreffende wetscon fl icten in zake 
nationaliteit ; 

2°. het protocol van 's-G,·avenhage van 
12. April 1930 betreffend e een geva l 
van staatloosheid; 

3°. het protocol van 's-Gravenhage van 
12 · April 1930 nopen de milita ire 
verpl ichtingen in bepaalde gevallen 
van dubbele nationalite it. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de ·wetten van 21 December 1936 

(Staatsblad nrs . 99 R., 99 Q. en 99 P .), hou
dende goedkeuring van: 

1 ° . het verdrag van 12 April 1930 nopens 
zekere vragen betreffende wetsconfl icten in 
zake nationaliteit ; 

2°. het protocol van 12 April 1930 betref
fende een geval van staatloosheid ; 

3° . het protocol van 12 Apr il 1930 nopens 
de militaire verplichtingen in bepaalde geval
l en van dubbele national ite it, 

van welk verdrag en wel ke protocoll en een 
a fdruk en eene vertaling bij dit Besluit zij n 
gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag en ge
noemde protocollen door Ons voor N ederland, 
Nede,·landsch- l ndië, Surinam e en CuraçCko zijn 
bekrachtigd, waarbij het voorbehoud betreffen
de de overzeesche gebiedsdeelen bij de onder
teeken ing van het verdrag en de protocollen 
gemaakt en het voorbehoud betreffende artikel 
3 van het onder 3°. genoemde protocol bij de 
onderteekening gemaakt niet zijn gehand
haafd , alsmede de artikelen 8, 9 en 10 van 
genoemd verdrag overeenkomstig artikel 2 
van de betreffende W et van de be krachtig ing 
zijn uitges loten, en dat Onze akte van bekrach
tiging op 2 April 1937 te Genève op het Se
cretariaat van den Volkenbond _is nedergel egd ; 

Overwegende mede, dat de hierna genoemde 
landen eveneens hunne akte van bekrachtiging 
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hebberi nedergelegd , te weten van het onder 
1 °. genoemde verdrag Britsch-l ndië ( I ndia) , 
Canada, China, Groot-B ritannië en Noord
/ erland, P ol en en Z w.eden; van het onder 2°. 
genoemde protocol Austral ië, B ritsch-l ndië 
( India); Chili, China, Groo t-B ritannië en 
Noord- Ierland, P ol en en de Unie van Zuid
Afri ka, en van het onder 3°. genoemde proto
col de V ereeniqde State,i van A merika , B ritsch
I ndië ( India), Colum bia, Cu ba, Groot-Bri tan
nië en N oo,·d-1 e1·land, SalvChdo,· en Z weden, 
en dat B razilië, M onaco en N oorwegen tot 
h et onder 1 °. genoemd verdrag, B razilië en 
S alvador tot het onder 2°. en Australië, Bra
zilië en de Unie van Zuid-Afrika tot het on
der 3°. genoemd protocol zijn toegetreden ; 

Overwegende wijders, dat het verdrag en de 
protocol! en onderschei den 1 ijk overeenkomstig 
de a rt ikelen 26, 10 en 12 op 1 Juli 1937 voor 

-Nederland, N el1,erlandsch-lndii!, Su,·iname en 
Curaçao zull en in werking treden; 

Op de voor drach t van Onzen Minister va n 
Bui tenl andsèhe Zaken van den &sten Apr il 
1937, · Directi e van het P rotocol , n°•. 12198; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoem d verdrag en meergenoemde pro

tocoll en , · al smede de ver taling daarvan, te 
doen bekend m aken door de p laats ing van dit 
Besluit in het Staatsblad. 

E ene opgave van de data, waarop de a kten 
van bekracht ig ing van het verdrag én de pro
tocoll en van 's-Gravenhage van 12 April 19 30 
zijn nedergelegd en van de bij die bekrachti 
g ingen gemaakte voorbehouden, al smede van 
de toetredingen tot deze regelingen m!)t de 
daarbij gemaakte voorbehouden, is mede bij 
d it Besluit gevoegd. 

Onze Ministers, H oofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de ui tvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt . 

's-G ravenhage, den 13den April 1937 . 
WILHELMINA. 

De Minis te,· van Bititenlandsche Z aken, 
D e Gr ae f f. 

(Uitgeg. 30 Api·il 1937 . ) 

VERDRAG NOPENS ZElfERE VRAGEN 
BETREl'FENDE WETSON'fWJfäPEN 

INZAKE NATIONALITEIT. 

(O psomminq van S taats hoo fden ) 

Overwegen de dat het van belang zou zijn, 
bij interna tionale overeenkomst de vragen be
treffende wetsconflicten nopens de na tionali teit 
te regelen; 

Overtui gd dat het in het algemeen b.elang 
van de interna tionale gemeenschap is, dat door 
a lle leden van deze gemeenschap wordt er
kend , dat ieder persoon een nationali te it en 
wel slech ts één nationali teit behoort te bezit
ten · 

Di entengevolge erkennende, dat het ideaal , 
waarnaar de menschheid op dit gebied moet 
streven, is de opheffing va n alle gevall en van 
staatlooshe id en van dubbele nationaliteit ; 

Van oordeel , dat onder de economische· en 
maatschappelijke omstandigheden, die op het 
oogenblik in de verschillende landen aanwezig 
zijn, het niet mogelijk is, reeds th ans over te 
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gaan tot een eenvormige regeling van . alle 
bovenbedoelde vraagstukken ; 

Desniettemin ve rl angend dit groote werk te 
beginnen met een eerste poging tot gele ide
lijke codifica t ie door het regelen van die vra
gen met betrekking tot de wetsconflicten no
pens de national iteit, waaromtrent op di t 
oogenblik een internationale regeling moge
lijk is, 

H ebben besloten een Verdrag te slu iten en 
te di en e inde als hun gevolmacht igden be
noemd: 

(Lijst van gevolmachtigden) 

Die, na hun in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen : 

HOOFDSTU K I. - A lgem eene beginsel en. 

Art. l. Het behoort tot de bevoegdheid van 
iederen Staat in zijn wetgeving te bepalen, 
-w ie zijn onderdanen zij n. Deze wetgeving moet 
door. de andere Staten worden erkend , voor 
~oover zij in overeenstemming is met de in
ternationále verdragen, de internationale gé
woonte en de algemeen erkende rech tsbegin
selen ter zake van nationali teit . 

Art. 2. · I edere vraag of een persoon de 
nationali teit van een Staat bezi t, moet worden 
beantwoord overeenkomstig de wetgeving van 
dezen Staa t. 

Art. 3. Onder voorbehoud van de bepal in
gen van di t Verd rag zal een persoon, d ie twee 
of meer nationali teiten bezit, door ieder van 
de Staten , waa rvan hij de nationali teit heeft, 
als zijn onderdaan .kunnen worden beschou wd. 

Art . 4. Een Staat kan zijn diplom atieke 
bescherming n iet ui toefenen ten gu nste van 
één van zijn onde rdanen tegenover een Staat, 
waarvan deze persoon eveneens de national i
tei t bezit. 

Art. 5. I n een derden Staat zal een per
soon, di e twee of meer nationali teiten bezit, 
moeten worden behandeld a lsof hij er slech ts 
één had. Onverminderd de rechtsregelen, die 
in den derden Staa t ter zake van het personeel 
statuut worden toegepast, en onder voorbehoud 
van de gel den de verdragen zal deze Staat op 
zijn g rondgebied van de nationaliteiten, die 
een zoodani ge persoon bezit, ui tslui tend erken
nen h etzij de nationali te it van het land , waar
in de persoon zijn gewone en voornaamste ver 
blijfp laats heeft , hetzij de nationali te it van het 
land, waartoe hij geacht m ag worden in de 
nauwste betrekking te staan. 

Art . 6. Onder voorbehoud van het rech t 
van een Staat ruimern bevoegdheden te geven 
tot het verwe rpen van nationalite it, zal ieder 
persoon, di e twee nationali teiten bezit, welke 
hij verworven heeft zonder da t hij zijnerzijds 
hiertoe den wil te kennen heeft gegeven , één 
van deze beide nationali teiten kunnen verwer
pen met macht ig ing van den Staat, wi ens na
t ionali te it hij voornemens is te verwerpen. 

Deze m ach t ig ing zal niet geweigerd worden 
aan den persoon, di e zijn gewoon. en hoofd
verblijf heeft in het bui tenland, mi ts voldaan 
zal zijn aan de voorwaarden vereisch t door de 
wet van den Staat, wiens nationaliteit hij 
wensch t te verwerpen. 
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HOOFDSTUK II. - Verlof tot idttreden uit 
het Staatsve1·band. 

Art. 7. Het verlof tot uittreden uit het 
Staatsverband, voorzoover dit in een wetgeving 
wordt voorzien, brengt alleen dan verl ies van 
nationali te it van den Staat, die het verlof 
heeft gegeven, mede, indien de houder van het 
verlof reeds een tweede nationa li teit bezit, of, 
indien dit niet het geval is, van het oogen
bl ik a f waarop hij een nieuwe nationaliteit 
verkrijgt. 

H et verlof tot uittreden uit het Staatsver
band verva lt, indien de houder niet een nieuwe 
nationa li te it verkrijgt binnen den term ij n, 
welke vastgesteld is door den Staat, die het 
verlof heeft verleend. Deze bepaling is niet 
van toepassing in het geval van een persoon, 
die op het oogenblik waarop hij het verlof tot 
uittreden uit het Staatsverband ontvangt, 
reeds een andere nationaliteit bezit dan die 
van den Staat, die hem het verlof geeft. 

D e Staat, waarvan de national_iteit wo rdt 
verkregen door een persoon, aan w1en een ver
lof tot uittreden uit het Staatsverband is ge
geven za l het verkrijgen van deze n ieuwe 
natio~aliteit mededeelen aan den Staat, die 
het verlof heeft verleend. 

HOOFDSTUK III. - D e nationaliteit van de 
gehuwde v1·ot,w . 

Art. 8. Indien de nationa le wet van de 
vrouw haar ha re nationa li te it doet verliezen 
ingevolge huwelijk .~et een vreemdeling, zal 
dit gevolg a fh ankeltJk worden ge_steld_ van het 
verkrijgen door haar van de nat1onaltte1t van 
haar echtgenoot. 

Art. 9. Indien, de nationale wet van de 
vrouw haar hare nationalite it doet verliezen 
ingevol ge verandering van nationaliteit van 
haar echtgenoot tijdens het huwelijk, zal dit 
gevolg afhankelij k worden g_esteld va_n h~t 
verkrijgen door haar van de nieuwe nationali
teit van haar echtgenoot. 

Art. 10. D e naturalisatie van den ech tge
noot tijdens het huwelijk zal alleen met de 
toestemming van de echtgenoote verandering 
van nationa li te it van deze laatste medebren-

gA~t. 11. De vrouw, die volgens de wet van 
haar land haar nationaliteit heeft verloren 
ingevolge haa r htn~_elijk, verkrijgt _na_ ontbin
ding van het huwe!tJk deze nat1onalt te1t a ll een 
terug, indien zij hiertoe het verzoek doet, en 
in overeenstemming met de wet van dit l and. 
In geva l zij haar nationaliteit ter~!l' verkrijgt, 
verliest zij de nationa li te it, die z1J ingevolge 
haar huwe lijk had verkregen. 

HOOFDSTUK IV. - De nationaliteit der 
kinde1·en. 

Art. 12. De wettelijke be palingen nopens 
het toekennen van de nationaliteit van een 
Staat ingevolge geboorte op het grondgebied 
van dien Staat zijn niet van rechtswege van 
toepassing op kinderen, wier ouders diploma
tieke immuniteiten genieten in het land van 
geboorte . 

De wet van iederen Staat moet toestaan, 
dat ingeval kinderen van beroepsconsuls of 
van ambtenaren van vreemde Staten, die door 
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hun R egeeringen belast zijn met officieele 
zendingen, twee nationaliteiten bez itten inge
volge hun geboorte, zij door verwerping of op 
andere w ij ze ontslagen kunnen worden van de 
nationaliteit van het l and van geboorte, ech ter 
op voorwaarde, dat zij de nationalite it van 
hun ouders behouden. 

Art. 1 3. De naturalisatie van de ouders 
doet diegene van hun kinderen, di e vol gens 
de wet van den Staat, welke de natura! isatie 
verleent, minderjarig zijn, de nat ionaliteit van 
d ien Staat verwerven. De wet van di en Staat 
kan de voorwaarden bepalen, waarvan in zoo
danig geval het verwerven van de nationaliteit 
a fh ankel ijk is. In de gevall e n, waarin de wet 
van een Staat de gevo lgen van de naturalisatie 
der ouders niet uitstrekt ove,· hun minde r
jar ige kinderen, behoude n deze hun nationali
teit. 

Art. 14. Een kind, we lks beide ouders on
bekend zijn , bezit de nationaliteit van het 
land van geboorte. Indi en de a f tamming van 
het kind wordt vastgesteld , zal zijn national i
teit worden bepaald volgens de regelen , die 
van toepass ing zijn in de gevall en, waarin de 
a fstamm ing be kend is. 

Een vondel ing wordt, totdat het bewij van 
het tegendee l is geleverd , verondersteld te zijn 
geboren op het g rondgebied van den Staat 
waar hij is gevonden. 

Art. 15 . I ndien de nationaliteit van een 
Staat niet van rechtswege wordt verkregen 
ten gevolge van de geboorte op het grondge
bied van di en Staat, kan een kind, dat a ldaar 
geboren is uit ouders zonder national iteit of 
w ier nationaliteit onbekend i , de nationa li
teit van dien Staat verwerven. De wet van 
dezen Staat za l de voorwaarden bepalen, waar. 
van in zoodanig geva l het verkrij gen van zijn 
national iteit a fh ankelijk is. 

A rt. 16. Indi en de wet van een Staat er
kent, dat een natuurlijk kind, dat de nationa
liteit van dien Staat bezit, deze kan verli ezen 
ten gevolge van een wijziging in zijn burger
lijken staat (wettiging, erkenning), zal dit 
verlies desniettemin afhanke lijk zijn van het 
verkrijgen van de nationaliteit van een ande
ren Staat overeenkomstig de wet van dezen 
laatsten Staat betreffende de ge vol gen van de 
wijziging in den burgerlijken staat ten aanzi c,n 
van de nationa lite it. 

HOOFDSTUK V. - Adoptie. 

Art. 17. Indien de wet van een Staat ver
lies van nationaliteit ten gevolge van adopt ie 
erkent, zal dit ver! ies afhankelijk zijn van het 
verkrijgen door den geadopteerde van de na
t ionalite it va n den persoon door wien hij wordt 
geadopteerd, overeenkomstig de wet van den 
Staat, waarvan deze laatste onderdaan is, be
treffende de gevolgen van de adoptie ten aan
zien van de nationaliteit. 

HOOFDSTUK VI. 

Algemeene en Slotbepalingen. 
Art. 18. De H ooge Verdragsluitende Par

tijen komen overeen, in haar onderl inge be
trekkingen met ingang van den datum van 
inwerkingtreding van dit Verdrag de begin
selen en regelen, die in bovenstaande artikelen 
zijn nedergelegd, toe te passen. 
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Het nederleggen van bovenbedoelde begiu
selen en regelen in het Verdrag beslist in 
geenen deele over de vraag of deze beginse len 
en regelen nu reeds al dan niet deel uitmaken 
van het international e recht. 

Bovendien is het wel verstaan, dat ten, aan
zien van ieder punt, dat niet valt onder de 
bovenstaande bepalingen, de beginselen en 
regelen van het international e recht van 
kracht blijven. 

Art. 19. iets in dit Verdrag zal inbreuk 
maken op de bepalingen der verdragen, over
eenkomsten of regelingen, die van kracht zijn 
tusschen de Hooge Verdragsluitende P artij en 
nopens de nationaliteit of hiermede verband
houdende vragen. 

Art. 20. Bij het onderteekenen of bekrach
tigen van dit Verdrag of bij het toetreden 
hiertoe zal iedere Hooge V erdragslui tende 
P artij door middel van nadrukkelijke voorbe
houden één of meer bepalingen van de arti
kelen 1 tot 17 en 21 kunnen uitsluiten. 

De aldus uitgesloten bepalingen zullen, niet 
aan de Verdragsluitende P artij , die zoodanig 
voorbehoud heeft gemaakt, kunnen worden 
tegengeworpen, en ook niet door deze Partij 
tegen een andere Verdragsluitende P artij kun
nen worden ingeroepen. 

Art. 21. Indien tusschen de Hooge Verdrag
si uitende Partijen eenig geschil l' ij st nopens de 
uitlegging of toepassing van dit Verdrag en 
indien dit geschil niet op bevredigende wijze 
is opgelo t kunnen worden langs diplomatie
ken weg, zal het worden geregeld overeenk?.m
stig de bepalingen, die tusschen de partl)en 
van kracht zijn met betrekking tot de be
slechting van internationale geschi l\en. 

In geval zoodanige bepalingen niet zouden 
bestaan tusschen de bij het gesch il betrokken 
pa1·tijen, zullen zij het ge chi ] onderwerpen 
aan een scheidsrechterlijke of rechterlijke pro
cedure overeenkomstig de grondwettelijke voor
schriften van ieder der partijen. Bij gebreke 
aan overeenstemm ing ten aanzien van de keuze 
van een ander gerecht zul\en zij het geschi l 
onderwerpen aan het Permanente Hof van 
Internationale Justitie, indien zij alle partij 
zijn bij het Protocol van 16 December 1920 
nopens dit Hof, en indien zij niet alle pal'tij 
bij dit Protocol zijn, aan een scheidsgerecht, 
dat samengesteld zal worden overeenkomstig 
het Haagsche Verdrag van 18 October 1907 
voor de vreedzame beslechting van interna
t ionale geschi llen. 

Art. 22. Dit Verdrag zal kunnen worden 
onderteekend tot op 31 December 1930 namens 
ieder Lid van den Volkenbond of iederen 
Staat niet-Lid, die uitgenoodigd is tot de 
Eerste Codifi catie-Conferentie of waaraan de 
Volkenbondsra ad te dien e inde een exemplaar 
van dit Verdrag zal hebben toegezonden . 

Art. 23. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingen zull en worden 
nedergelegd op het Secretariaat van den Vol
kenbond. 

De Secretaris-Generaal zal van iedere neder
legging van een bekrachtiging mededeeling 
doen aan de Leden van den Volkenbond en 
aan de Staten niet-Leden bedoeld in artikel 22, 
met vermelding van den datum der neder-
legging. . 

Art. 24. Van 1 Januari 1931 af zal ieder 
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Lid van den Volkenbond en iedere Staat niet
Lid bedoeld in artikel 22, namens wien het 
V erdrag op di en datum nog niet is onder tee
kend, tot het Verdrag kunnen toetreden. 

Deze toetreding zal geschieden door het ne
derleggen van een akte op het Secretariaat 
van den Volkenbond. De Secretaris-Generaal 
zal van iedere toetreding kennis geven aan 
all e Leden van den Volkenbond en aan all e 
Staten niet-Leden bedoeld in artikel 22, met 
vermelding van den datum, waarop de akte 
van toetreding is nedergelegd. 

Art. 25. E en proces-verbaal zal door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den opgesteld, zoodra bekrachtigingen of toe
tredingen zullen zijn nedergelegd namens tien 
Leden van den Volkenbond of Staten niet
Leden. 

Een voor een luidend gewaarmerkt a fsch r ift 
van dit proces-verbaal zal- door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond worden gezon
den aan ieder Lid van den Volkenbond en 
aan iederen Staat niet-Lid bedoeld in artikel 
22. . 

Art. 26. Dit Verdrag zal in werking treden 
op den negentigsten dag na den datum van 
het in artikel 25 bedoelde proces-verbaal ten 
aanzien van de Leden van den Vol ken bond of 
Staten niet-Leden, namens wie bekrachtigin
gen of toetredingen op den datum van dit 
proces-verbaal zull en zijn nedergelegd. 

Ten aanz ien van ieder van de Leden of 
Staten niet-Leden, namens wie bekrachtigingen 
of toetredingen later zullen worden nederge
legd, zal het Verdrag in werking treden op 
den negentigsten dag na den datum van het 
nederl eggen van zijn bekrachtiging of van zij n 
toetreding. 

Art. 27. Van 1 J anuari 1936 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere Staat niet
Lid, ten aanzien van wien dit Verdrag op dat 
oogenbl ik van kracht zal zijn, tot den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond een ver
zoek kunnen richten tot herz ien ing van eenige 
of van alle bepalingen van dit Verdrag. In
dien een zoodan ig verzoek, nadat het is mede
gedeeld aan de andere Leden of Staten niet
Leden, ten aanz ien van wie het Verdrag op 
dat oogenblik van kracht is, binnen den tijd 
van één jaar wordt ondersteund door minstens 
negen van deze Staten, zal de R aad van den 
Volkenbond beslissen, na overleg gepleegd te 
hebben met de Leden en de Staten niet-Leden 
bedoeld in artikel 22, of er aanle iding be
staat, een bijzondere conferentie te dien einde 
bijeen te roepen, of om deze herziening op de 
agenda te plaatsen van een volgende conferen, 
ti e voor de codificatie van het internationale 
recht. 

De Hooge Verdragslui tende Partijen komen 
overeen, dat in geval van herziening van dit 
Verdrag het nieuwe Verdrag zal kunnen bepa
len, dat de inwerkingtreding hiervan zal kun-
neo medebrengen, dat ten aanzien van alle 
P artijen bij dit Verdrag a lle of eenige bepa
lingen er van vervallen. 

Art. 28. Dit Verdrag kan worden opgezegd. 
Deze opzegging zal schriftel ijk aan den 

Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den medegedeeld, die hiervan kennis zal geven 
aan alle Leden van den Volkenbond en aan 
de Staten niet-Leden bedoeld in artikel 22. 



1937 

Deze opzegging zal ·all een gevolg · hebben ten 
aanzien van het Lid of van den Staat nie t-Lid, 
di e het Verdrag zal hebben opgezegd, en wel 
één jaar na den datum, waarop deze opzeg
g ing door den Secretaris-Generaal zal zijn 
ontvangen. 

Art. 29. 1: I edere H ooge Verd ragslui tende 
P artij kan op het oogenblik van onderteeke
ning, bekrachtig ing of toetreding verklaren, 
dat zij door de aanvaard ing van dit Verdrag 
geen verp lichting op zich neemt ten aanz ien 
van alle of een i-ge van haar koloniën, protec
toraten, overzeesche gebiedsdeelen, of geb ieds
deelen, di e onder haar suzereini te it of m a n
daat zijn geplaatst, of ook voor zoover betreft 
bepaalde deelen van de bevolkingen van zoo
danige gebiedsdeelen; in dat geval zal dit 
Verdrag niet toepassel ij k zijn op de gebieds
deelen of deel en van de bevolkingen, die in 
een zoodanige verklaring zijn genoemd. 

2. I edere Hooge Verdragsluitende P artij 
kan later ten a llen tij de ter kennis van den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wenscht, dat dlt Verdrag toepas
selijk zal zijn op alle of een ige gebiedsdeelen 
of deelen van de bevolkingen, die in de ver
klaring, bedoeld in het vorige lid , zijn ge
noemd. In dat geval zal het Verdrag toepas
selijk zijn op de gebiedsdeelen of deelen van 
de bevolkingen, di e in deze mededeeling wor
den genoemd, zes maanden na de ontvangst 
van deze mededeel ing door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond. 

3. I edere Hooge Verdragslui tende Partij 
kan ten a llen tijde verklaren, dat zij de toe
passing van di t Verdrag op a lle of eenige van 
haar koloniën , protectoraten, overzeesche ge
biedsdeelen of gebiedsdeelen, di e onder haar 
suzere ini teit of ma ndaat zijn geplaatst, of ook 
voor zoover betreft bepaalde deelen van de 
bevolkingen van zoodani ge geb iedsdeelen 
wenscht te beëindi gen ; in dat geval zal het 
Verdrag ophouden toepasselijk te zijn op de 
gebiedsdeelen of deelen van de bevolkingen, 
di e in een zoodanige verklar ing zijn genoemd, 
één jaal· na de ontvangst van deze verklaring 
door den Secretaris-Generaal van den Vol ken
bond. 

4. Iedere Hooge Verdragsluitende P artij 
kan overeenkomstig artikel 20 van dit Ver
drag voorbehouden maken voor zoover betreft 
alle of eenige van haar koloniën, protectora
ten of overzeesche gebiedsdeelen of gebieds
deelen, die onder haar suzere initeit of mandaat 
zijn geplaatst, of ook voor zoover betreft be
paalde deelen van de bevolkingen van zoo
panige gebiedsdeel en, op het oogenbl ik van 
onderteekening, bekrachti ging of toetreding, of 
bij h et doen van de mededeeling, bedoeld in 
lid 2 van dit artikel. 

5. De Secretaris-Generaal van den Volken
bond zal aan alle Leden van den Vol ken bond 
en aan de Staten niet-Leden, bedoeld in a r
t ikel 22, de ver ki aringen en mededeelingen, 
die krachtens dit arti kel ontvangen worden, 
mededeel en. 

Art. 30. Dit Verdrag zal worden gere
g istreerd door den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, zoodra het in werking zal zijn 
getreden. . 

Art. 31. De Fransche en E ngelsche teksten 
van dit Verdrag zijn beide authentiek. 
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T en blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den twaalfden 
April negentienhonderddertig, in één en kel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
archief van het Secretariaat van den Vol ken
bond. Een voor eenslu idend gewaarmerkt a f
schrift hiervan zal door den Secretar is-Gene
raal worden toegezonden aan a lle Leden van 
den Volkenbond en aan all e Staten niet-Leden, 
die uitgenoodigd zijn tot de E erste Conferen
tie voor de Codificatie van het internationale 
recht. 

Duitschland: Göppert 
H ering 

Oostenrijk : Leitmaiei· 
B elgië: J. de Ruell e 

Onder voorbehoud van latere toetreding 
voor de Congo-kolonie en de M a ndaa tlanden. 

G1·oot-Britannië en N oorilrl erland : 
evenals alle gedeelten van het Britsche 

Rijk, die niet afzonderlijk Lid van den 
Volkenbond zijn. 

M a uri"ce Gwyer 
Oscar F . Dowson 

éanada: Philippe Roy 
Australië: Maurice Gwyer 

Oscar F. Dowson 
Zuiil-Afrika : Ch arles W. H. Lansdown 
l ersche Vrijstaat: 

J ohn J . H earne 
Britsch-lndië: 

In overeenstemming met de bepalingen 
van artikel 29 van di t Verdrag verklaar 
ik, dat Zijne B ritsche Majeste it geen ver
pi ichting aanvaardt met betrekking tot 
het gebied in Britsch-Indië van eenigen 
Vorst of H oofd onder Zijne suzereiniteit 
of m et betrekking tot de bevolking van 
zoodanig gebied. 

B asanta Kumar Mullick 
Chili : Mi guel Cruchaga 

Al ejandro Al varez 
H . Marchant 

China: 
Onder( voorbehoud van artikel 4. 

Woo Kàiseng 
Columbia : A. J . R estrepo 

Francisco José U rrutia 
Onder voorbehoud van artike l 10. 

Cuba : Ad r eferendum 
Onder voorbehoud van de artikelen 9, 10 en ll. 

Diaz de Villar 
Carlos de Armenteros 

Denemarken: 
Onder voorbehoud van de artikelen 5 en ll. 

Martensen-Larsen 
V. Lorck 

Vrije Stad Dantzig : 
Stefan Sieczkowski 

Egypte: A . Ba daoui 

Spanje: 
Estland: 

M . Sid Ahmed 
A. d-oicoecbea 
A. Piip 
Al. Warma 
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Frankrijk: 

Griekenland: 

H onga,·ije: 

IJsland: 

Italië: 

Japan : 

Paul Matter 
A. K ammerer 

Ad re/erendJu,n 
N. Politis 
Megalos A. Caloyanni 
J ean Spiropoulos 

P elényi 

Ad re/erendJum 
Sveinn· Bjornsson 

Amedeo Giannini 

Onder voorbehoud van de artikelen 4, 
10 en van de woorden "volgens de wet 
van den Staat, die de natura! isatie toe
staat" van artikel 13. 

Mushakoji 

Letland: Charles Duzmans 
:Robert Akmentin 

Luxembwrg : Conrad Stumper 

M exico : 
Onder voorbehoud van alinea 2 van art. 1. 

Eduardo Suarez 
Nederland: 

Nederland: 
1. S luit de artikelen 8, 9 en 10 van aan

vaarding uit; 
2. Verkl aart geen verplichting op zicht 

.te nemen, voorzoover betreft N eder
landsch Indië, Suriname en Curaçao. 

v. Eysinga 
J . Kosters 

Peru: 
Onder voorbehoud van artikel 4. 

Polen: 

Portugal: 

Sal vador: 

Z weden: 

M. H. Cornejo 

Stefau Sieczkowski 
S. Rundstein 
J. M akowsk i 

Jo é Caeiro da Matta 
José Maria Vilhena Barbosa de 

Magalhaes 
Prof. Doutor J. Lobo d'Avi la 

L ima 

J. Gustavo Guerrero 

De Zweedsche Regeering verklaart van 
aanvaarding uit te sluiten de bepal ing van 
den tweeden zin van artikel 11 in geval 
dat de vrouw, die in dit artikel wordt be
doeld, na de nationaliteit van haar land 
van oorsprong te hebben terugverkregen, 
niet haar gewone verblij fp laats in dit land 
vestigt. 

Onder voorbehoud van de bekrachtig ing 
van Zijne Ma jesteit den Koning van Zwe
den mët goedkeurîng van de n Rijksdag. 

K. I. Westman 
Zwitserland: 

Onder voorbehoud van artikel 10. 
V. Merz 
P aul Dinichert 

Tsjechoslo wakij e : 

Uruguay: 

Zuidslavië : 

111:iroslav Plesinger-Bozinov 
Dr. Vàclav Joachim 

E. E . Buero 

J. Choumenkovitch 
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PROTOCOL BE TREFFENDE EE 
GEVAL VAN STAATLOO SHE ID. 

De Gevolmachtigden, die namens hun onder
scheidene Regeeringen di t Protocol ondertee-
kenen, · 

Ten e inde staatloosheid in een bijzonder 
geval te voorkomen, , 

Zij n omtrent de volgende bepalingen over
eengekomen: 

Art. 1. In een Staat, waar de nat iona liteit 
niet wordt toegekend ten gevolge van het 
enkele feit van geboorte op het grondgebied, 
zal de persoon, di e geboren is uit een. moeder, 
die de nationalite it van dezen Staat bezit, en 
uit een vader zonder nationali teit of van on
bekende nationaliteit, de nationaliteit van dit 
1 and bezitten. 

Art. 2. De Hooge Verdragslui tende Partijen 
komeri overeen, in haar onderlinge betrekkin
gen met ingang van den datum van inwerking
treding van d it Protocol de beginselen en 
regelen, die in bovenstaand artikel zij n neder-
gelegd, toe te passen. . 

Het nederleggen van bovenbedoelde begin
selen en regelen in he t Protocol besl ist in 
geenen deele over de vraag of deze beginselen 
en regelen nu reeds a l dan niet dee l uitma
ken van het international e recht. 

Bovendien is het wel verstaan, dat ten, aan
zien van ieder punt, dat niet valt onder de 
bovenstaande bepalingen, de beg inselen en 
regelen van het internationa le rech t van 
kracht blij ven. 

Art. 3. iets in dit Protocol za l inbreuk 
maken op de bepalingen de r verdragen, over
eenkomsten of regel in gen, di e van krach t zijn 
tusschen de Hooge Verdragslui ten.de Partijen 
nopens de nationali teit of hiermede verband 
houdende vr agen. 

Art. 4. Bij het onderteekenen of bekrach
t igen van d it Protocol of bij h et toetreden 
hiertoe zal iedere Hooge Verdragslu iten.de 
Partij door middel van nadrukke lij ke voorbe
houden één of meer bepalingen van de ar
tikelen 1 en 5 kunnen u itsl u iten . 

De a ldus uitgesloten bepali ngen zull en niet 
aan de Verdragsluitende Pa,·tij , die zoodanig 
voorbehoud heeft gemaakt, kunnen worden 
tegengeworpen, en ook n iet door deze Partij 
tegen een andere Verdragsluitende Partij 
kunnen worden ingeroepen. 

Art. 5. Indien tusschen de Hooge Verdrag
sluitende Partijen eenig geschil rijst nopens de 
u it legging of toepassing van dit Protocol en 
indien dit gesch il niet op bevredigende wijze 
is opgelost kunnen worden langs d iplomatie
ken weg, zal het worden geregeld overeen
komstig de bepal ingen , die tusschen de par
tijen van kracht zijn n1et betre kk ing tot de 
beslechting van internationale geschill en. 

In geval zoodani ge bepali ngen n iet zouden 
bestaan tusschen de bij het geschil betrokken 
partij en, zullen zij het geschi l onderwerpen 
aan een cheidsrechterlijke of rechterlijke pro
cedure overeenkomstig de grondwette lij ke 
voorschriften van ieder der partijen . Bij ge
breke aan overeenstemming ten aanzien van 
de keuze van een andel' gerecht, zu ll en zij 
het geschil onderwerpen aan het Permanente 
Hof van -Internationale Justit ie, , indien zij 
alle partij zij n bij het Protocol van 16 De-
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cember 1920 nopens d it H of, en indien zij niet 
all e partij bij di t Protocol zijn, aan een 
sche idsgerech t , da t samengesteld zal worden 
overeenkomstig het H aagsche Verdrag van 18 
October 1907 voor de vreedzame beslechting 
van internationale gesch ill en. 

Art. 6. Dit P rotocol za l kunnen worden 
onderteekend tot op 31 D ecember 1930 namens 
ieder Lid van den Vol kenbond of iederen 
Staa t niet -Lid, die ui tgenoodi gd is tot de 
E erste Codificatie-Conferentie of waaraan de 
Volkenbondsraad te dien einde een exem
plaar van di t P rotocol zal hebben toegezonden. 

Art. 7. Di t Protocol za l worden bekrach
tigd en de bekrach t igingen zullen worden 
nedergelegd op het Secretari aat van den 
Volkenbond. 

De Secretaris-Generaa l za l van iedere ne
derlegging van een bekrachtiging mededee
li ng doen aan de Leden va n den Volkenbond 
en aan de Staten niet -Leden bedoeld in artikel 
6, met vermelding van den datum der neder
legging. 

Art . 8. Met ingang van 1 J a nuar i 1931 
za l ieder Lid van den Vol kenbond en iedere 
Staa t n iet-L id bedoeld in a rt ikel 6, namens 
wi en het P rotocol op d ien, datum nog niet is 
onderteekend, tot het P rotocol kunnen toe
treden. 

Deze toetreding zal geschieden door het ne
derleggen van een akte op het Secretariaat 
van den Vol ken bond. De Secretaris-Generaa l 
zal van iedere toetreding kennis geven aan 
alle Leden van den Volkenbond en, aan alle 
Sta ten niet-Leden bedoeld in a rt ikel 6, met 
vermelding van den datum, waarop de akte 
van toetred ing is nedergelegd. 

Art_ 9. Een proces-ve rbaa l za l door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den opgesteld, zood ra bekrach t igingen of toe
tred ingen zu ll en zijn nedergelegd namens tien 
Leden van den Volkenbond of Staten n iet
Leden . 

Een voor eensluidend gewaarmerkt a fschrift 
van di t proces-verbaal zal door den Secretari s
Generaa l van den Volkenbond worden gezon
den aa n ieder Li d van den Vol ken bond en aan 
iederen Staa t n iet-Lid bedoeld in a rt ikel 6. 

.Art. 10. D it Protocol za l in werking tre
den op den negent igaten dag na den datum 
van het in artikel 9 bedoelde proces-verbaal 
ten aanzien van de Leden van den Volken
bond of Staten niet-Leden, namens wie be
krach t igingen of toetredingen op den datum 
va n d i t proces-verbaa l zu ll e n zijn n e d erge1e g d. 

Ten aanzien van ieder van de L eden of 
Staten n iet-Leden, nam ens wie bekracht ig in
gen of toetredi ngen la ter zullen worden neder
gelegd , zal het P rotocol in werk ing treden 
op den negentigsten dag na den datum van 
het nederleggen van zij n bekrachti g ing of van 
zijn toetreding. 

Art . ll. Van 1 J anuar i 1936 a f zal ieder 
L id va n den Volkenbond en iedere Staa t niet
L id, ten aanzien van wien di t Protocol op dat 
oogenblik van kracht zal zijn , tot den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond een ver
zoek kunnen ri chten tot herziening van eenige 
of van alle bepalingen van di t Protocol. In
d ien een zoodanig verzoek, nadat het is mede
gedeeld aan de andere Leden of Staten niet
Leden, ten aanzien van wie het Protocol op 
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dat oogenbl ik van kracht is, b innen den tij d 
van één ja ar wordt onderstewid door m instens 
negen van deze Staten, za l de R aad van den 
Volkenbond beslissen, na overl eg gepleegd te 
hebben met de Leden en de Staten niet-L eden 
bedoeld in a rtikel 6, of er aanleiding bestaat, 
een bij zondere confe rentie te di en e inde bijeen 
te roepen, of om deze herzien ing op de agenda 
te plaatsen van een volgende conferent ie voor 
de codificatie va n het interna tiona le rech t . 

De Hooge Verdragslui tende P artijen komen 
overeen, dat in geval van herzien ing van d it 
Protocol de nieuwe R egel ing za l kunnen be
palen , dat de inwerkingtred ing hiervan zal 
kunnen medebrengen, dat ten aanzien van 
alle P artijen bij d it P rotocol alle of eeni ge 
bepali ngen er van vervall en. 

Art. 12. D it P rotocol kan worden opgezegd. 
Deze opzegg ing zal schr iftelij k aan den 

Secretari s-Generaal van den Volkenbond wor
den medegedeeld , d ie hiervan kennis za l geven 
aa n a ll e Leden van den Volkenbond en aan 
de Staten n iet -Leden bedoeld in a rt ikel 6. 

Deze opzegging zal a ll een gevolg hebben 
ten aanzien van het L id of van den Staat niet
Lid, die het P rotocol zal hebben opgezegd, 
en wel één jaar na den datum, waarop deze 
opzegg ing door den Secreta ris-Generaal za l 
zijn ontvangen. 

Art. 13. 1. I edere H ooge Verdragslu itende 
P a rtij kan op het oogenbli k van onderteeke
ning, bekracht ig ing of toetred ing verkla ren, 
dat zij door de aa nvaard ing van d it Protocol 
geen verpl ichting op zich neemt ten aanzien 
van a lle of eenige van haa r koloniën, protec
toraten, overzeesche gebiedsdeelen, of gebieds
deelen, die onder haar suze re in ite it o f ma n
daa t zijn geplaatst, of ook voor zoover betreft 
bepaalde deelen van de bevol k ingen van zoo
danige gebiedsdeel en ; in dat geval zal di t 
Protocol niet toepasselij k zij n op de gebieds
deeleri of deelen van de bevolkingen, di e in 
een zooda nige verkl aring zijn genoemd. 

2. I edere Hooge Verdragsluitende P artij 
kan later ten allen tij de ter kennis van den 
Secretar is-Generaa l van den Vol kenbond bren
gen, dat zij wensch t, dat d it P rotocol toepas
selijk zal zijn op alle of een ige gebiedsdeelen 
of deelen van de bevolk ingen, di e in de ver
klaring, bedoeld in het vor ige l id, zijn ge
noemd. In da t geval za l het Protocol toepas
selijk zijn op de geb iedsdeelen of deel en van 
de bevolkingen, di e in deze mededeeling wor
den genoemd, zes maanden na de ontvangst 
van deze mededeel ing door den Secretari s
Generaal van den Volkenbond. 

3. I edere Hooge Verdragslu itende P a rtij 
kan ten a ll en tijde verklaren, dat zij de toe
pass ing van dit P rotocol op a lle of eenige 
van haar koloniën, protectoraten, overzeesche 
gebiedsdeelen of gebiedsdeelen, d ie onder haa r 
suzere ini te it of mandaat zijn geplaatst, of ook 
voor zoover betreft bepaal de deel en va n de be
vol kingen van zoodanige gebiedsdeelen wenscht 
te beëindigen ; in dat geva l zal het Protocol 
ophouden toepasselijk te zij n op de gebieds
deelen of deelen van de bevolkingen, die in 
een zoodanige verklaring zij n genoemd, één 
jaa r na de ontvangst van deze verklar ing door 
den Secretari s-Generaal van den Volkenbond. 

4. I edere Hooge Verdrags lu itende P art ij 
kan overeenkomstig artikel 6 van dit P rotocol 
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voorbehouden maken voor zoover betreft a ll e 
of eenige van haar koloniën , protectoraten of 
overzeesche geb iedsdeelen of gebiedsdeelen, 
die onder haar suzerein iteit of mandaat zijn 
geplaatst, of ook voor zoover betreft bepaalde 
deelen van de bevolkingen van zoodani ge ge
biedsdeelen, op het oogenblik van onderteeke
n ing, bekrachtiging of toetreding, of bij het 
doen van de mededeel ing, bedoeld in lid 2 
van d it, artikel. 

5. De Secretaris-Generaal van den Volken
bond za l aan alle L eden van den Volkenbond 
en aan de Staten niet-Leden, bedoeld in arti
kel 6, de verklaringen en mededeeli ngen, die 
krachtens dit artikel ontvangen worden; mede
deelen . 

Art. 14. Dit Protocol zal worden geregi
streerd door den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbonci , zoodra het in werking zal zijn 
getreden. 

Art. 15. De Fransche en Engelsche teksten 
van dit Protocol zijn beide authentiek. 

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden 
d it Protocol hebben onderteekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den twaalfden 
Apri l negentienhonderddertig, in één enkel 
exemplaar, dat zal worden. nedergelegd in 
het archief van het Secretariaat van den Vol
kenbond. Een voor eensluidend gewaarmerkt 
afschri ft hiervan zal door den Secretaris
Generaal worden toegezonden aan alle Leden 
van den Volkenbond en aan a ll e Staten niet
Leden, die uitgenoodigd zijn tot de Eerste 
Conferentie voor de Codificatie van het in
ternat ionale recht. 

België: J . de Ruell e 
Onder voorbehoud van I atere toetreding 

voor de Congo-kolonie en de Mandaatlanden. 

Groot-B,·itannië en Noord-Ierland: 
evenals all e gedeelten van het Britsche 

Rijk, die niet afzonderlijk Lid van den 
Vol ken bond zijn. 

Maurice Gwyer 
Oscar F. Dowson 

Canada: Philippe Roy 

Australië: Maurice Gwyer 
Oscar F. Dowson 

Zuid-A f1·ika: Charles W. H. Lansdown 

l ersche Vrijstaat : 
John J. Hearne 

Rritsch-Indië: 
·In overeenstemmi ng met de bepalingen 

van artikel 13 van dit Protocol verklaar 
ik, dat Zijne Britsche Majesteit geen ver
pl ichting aanvaardt met betrekking tot 
h et gebied in Britsch-Indië van eenigen 
Vorst of Hoofd onder Zijne suzereiniteit 
of met betrekking tot de bevolking van 
zoodanig gebied. 

Basanta Kumar Muil ick 

C hili: Miguel Cruchaga 
Alejandro A lvarez 
H. Marchant 

C hina: Woo K a iseng 

Golurnbia: A . J. Restrepo 
Francisco José Urrutia 

Cuba : Ad referendurn 
Diaz de Vill ar 
Car los de Armenteros 

Denernarken: Ad referendun, 
F. Martensen-Larsen 
V. Lorck 

l'rij e Stad Dantzig: 
Stefan Sieczkowski 

Egypte: A . Badaoui 
M . Sid Ahmed 

Spanje : A . Goicoechea 
Estland: A. Piip 

Al. Warma 
Frankrijk: Paul Matter 

A. Kammerer 
Griekenland: 

Japan 
L etland : 

Luxe1nb,e1·g: 

Ad referendu,n 
N. Politis 
Megalos Caloyanni 
J ean Spiropoulos 

Mushakoji 
Charles Duzmans 
Robert Akmentin 
Conrad Stumper 

M exico : Eduardo Suarez 
N ederland : 
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Nederland verklaart geen verplichting 
op zich te nemen voorzoover betreft N e
derlandsch-Jnd ië, Suriname en Curaçao. 

v. Eysinga 

P eru : 
P olen: 

P ortugal: 

J. Kosters 
M. H. Cornejo 
Stefan Sieczkowski 
S. Rundstein 
J. Makowski 
J osé Caeiro da Matta 
José Maria Vilhena Barbosa de 

Magalhaes 
Prof. Doutor J. Lobo d'Avila 

Lima 
1'sjechoslowakije: 

Miroslav P lesinger-Bozinov 
Dr. Vàclav Joachi m 

Urugi,ay: E. E. Buero 

PROTOCOL N OPENS DE MILITAIRE 
VERPLICHTINGEN IN BEPAALDE GE 

VALLEN VAN DUBBELE NATIO
NALITEIT. 

D.e Gevolmachtigden, die namens hun on
derscheidene R egeer ingen dit P rotocol onder
teekenen, 

Ten einde in ze kere gevall en voor personen, 
die twee of meer national ite iten bezitten, den 
toestand te regelen met betrekking tot hun 
mil itaire verplicht ingen, 

Zijn omtrent de volgende bepalingen over
eengekomen: 

Art. l. Wie in het bezit der nationaliteit 
van twee of meer landen gewoonlijk verblij f 
houdt op het grondgebied van . één dezer en 
tevens tot dit land in de nauwste betrekking 
staat, zal van a ll e militairn verp lichtingen. in 
ieder ander van deze landen zijn vrijgesteld. 

Deze vrijstell ing zal het verlies van natio
naliteit van ieder ander van deze landen 
kunnen medebrengen. 
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Art. 2. Onder voorbehoud van de b<Jpa-
1 i ngen van artikel 1 van dit •Protocol zal, in
dien de persoon de · nationaliteit bezit van 
twee of meer Staten en hij krachtens de wet
geving van één van deze Staten het recht 
heeft op het oogenblik, waal'()p hij meerder
jarig wordt, afstand te doen van de nationa-
1 ite it van dien Staat of deze nationaliteit te 
weigeren, deze persoon gedurende zijn min
der jarigheid van den militairen dienst in 
dezen Staat zijn vrijgesteld . · 

Art. 3. Een persoon, die de nationalite it 
van een Staat krachtens de wet van dezen 
Staat heeft verloren en een andere national i
teit heeft verkregen, zal vrijgesteld worden 
van de mil itaire verplichtingen in het land, 
waarvan hij de nationaliteit heeft verloren. 

Art. 4. De Hooge Verdragsluitende Par
t ijen komen overeen, in haar onderlinge be
trekkingen met ingang van den datum van 
inwerkingtred ing van dit Protocol de begin
selen en regelen, die in bovenstaande artike
len zijn nedergelegd, toe te passen. 

Het nederleggen van bovenbedoelde begin
selen en regelen in het Protocol beslist in 
geenen deel e over de vraag of deze beginselen 
en regelen nu reeds a l dan niet deel uitmaken 
van het internationale recht. 

Bovendien is het wel te verstaan, dat ten 
aanzien van ieder punt, dat niet valt onder de 
bovenstaande bepalingen, de beginselen en 
regelen van het internationale rncht van 
krach t blijven. 

Art. 5. Niets in dit Protocol zal inbreuk 
maken op de bepalingen der verdragen, over
eenkomsten of regelingen, die van kracht zijn 
tusschen de Hooge Verdragsluitende Partijen 
nopens de nationaliteit of hiermede verband 
houdende vragen. 

Art. 6. Bij het onderteekenen of bekrachti
gen van dit Protocol of bij het toetreden/ hier
toe zal iedere H ooge Verdragsluitende Partij 
door middel van nadrukkelijke voorbehouden 
één of meer bepalingen van de artikelen 1 
tot 3 en .7 kunnen uitsluiten. 

De aldus uitgesloten bepalingen zu ll en niet 
aan de Verdragsluitende Partij, die zoodanig 
voorbehoud heeft gemaakt, kunnen worden 
tegengeworpen, en ook niet door deze Partij 
tegen een andere Verdragsluitende P artij 
kunnen worden ingeroepen. 

Art. 7. Indien tusschen de Hooge Verdrag
sluitende Partijen eenig geschil rij st nopens 
de uitlegging of toepassing van dit Protocol 
e n ind ien dit geschil niet op bevred igenide 
wijze is opgelost kunnen worden langs diplo
matieken weg, zal het worden geregeld over
eenkomstig de bepalingen, die tusschen de 
partijen van kracht zij n met betrekking tot 
de beslechting van internationale geschill en. 

In geval zoodanige bepal ingen niet zouden 
bestaan tusschen de bij het geschil betrokken 
partijen, zull en zij het geschil onderwerpen 
aan een scheidsrechterlijke of rechterlijke pro
cedure overeenkomstig de g rondwettelijke 
voorschriften van ieder der partijen. Bij ge
breke aan overeenstemming ten aanzien van 
de keuze van een ander gerecht, zullen zij 
het geschil onderwerpen aan het Permanente 
Hof van Internationale Justitie , indien zij 
alle partij zijn bij het Protocol van 16 De
cember 1920 nopens dit Hof, . en indien zij 
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niet alle partij bij dit Protocol zijn, aan een 
scheidsgerecht, dat samengestel d zal worden 
overeenkomstig het Haagsche Verdrag van 
18 October 1907 voor de vreedzame beslech
ting van internationale geschillen. 

Art. 8. Di t Protocol zal kunnen worden 
onderteekend tot op 31 December 1930 na
mens ieder Lid van den Volkenbond of iede
ren Staat niet-Lid, die uitgenoodigd is tot 
de Eerste Codificatie-Conferentie of waaraan 
de Volkenbondsraad te dien einde een exem-• 
plaar van dit Protocol zal hebben toegezon-· 
den. 

Art. 9. Dit Protocol zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingen zull en worden 
nedergelegd op het Secretariaat van den Vol 
kenbond. 

De Secretaris-Generaal zal van iedere ne
derlegging van een bekrachtiging mededee
ling doen aan de Leden van den Volkenbond 
en aan de Staten niet-Leden bedoeld in arti
kel 8, met vermeld ing van den datum der 
nederlegging. 

Art. 10. Met ingang van 1 Januar i 1931 
zal ieder Lid van den Volkenbond en iedere 
Staat niet-Lid bedoeld in artikel 8, namens 
wien het Protocol op dien datum nog niet is 
onderteekend, tot het Protocol kunnen toe
treden. 

Deze toetreding zal geschieden door het 
nederl eggen van een akte op het Secre tariaat. 
van den Volkenbond. De Secretar is-Generaal 
zal van iedere toetreding kennis geven aan 
all e L eden van den Volkenbond en aan a ll e 
Staten niet-Leden bedoeld in artikel 8, met 
vermelding van den datum , waarop de akte 
van toetreding is nedergelegd . 

Art. 11. Een proces-ve rbaal zal door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den opgesteld , zoodra bekrach t igingen of toe
tredingen zullen zijn nedergelegd namens tien 
L eden van den Volkenbond of Staten niet
Leden. 

Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 
van dit proces-verbaal zal door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond worden gezon
den aan ieder Lid van den Volkenbond en aan 
iederen Staat niet-Lid bedoeld in artikel 8_ 

Art. 12. Dit Protocol zal in werking tre
den op den negentigsten dag na den datum 
van het in artikel 11 bedoelde proces-verbaal 
ten aanzien van de Leden van den Volken
bond of Staten niet-Leden, namens wie be
krachtigingen of toetredingen op den datum 
van dit proces-verbaal zullen zijn nedergelegd. 

Ten aanzien van ieder van de Leden of 
Staten niet-Leden, namens wie bekrachtigin
gen of toetredingen later zullen worden neder
gelegd, zal het Protocol in werking treden 
op den negentigsten dag na den dat,un van 
het nederl eggen van zijn bekrachtiging of van 
zijn toetreding. 

Art . 13. Van 1 J anuar i 1936 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere Staat n iet
Lid, ten aanzien van wien dit Protocol op da t 
oogenbl ik van kracht zal zijn , tot den Secreta
ris-Generaal van den Volkenbond een verzoek 
kunnen richten tot herziening van eenige of 
van alle bepalingen van dit Protocol. Indien 
een zoodanig verzoek, nadat het is medege
deeld aan de andere Leden of Staten niet
Leden, ten aanz ien van wie het Protocol op 
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dat o?_gen~lik van kracht is, binnen den tijd ' 
van een Jaar wordt ondersteund door min
stens negen van deze Staten, zal de Raad 
van den Volkenbond beslissen, na overleg ge
pleegd te hebben met de Leden en de Staten 
n iet-:Ceden · bedoeld in artikel 8, of ei' aan
le iding bestaat, een bijzondere conferentie' te 
dien einde bijeen te roepen, of om deze her
ziening op c/e agenda te plaatsen va n een 
volgende conferentie voor de -.codificatie van 
het internationale recht. 

De Hooge Verdragsluitende P artijen komen 
overeen, dat in geval van herziening van dit 
Protocol de n ieuwe R egeling zal kunnen be
palen, dat de inwerkingtreding hiervan zal 
kunnen medebrengen, dat ten aanz ien van 
a lle Partijen bij dit P rotocol alle of een ige 
bepalingen ervan vervallen. 

Art. 14. Di t Protocol kan worden opgezegd. 
Deze opzegging zal schriftelijk aan den 

Secretari s-Generaal van den Volkenbond wor
den medegedeeld, d ie hiervan kennis zal geven 
aan a lle Leden van den Volkenbond en aan 
de Staten niet-Leden bedoeld in a rtikel 8. 
- Deze opzegging zal alleen gevolg hebben 
ten aanzien van het Lid of van den Staat niet
Lid, · die het Protocol . zal hebben opgezegd, 
en wel één jaar na den datum , waarop deze 
opzegging door den Secretaris-Generaal zal 
zijn ontvangen. 

Art. 15. 1. I edere Hooge Verdragsluitende 
P artij kan op het oogenblik van onderteeke
ning, bekrachtig ing of toetreding verklaren, 
dat zij door de aanvaarding van d it Protocol 
geen . verplichting op zich neemt ten aanz ien 
van a lle of een ige van haar koloniën, protec
toraten, overzeesche gebiedsdeelen, of gebieds
deelen, di e onder haar suzere ini te it of man
daat zijn geplaatst, of ook voor zoover be
tre ft bepaalde deelen van de bevolkingen van 
zoodanige geb iedsdeel en ; in dat geva l zal dit 
P rotocol niet toepasselijk zijn op de geb ieds
deelen of deelen van de bevolkingen, di e in 
een zoodanige verklaring zijn genoemd. 

2. Iedere Hooge Verdragsluitende Partij 
kan later ten a llen tijde ter kennis van den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wensch t , dat dit Protocol toepas
selijk zal zijn op a lle of een ige gebiedsdeel en 
of deelen van de bevolkingen , di e in de ver
klaring, bedoeld in het vorige lid , zijn ge
noemd. In dat geval zal het Protocol toepas
selijk zijn op de geb iedsdeelen of deelen van 
de bevolkingen, die in deze mededeeling wor
den genoemd, zes maanden na de ontvangst 
van deze mededeel ing door den Secreta ri s
Generaal van den Volkenbond. 

3. Iedere Hooge Verdragsluitende P artij 
kan ten allen t ijde verklaren, dat zij de toe
passing van di t Protocol op a lle of eenige 
van h aar kol oniën, protectoraten , o vet·zeesohe 
gebiedsdeelen of geb iedsdeelen, die onder h aar 
suzereiniteit of ma ndaat zijn geplaatst , of ook 
voor zoover betreft bepaalde deel en van de 
bevolkingen van zoodanige gebiedsdeelen 
wenscht te beëindi gen ; in dat geval zal het 
Protocol ophouden toepasselijk te zijn op de 
geb iedsdeelen of deel en van de beval kingen, 
die in een zoodanige verklaring zijn ge
noemd, één jaar na de ontvangst van deze 
verklaring door den Secretar is-Generaal van 
den Volkenbond. 
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4. I edere Hooge Verdragsluitende Partij 
kan overeenkomstig a r t ikel 8 van dit Proto
col voorbehouden m aken voor zoover betreft 
all e of eenige van h aar kolon iën, protectora
ten of overzeesche gebiedsdeelen of gebieds
deelen, die onder haar suzereiniteit of man
daat zijn geplaatst, of ook voor zoover betreft 
bepaalde deelen van de bevolkingen van zoo
dan ige gebiedsdeelen, op het oogenbli k van 
onderteeken ing, bekrachtiging of toetred ing, 
of bij het doen van de mededeeling, bedoeld 
in lid 2 van dit a rtikel. 

5. De Secretar is-Generaal van den Volken
bond zal aan a lle Leden van den Volkenbond 
en aan de Staten niet-Leden, bedoeld in arti
kel 8, de verkl aringen en mededeelingen, di e 
krachtens dit artikel ontvangen worden, mede
deelen. 

A rt. 16. Dit Protocol zal worden geregi
streerd door den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, zooilra het in werk ing zal zijn 
getreden. 

Art. 17. De F ransche en Engelsche teksten 
van dit Protocol zijn beide authentiek. 

Ten blijke waarvan. de Gevolmachtigden 
dit P rotocol hebben onderteekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den twaalfden 
April negentienhonderddertig, in één enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
a rchief van het Secretariaat van den Vol kenr 
bond. E en voor eenslui dend gewaarmerkt af
schrift hiervan zal door den Secreta ris-Gene
raa l worden toegezonden aan a l Ie L eden van 
den Volkenbond en aan alle Sta ten niet
Leden, di e ui tgenoodigd zijn tot de E erste 
Conferentie voor de Codificatie van het inter
nationale recht. 

Duitsehland : Göppert 
H ering 

V ei·eenigde Staten van A nierika: 
H ugh R. Wilson 

Oostenrijk: Leitma ier 

B elgië: J. de Ruell e 
Onder voorbehoud van latere toetreding 

voor de Congo-kolonie en de Mandaatlanden. 

Groot-Britannië en Noord-! erland : 
· evenals all e gedee lten va n het Britsche 
Rijk, di e niet afzonderlijk Lid van den 
Volkenbond zijn. 

Ma urice Gwyer 
Oscar F. Dowson 

Canada: . Philippe R oy 

I e1·sche Vrijstaat: 
John J . H earne 

B ritsch-l ndië: 
In overeenstemming met de bepalingen 

van artikel 15 van dit Protocol verkl aar 
ik, dat Zijne Britsche Majesteit geen ver
plichting aanvaardt met betrekking tot 
het gebied in Britsch-Indi ë van eenigen 
Vorst of Hoofd onder Zijne suzereiniteit 
of met betrekking tot de bevolking van 
zoodanig geb ied. 

Chili: 

Basanta Kumar Mullick 

Miguel Cruchaga 
Alejandro Alvarez 
H. Marchant 
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Columbia: A . J . Restrepo 
F rancisco José Urrutia 

Cuba: Ad re/ erendU?n 
D iaz de Vi llar 
Carlos de Armenteros 

Dene,narken: F . Marten en-Larsen 
V . Lorck 

Egypte: A . Badaoui 
M . Sid A hmed 

Spanje: A. Goicoechea 
Fi-ankrijk: 

Griekenland: 

Luxemburg: 
M exico : 
Nederland: 

N ederland: 

P aul Matter 
A . Kammerer 
Ad rej erendmn 
N . Pol itis 
Megalos Caloyann i 
J ean Spiropoulos 
Conrad Stumper 

Eduardo Suarez 

1. Sluit artikel 3 van aanvaard ing u it; 
2. Verklaart geen verplichting op zich te 

te nemen, voorzoover betreft N eder
la ndsch-I ndië, Suriname en Curaçao. 

v. Eysinga 

P eru: 
P o,·tugal: 

Salvado,·: 
Zweden : 

J . Kosters 
M . H . Cornejo 
J osé Caeiro da Matta 
J osé M aria Vil hena Barbosa de 

Magalh aes 
Prof. Doutor J . Lobo d'Av il a 

Lima 
J . G ustavo G uer rero 

Onder voorbehoud van de bekrachtiging 
van Zij ne Majesteit den Koning van Zwe
den met goedkeuring van den R ijk dag. 

K . I. Westm an 
Uruguay: E. E. Buero 

Opgave Yan de data, waarop de a k ten van 
bek rachtigin g van het Ver drag· en de P ro 
tocollen van 's -Gravenha ge Yan 12 April 
1930 zijn nedergelegd en van de bij die 
bekrach tlgln g·en gemaakte voor behou1l en, 
alsmede van de toetredin gen tot deze r ege-

lingen met de 1laarblj g·emaakte voor
behou den. 

I . Verdra g nopens zekere vr a gen betref
fende wetscon fllcten Inzake nationaliteit. 

B e k r a c h t i g i n ge n. 

3RITSCH-INDrn (I NDIA) (7 October 1935). 
In overeenstemming met de bepali ngen 

van artikel 29 van d it Verdrag aanvaardt 
Zijne Britsche Majesteit geen verpl ichting 
met betrekking tot het geb ied in Britsch
l ndië van eenigen Vorst of Hoofd onder 
Zijne suzerein iteit of met betrekk ing tot 
de bevolking van zoodanig gebied. 

CANADA (6 April 1934). 

CHI NA (14 Februari 1935) . 
Onde r voorbehoud van artikel 4. 

110 

GR OOT-BRI TA rn E N N OORD-IERLAN D 
evenals a ll e gedeelten van het Britsche R ij k, 
die niet afzonderl ij k Lid van den Volken
bond zij n (6 April 1934). 

N E DERLAND met inbegrip van ~eder
landsch-Indië, Suriname en Cu raçao (2 
April 1937) . 

H et is wel te verstaan, dat het voor 
behoud betreffende de ui ts lui t ing van N e
derlandsch-Ind ië, Suriname en Curaçao, 
door ederland bij de onderteekening ge
maakt, moet worden beschouwd a ls te zijn 
ingetrokken . 

Overeenkomstig artikel 20 van het Ver
drag zij n van aanvaard ing ui tgesloten de 
bepalingen van de a r t ikelen 8, 9 en 1 0. 

P OLE (15 J un i 1934) . 
ZWEDE (6 J uli 1933). 

De Zweedsche R egeering verklaart van 
aanvaardjng u it te slui ten de bepal ing 
van den tweeden zin van artikel 11 in 
geval dat de vrouw, d ie in d it artikel 
wordt bedoeld, na de nationaliteit van 
haar land van oorsprong te hebben terug
verkregen, n iet haar gewone verblij fpl aats 
in dat land vestigt. 

T o e t r e d i n ge n. 

BRAZILrn (19 September 1931 ). 
Onder voorbehoud van de artikelen 5, 

6, 7, 16 en 17, welke B raz il ië niet zal 
aanvaarden, omdat deze in strijd komen 
met grondbeginselen van de interne wet
geving van Brazilië. 

MON ACO (27 A pril 1931). 
N OORWEGEN (16 M aar t 1931) . 

II. Protocol betreffende een geval van 
'staatloosheid. 

B e k r a c h t i g i n g e n. 

AUSTRALrn (8 Juli 1935). De geb iedsdeelen 
P apoea en het e il a nd Norfolk en de Man
daatl anden Nieuw-Guinea en N a uru daar
onder begrepen. 

BRI TSCH-INDrn (INDIA) (28 September 
1932). 

In overeenstemming met de bepalingen 
van artikel 13 van dit P rotocol aanvaardt 
Zij ne B ri tsche Majeste it geen verplichting 
met betrekking tot het geb ied in B r itsch
Ind ië van eenigen Vorst of H oofd onder 
Zij ne suzereiniteit of met betrekking tot 
de bevolk ing van zoodanig gebied. 

CHILI (20 Maart 1935) . 
CH INA (14 Februari 1935) . 
GROOT-BRITANNrn EN NOORD-IERLAND 

evenals a lle gedeelten van het Bri tsche R ij k 
die niet afzonderl ijk Lid van den Vol ken'. 
bond zijn (14 Januari 1932). 

NEDERLAND met inbegr ip van N eder
landsch-I nd ië, Suriname en Curaçao (2 
April 1937). 

Het is wel te verstaan, dat het voorbe
houd betreffende de uitsluiting van Ne
derl a ndsch-Ind ië, Suriname en Curaçao, 
door Nederland bij de onderteekening ge
maakt, moet worden be chouwd a ls te zijn 
ingetrokken. 
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POLE (15 Juni 1934). 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA (9 A pril 1936). 

To e t r e d i n g e n. 

BRAZILrn (19 September 1931). 

SALVADOR (14 October 1935). 

III. Protoool nopens de mlll talre verplich
tingen In bepaalde g·evallen van dubbele 

nationaliteit. 

B e k r a c h t i g i n g e n. 

VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
(3 Augustus 1932). 

BRITSCH-INDI:lt (INDIA) (28 September 
1932). 

In overeenstemming met de bepalingen 
van artikel 15 van dit Protocol aanvaardt 
Zijne Bri tsche Majesteit geen verplichting 
met betrekking tot het gebied in Britsch
Indië van eenigen Vorst of Hoofd onder 
Zijne suzereiniteit of met betrekking tot 
de bevolking van zoodanig gebied. 

COLUMBIA (24 F ebrua ri 1937) . 

CUBA (22 October 1936) . 
De Cubaansche Regeering verklaart de 

verplichting opgelegd in artikel 2 van het 
Protocol niet te aanvaarden, wanneer de 
minderj a rige bedoeld in dat artikel -
hoewel hij recht heeft om op het oogen
blik dat hij meerderjarig zal worden af
stand te doen van de Cubaansche nationa-
1 iteit of deze te weigeren - gewoonlijk 
verbl ij f houdt op het grondgebied van den 
Staat, aangezien hij in feite nauwer aan 
dezen gebonden is dan aan eenigen an
deren Staat, wiens nationaliteit hij even
eens mocht bezitten. 

GROOT-BRITAN rn EN NOORD-IERLA D 
evenals all e gedeelten van het Britsche Rijk, 
die niet afzonderlijk Lid van den Volken
bond zijn (14 Januari 1932). 

NEDERLAND met inbegrip van Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao (2 
April 1937). 

Het is wel te verstaan, dat de beide 
voorbehouden onderscheiden] ijk betreffen
de ·de aanvaarding van artikel 3 en de 
uitslu iting van Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao, door " ederland bij de 
onderteekening gemaakt, moeten worden 
beschouwd a ls te zijn ingetrokken. 

SALVADOR (14 October 1935) . 

ZWEDEN (6 Juli 1933). 

T o e t r e d i n g e n . 

AUSTRALrn (8 Juli 1935). De geb iedsdee len 
Papoea en het e il and Norfolk en de Man
daatlanden Nieuw-Guinea en Nauru daar
onder begrepen. 

BRAZILrn (19 September 1931) . 
UNIE VAN ZUID-AFRIKA (9 October 1935). 

Onder voorbehoud van artikel 2. 
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s. 18. 

16 April 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
20 December 1935 te Washirigton, D.C., 
tusschen het Koninkrijk de r Nederlanden 
en de Ve1,eenigde Staten van A1nerika 
gesloten handelsverdrag, met bijlagen en 
bij behoorende notawisseling, a lsmede van 
de op 20 December 1935 tusschen den 
Amerikaanschen Secretaris van Staat en 
den N ederlandschen Directeur van de 
H andelsaccoorden gewisselde nota 's be
treffende de omschrijving van Edammer 
en Gouda kaas. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 31 December 193~ 

(Staatsblad n°. 99 V.), houdende goedkeuring 
van het op 20 December 1935 te Washington, 
D.C., tusschen het Koninkrij k der N ederlan
clen en de V ereenigde Staten van Amerika 
gesloten handelsverdrag, met bijlagen en bij 
behoorende notawisseling, welk verdrag en 
welke nota's in afdruk en, voor wat de Ame
rikaansche nota betreft, tevens in vertal ing 
bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Gezien mede de op 20 December 1935 tus
schen den Amerikaanschen Secretaris van 
Staat en den Nederlandschen Directeur van 
de Handelsaccoorden gewisselde nota's betref
fende de omschrij ving van Edammer en Gouda 
kaas, welke nota's eveneens in a fdruk en, 
voor wat de Amerikaansche nota betreft, te
vens in vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat krachtens het bepaalde 
in het tweede lid van artikel XVII van het 
verdrag de artikelen I tot en met XVI daar
van van 1 Februari 1936 af voorloopig wor
den toegepast; 

Overwegende mede, dat op 8 April 1937 
aan de Regeering van de V e,·eenigde Staten 
van Amerika is kennis gegeven van Onze be
krachtiging en op dien datum ter kennis van 
de Nederlandsche Regeering is gebracht de 
afkondiging van het verdrag door den Presi 
dent der V ereenigde Staten van A 1nerika; 

Overwegende wijders , dat genoem d verdrag. 
overeenkomstig het derde I id van artikel 
XVII, op 8 Mei 1937 voor Nederland, Neder
landsch-l ndië, Suriname en Cu,·açao zal in 
werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Za ken van den 13den April 
1937, Directie van het Protocol , n° . 12898 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd verdrag, met bijlagen, en 

bovengenoemde nota's , met vertaling, te doen 
bekend maken door de plaatsing van dit 
Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van A1ge1neen Bestuur, zij n, ieder voor zoo. 
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 16den April 1937. 
WILHELMINA . 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D eGraeff. 

( Uitgeg. 30 April 1937. ) 

(De verdere tekst en de bijlagen van dl t 
besluit zijn gelijklu l<lend aan de Wet van 
31 Dec. 1936, S. N°. 99 V, blz. 781. 
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De bij Beslult van 16 April 1937, S. 18 
toegevoegde nota's volgen hierna.) 

20 DecEJrtlbe r 1935. 
Excellentie: 

Gedurende de onderhandelin"gen, die hebben 
ge le id tot het beden onderteekende handels
verdrag, heelt de eclerlandsche delegatie bij 
herhaling met de Amerikaansche delegatie 
overleg gepleeg.d, ten einde voor Gouda en 
Edammer kaas eene omschrijving te vinden, 
welke in het verdrag zoude kunnen worden 
opgenomen, in verband met de verlaging van 
invoerrechten, die deze producten bij invoer in 
de Vereenigde Staten van Amerika zullen ge
nieten. 

De Nederlandsche delegatie wee er op, dat 
het gebrek aan eene passende omschrijving 
de waarde van de concessie voor ederlal)d 
niet ona·anzienl ijk zou verminderen, daar de 
naam Gouda en Edammer zou kunnen worden 
misbruikt om ook namaak van deze soorten 
kaas tegen het verlaagde invoerrecht in te 
voeren. Het b leek echter niet mogelijk, gedu
rende de onderh andel ingen tot eene omschrij
ving te komen, welke be ide delegaties kon 
bevredigen. 

Wellicht is het niet uitgesloten te achten, 
dat, bij onderhandelingen met andere landen, 
toch nog eene oplossing zou kunnen worden 
gevonden, welke den weg zou openen om aan 
de ederland che bezwaren te gemoet te ko-
1nen. 

Ik heb de eer U te verzoeken, mij wel te 
willen doen weten, of de Amerikannscbe R e
geering zich bereid verklaa rt om in het g-eval , 
voorzien in de vorige alinea, in welwill ende 
overweging te nemen verzoeken van de N e
derl andsche Regeer ing, welke e r op gericht 
zouden zijn te bere iken, dat ederlandsche 
kazen ook op dit punt n iet bij de begunstigde 
buitenlandsche kazen zouden achterstaan . 

Ik neem deze gelegenheid te baat U , Mijn
heer de Minister, de verzekering aan te bie
den van mijne hoogste achting. 

Lamp in g, 
Directeu,· van de Handelsaccoorden. 

Washington, D. C. 

Zijner Excellentie 
d,en H ee1·e C o r d e 1 1 H u 1 1. 

S ecretaris van Staat van de V e,,eenigde Staten 
van Amerika. Washington, D. C. 

Sir: 

Department of State, 
Washington. 

December 20, 1935 

With reference t,o your note of December 
20. 1935 , in regard t,o the definition o[ Gouda 
and Edam cheese in connection with the trade 
agreement between the Uni ted States and the 
Kingdom of the N etherlands, the proposa ls 
of the etherlands delegation with respect to 
this matter have been, g iven most ca reful con
sideration. 

Owing t,o the fact that undue refinements 
in customs classif ications are ,·egarded as 
being inconsistent with the principle of most-

Jl2 

favored-nation treatment it has been found 
impossibl e, as stated in your note, to agree 
upon a definitio11 which would meet the 
viewpoin t of the N etherlands Government in 
this matter. However , I can a sure you that 
it is the intention of this Government to avoid 
any impairrnen t of the most-favored-nation 
principl e not only in connection with the trade 
agreement with the Kingdom of the N ether
lands but in connection with s imi lar agree
ments 11egoti ated with other countries. 

Accept, Sir, the assurances of my bighest 
consideration. 

Cordell Huil 
S ecretary of State 

of the United States of America. 

The H onorabl e 
Arnold Theodoor Lamping, 

Director of Trade Agreements, 
Chie f of the N etherlands Del egation, 

W ashington. 

VER'l'ALING. 

Mijnheer, 

Departement van Staat, 
W ashington. 

December 20, 1935. 

Ik heb de eer de volgende verklaring af te 
leggen nopens mijne opvatting met betrekking 
tot de overeenstemming, ten opzichte van ze
kere bijzondere rechten, bereikt gedurende 
onlangs te Washington gevoerde besprekingen 
tusschen "de vertegen,woordi gers der R egeering 
van de Ve reenigde Staten en die van de Ne
derl andsche R egeeri ng. 

Gedurende deze besprekingen is tot uiting 
gekomen een gelijke opvatting tusschen beide 
R egeer ingen, dat, met nam e, geen van beide 
Regeeringen op producten van het gebied der 
andere eenig anti-dumping rech t zal leggen 
noch eenig nieuw of bijkomend rech t ter com
pensatie van de betal ing of toekenning van 
een premie of uitkeering, zonder eerst de 
andere Regeering, na Haar daarvan langs in
form eelen weg kennis te hebben gegeven, de 
gelegenheid te hebben geboden tot het doen 
van voorstellen met betrekking tot het voor
genomen recht. Geen beslissing ten aanzien 
van het opleggen van een zoodan ig recht za l 
worden genomen binnen dertig dagen na den 
datum van de hiervoor bedoelde inforrneele 
kennisgev ing, tenz ij de w et een vroegere be
si issi ng vereisch t. Elk, door de andere R e
geer ing inged iend vertoog, zal door de Regee
ring, welke voornemens i tot de oplegging 
van bedoeld recht over te gaan, zorgvuldig in 
overweging worden genomen . 

A anvaard, Mijnheer , de verzeker ing van 
mijne hoogste achting. 

Cordell Hull , 
S ecretaris van Staat van 

de V ereenigde Staten van A ,nerika . 

Den H eere 
Arnold Theodoor Lamping, 
Directeu1· van de H andel saccoorden, 

Voorzitt er van de N ederlandsche Delegatie, 
W ashington. 



113 

Departement van Staat, 
Washington. 

December 20, 1935. 
Mijnheer, 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 20 
December 1935, met betrekking tot eene om
schrij ving van Gouda en Edammer kaas, 
welke in het handelsverdrag tusschen de Ver
eenigde Staten en het Kon inkrijk der Neder
landen zou kunnen worden opgenomen, zijn 
de ter zake door de Nederlandsche delegatie 
gedane voorstellen in zorgvuldige overweging 
genomen. 

Ten gevolge van het feit, dat vergaande 
specificatiess in douaneclassificaties worden 
beschouwd a ls niet in overeenstemming te zijn 
met het beginsel van meestbegunstigingsbe
handeling, is het onmogelijk gebleken, zooals 
in Uw schrij ven werd opgemerkt, tot overeen
stemmi ng te komen aangaande eene omschrij 
v ing, welke zou beantwoorden aan het door de 
Nederlandsche Regeering ten deze ingenomen 
standpunt. Ik moge U nochtans de verzekering 
geven, dat het in het voornemen I igt van 
mijne Regeering, elke afwijking van het meest
begunstigingsbeginsel te vermijden, niet alleen 
bij het handelsverdrag met het Koninkrij k der 
Nederlanden, doch eveneens bij dergelijke met 
andere landen te slu iten verdragen. 

Aanvaard, Mijnheer, de verzeker ing van 
mij ne hoogste achting. 

Cordell Hull, 
Secretar~ van Staat van 

de Vereenigde Staten van A rnerika. 

Den H eere 
Arnold Theodoor L amping, 
Directeur van <Ze Handelsaccoorden, 

Voorzitter van de Nederlandsche Delegatie, 
W ashington. 

s. 19. 

8 M ei 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
1 Januari 1937 te Rorne tusschen het 
Koninkrijk der Nede,·landen en h et Ko
ninkrijk I talië gesloten overeenkomst be
treffende de regeling van de betali ngen 
voortvloeiende uit het handelsverkeer met 
bijbehoorend protocol van onderteekening. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de op 1 J anuari 1937 te Rorn e tus

schen het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk l talië gesloten overeenkomst be
treffende de regeling van de betalingen voort
vloe iende uit het handel sverkeer met bij be
hoorend protocol van onderteeke ning, van 
welke stukken een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besl uit zijn gevoegd: 

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

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
krachtens artikel 13 voor Nederland, Neder
landsch-l ndië, Surinan,e en Curaçao op 1 Ja
nuari 1937 is in werking getreden; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 30sten April 
1937, Directie van het Protocol , n°. 15551; 

L . & S. 1937. 

1937 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, met bijbehoo

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

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

's-Gravenhage, den 8sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
D eGraeff. 

(Uitg eg. 25 Mei 1937.) 

OVEREENJ{Ol\IS'r 
tusschen het Jfon inkrijk der Nederlaiulen 
en het Koninkrijk Itallë, betreffend e de 
regelln g van de betallngen vooi:tvloelende 

nlt het handelsverkeer. 
De Nederlandsche Regeering en de Italiaan

sche Regeering, wenschende de betalingen 
voortv loeiende uit het handelsverkeer tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en het Ko
ninkrijk Ita lië te regelen, zij n de volgende 
bepalingen overeengekomen: 

Art. l. 1. De betalingen met betrekking 
tot goederen van oorsprong u it Nederland, 
welke van den datum van de inwerkingtred ing 
van deze overeenkomst af in Italië worden 
ingevoerd, zu ll en geschieden door middel van 
storting van de tegenwaarde in lires bij de 
Banca d'Italia , in haar hoedanigheid van kas
sier van het I stituto Nazionale per i Camb i 
con l 'Estero. 

2. Het I stituto N azionale per i Cambi con 
l'Estero zal de geïnde bedragen, omgerekend 
in guldens op basis van den in artikel 4 be
doelden wisselkoers geldend op den dag van 
storting, boeken in het credit van een alge
meene rentelooze rekening in guldens, welke 
het ten name van h et Nederlandsch Clearing
instituut zal openen. 

3. De betalingen met betrekking tot goe
deren van oorsprong uit Ital ië, die van den 
datum van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst af in Nederland worden inge
voerd , zull en geschieden door middel van 
storting van de tegenwaarde in gu ldens bij 
het N ederlandsch Clearinginstituut. 

4. H et N ederlandsch Clearinginstituut zal 
90 % van de geïnde bedragen boeken in het 
credi t van een algemeene rentelooze rekening 
in guldens, welke het ten name van het 
Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero zal 
openen . 

5. H et Nederlandsch Clearinginstituu t zal 
de resteerende 10 % boeken in het cred it van 
een speciale rente]ooze rekening in gu ldens, 
welke het ten name van het Istituto Nazionale 
per i Cambi con l'Estero zal openen. Deze 
special e rekening za l dienen voor de liquidatie 
van de Nederlandsche vorderingen, ter ver
effening waarvan stortingen in li res hebben 
plaats gevonden op de reken ingen bedoeld in 
art. 2 par. 4, a lsmede tot I iquidatie van an
dere groepen van Nederlandsche vorder ingen, 
in gemeen overleg aan te wijzen. Zoodra de 
bovenbedoelde vorderingen zull en zijn geliqui
deerd, zal de specia le rekening worden ge-

8 
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loten en zullen de stortingen bij het eder
land ch Clearinginstituut ten volle worden 
geboekt in het credit van de algemeene re
kening, genoemd in par. 4. 

Art. 2. 1. De bedragen in guldens, die 
werden geboekt in het credit van de alge
meene rekening bij het Nederlandsch Clearing
instituut, voorzien in de Ital iaansch-Ned r
landsche regeling van 29 Juli 1935, a lsmede 
de bedragen, welke na den datum van de in
werkingtreding van deze overeenkom t zu ll en 
worden ge tort ter betaling van Italiaansche 
goede ren ingevoerd in ederland en in de 
Nederland che overzeesche gebiedsdeelen voor 
den datum van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst, zullen geheel worden geboekt 
in het credit van de algemeene rekening, be
doeld in art. 1 par. 4. 

2. De bedragen, in lires , die werden ge
boekt in het credit van de a lgemeene rekening 
bij het Istituto Nazionale per i Cambi con 
l'E tero, voorzien in de Italiaan ch-Neder
landsche regeling van 29 Juli 1935, zullen 
worden omgerekend in guldens en worden 
overgeboekt naar het credit van de a lgemeene 
rekening in gu ldens, bedoeld in a rt. 1 par. 2. 
De omrekening in guldens, a lsmede de over
boeking naar het credit van de a lgemeene 
rekening zullen geschieden in de chronolog i
che volgorde van de betreffende to1-tingen, 

naar mate van de bedragen, beschikbaar op 
de algemeene rekening bij het eclerlanclsch 
Clearinginstituut, bedoeld in art. 1 par. 4. 
De omrekening zal worden gebaseerd op den 
in art. 4 bedoelden wisselkoers, geldend op 
den dag van overboeking. 

3. De bedragen in lires, we lke na den da
tum van de inwerkingtreding van de1,e over
eenkomst zullen worden gestort ter betaling 
van goederen van oorsprong uit ederland 
en uit de N ederl andsche overzeesche geb ieds
dee len, ingevoerd in Italië voor den datum 
van de inwerkingtreding van deze overeen
komst, zull en worden geboekt in h t cred it 
van de a lgemeene rekening bedoeld in art. 1 
par. 2 en worden omgerekend in guldens 
overeenkomstig genoemde paragraaf. 

4. De bedragen in lires, welke zijn ge tort 
op de geblokkeerde rekeningen ingesteld bij 
het ltaliaansch 1inisterieele Besluit van 20 

ovember 1935, zullen worden omgerekend in 
ederlandsche guldens en overgeboekt naar 

het credit van de algemeene rekening in gu l-
den , voorzien in artikel 1 par. 2. D omreke
ning in gu ldens al mede de overboeking naar 
het credit van de algemeene rekening zu ll en 
gesch ieden in de chronolog ische volgorde van 
de betreffende stortingen, naarmate van de 
bedragen, besch ikbaar op de spec ia le rekening 
bij het Neclerlandsch Clearinginstituu t, vo r
zien in art. 1 par. 5. De omrekening zal wor
den gebasee rd op den in art. 4 bedoelden 
koer , geldend op den dag van overboeking. 

Art. 3. 1. Wederzijds zullen het l stituto 
îaz ional e per i Cambi con l'Estero en het 

• ederlandsch Clearinginstituut elkaar dage
lijks advies zenden van de gedane storting n. 
De adviezen van storting zullen voor elke 
storting vermelden het gestorte bedrag, den 
naam van den opdrachtgever, den naam van 
den begunstigde en alle gegevens, noodzake
lijk voor het vaststellen van de vordering. De 

114 

adviezen van storting van het I tituto Nazio
nale per i Cambi con l'E tero zullen van elk 
gestort bedrag bovendien de tegenwaarde in 
gu ldens vermelden. 

2. Het lstit,uto Nazionale per i Cambi con 
l'Estero zal het Nederlanclsch Clearinginsti
tuut zoo spoedig moge lij k a dvies zenden van 
de reeds gedane stortingen, bedoeld in art. 2 
par. 2 en 4; het ederlancl ch Clear ing
instituut zal van zijn kant het l stituto Nazio
nale per i Cambi con l'E tem advies zenden 
van de reeds géda11e stort ingen bedoeld in art. 
2 par. 1. 

3. Het Istituto aziona le per i Cambi con 
l'Estero zal het Neclerlandsch Clearinginsti
tuut onverwijld advies zenden van elke om
rekening in guldens en overboeking in het 
credit van de algemeene rekening, overeen
komstig de bepaling n, van a1-t. 2 par. 2 en 4. 

Art. 4. 1. Het l stituto aziona le per i 
Cambi con l'Estero en het ederlandsch Clea
r inginstituut zu l Jen in gemeen overleg den 
wisselkoers tu chen de lire en den gulden 
vaststell en . Deze koers za l worden gebruikt 
bij de omrekening in lires van de verplich
tingen, l uiclend in guldens, resp. bij de om
rekening in gu ldens van de schulden, luidende 
in lires. 

2. De verplichtingen, luidende in een a11-
clere valuta clan de lire en den gulden zullen 
in Italië worden omgerekend in lires en in 
rederland in guldens tegen de officieele koer

sen van de beurs van Rome resp. die van 
Amsterdam, op den dag voorafgaande aan 
dien van de storting. 

3. In het geva l dat de schulcleischer op 
basis van den omrekeningskoers, toegepast 
overeenkomstig de bovenstaande bepalingen, 
niet het volle bedrag van zijn vordering zou 
hebben ontvangen, zal de schuldenaar, ten
e inde het ver ch il te dekken, tot bijstorting 
gehouden zijn. De betaling van de tegen
waarde van ,deze bijstortingen aan de schuld
eischers zal ge chieclen onmiddellijk na ont
vangst van het aclv ie van sto rt ing, buiten de 
chronologische volgorde bedoeld in art. 5 om. 

4. In afw ij king van de bepalingen van 
par. 3, hebben de stort ingen in lires op de 
rekeningen in lires, bedoeld in art. 2 par. 4 
een bevrijdende werking voo,· de Italiaansche 
chu lclenaren. 
Art. 5. 1. De betalingen aan de chuld

e ischers zul len ge ch ieden in de valuta van de 
resp. landen, voor zoover geleien be chikbaar 
zijn en in de chronologische volgorde van de 
stortingen. 

2. De adviezen van storting bedoeld in art. 
3 par. 1, alsmede de adviezen van omreke
ning en overboeking, bedoeld in a rt. 3 pa,·. 
3, zullen dienen a ls betalingsopdracht, wat 
betreft de adv iezen van h et I stituto Nazionale 
per i Cambi con l'Este ro voor het daarin aan
gegeven bedrag in gulden ; wat betreft de 
adviezen van het ederlandsch Clearinginsti
tuut voor de tegenwaarde in lires van het in 
gu ldens ge torte bedrag, berekend op basis 
van den wis el koers, bedoel cl in art. 4. 

3. Het I stituto azio11ale per i Cambi con 
l'Estero zal elke betaling boeken in het debet 
van de algemeene rekening in guldens, welke 
is geopend ten name van het N ederlandsch 
Clearinginsti tuut; het ede rl andsch Clearing-
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instituut zal elke betaling boeken in h t debet 
van de algemeene rekening in guldens, resp . 
van de speciale rekening in deze valuta, welke 
zijn g opend ten nam~ van het Istituto Nazio
nale per i Cambi con l'Estero. 

4. Het N ederlandsch Clear ingi nstituut en 
het Istituto Nazionale per i Cambi con l'Es
tero zullen el kaar on verwijl cl advies zenden 
van de \'e uichte uitbetalingen, daarbij ver
wijzende naar de betreffende adviez n van 
storting. 

Art. 6. l. Elke uitvoer van goederen van 
oorsprong uit N ederland, plaats hebbenl'.le na 
den datum van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst, en welke zal worden verrekend 
vo lgens de bepalingen daarvan, zal onderwor
pen zijn aan het voorafgaande visum van de 
Nederlandsche autoriteiten, welke daartoe vol
gens de in N ederland bestaande rege lingen be
voegd zijn. Dit visum zal worden geplaatst op 
een afschrift van de factuur. 

2. Het overleggen van het bedoel de af
schrift is ve rpl icht, wi l de Banca d'Ital ia de 
storting ter vereffening van de betreffende 
schuld aanvaarden . 

3. Het bedoelde afschr ift zal worden toege
zonden aan het I stituto Nazionale per i Cambi 
con l'Estero, di e deze behoorlij k gewaarmerkt 
zal toevoegen aan de adviezen van storting, 
welke aan het Nederlandsch Clearinginst ituut 
worden gezonden. 

Art. 7. l. Elke vooruitbetaling voor aan
koop van goederen van ltaliaanschen of N e
derlanclschen oorsprong, welke be temd zij n 
om te worden ingevoerd in Nederland, resp. 
in Italië, zal worden geregeld volgens de be
pali ngen van deze overeenkomst. 

2. Om tot storting te worden toegelaten, 
moeten deze vooru itbetalingen betrekking heb
ben op een invoervergunning, welke door de 
bevoegde autor iteiten reeds is afgegeven, voor 
zoo ver een der gelij ke vergunn ing is vere ischt; 
zij moeten zijn opgenomen in het koopcontract 
van de goederen en moeten overeenstemmen 
met de handelsgebruiken. 

Art. 8. l. Particuliere compensatie-trans
acties van goederen van oorsprong uit Teder
land en uit Italië zullen niet zijn toege taan. 
Evenwel zul len de particuliere compensaties, 
welke reed zijn goedgekeurd en waaraan op 
het oogenblik van de onderteekening van deze 
overeenkomst een begin van uitvoer ing is ge
geven, kunnen wortlen afgewikke ld. 

2. De in de derde alinea van a rt. 1 van 
de heden onclerteekencle voorloopige handels
overeenkomst bedoelde particuliere compen
satietransacties, betrekking hebbende op Ita-
1 iaansche goederen en op goederen van oor
sprong ui t de Neclerlandsche overzeesche ge
bieclsdeelen, zu llen plaats vinden met vooraf
gaande toe temming van het I stituto 1 azio
nale per i Cambi con l'Estero en van het 
N ecle rlandsch Clear inginstituut, te rwijl de be
taling in ieder geval zal plaats hebben door 
tusschenkomst van de beide clearinginsti tuten. 
H et I stituto Nazionale pe r i Cambi con l'Es
tero en het N eclerlandsch Clearinginstituut 
zeilen in gemeen overleg de toe te passen 
technische uitvoeringsbepalingen vaststel Jen. 

Art. 9. Deze overeenkomst is niet van toe
pass ing op het doorvoer-verkeer. 

Art. 10. Elk van de beide R egeeringen za l, 
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voor wat haar betreft, de noodige maatregelen 
nemen om haa r onderdanen te ver pi ichten de 
bepalingen van deze overeenkomst te eerb ie
digen. 

Art. ll. l. De be ide R egeer ingen zu llen 
in gemeen overl eg de moeilijkheden regelen, 
die zich bij de toepass ing van deze overeen
komst zouden kunnen voordoen. 

2. Het Istituto Naziona le pe r i Camb i con 
l'Estero en het N eclerlandsch Clear ing instituut 
zullen zich verstaan over de techn ische uitvoe
ringsbepalingen, di e noodzakelijk zijn om de 
behoorlijke werking van deze overeenkomst, te 
verzekeren. 

Art. 12. 1. I ndien na den afloop van deze 
overeenkomst bij het clear ing instituut van een 
van de beide landen een sa ldo bl ij ft bestaan 
ten gunste van het andere la nd , zullen de 
importeurs van dit laatste land moeten voort
gaan met de tegenwaarde van hun invoeren te 
storten bij hun clearinginstituut totdat de vol
ledige delging van de vorder ingen, overeen
komend met dit sa ldo, zal hebben plaats ge
vonden. 

2. Evenzoo zal de aankoopsp rij s van de op 
crediet ingevoerde goederen nog moeten wor
den vereffend overeenkomstig de bepalingen 
van deze overeenkomst. 

Art. 13. l. Deze overeenkomst zal in wer
k ing treden op den datum van de onclerteeke
ning ervan en van kracht blijven tot 30 Juni 
1937. 

2. Indien de overeenkomst niet is opgezegd 
voor 1 Juni 1937 zal zij voor een verder tijd
vak van 3 maanden van kracht blijven en zal 
zij e lke keer, dat zij niet ten minste één maand 
voor den verva ldatum is opgezegd, stilzwij 
gend voor een tijdvak van dri e maanden wor
den ve rl engel. 

3. De betal ingen met betrekking tot den 
invoer van goederen van oorsprong uit Italië 
of uit Neclerlancl, di e uiterlij k op den dag vol
genden op dien van de opzegging van deze 
overeenkomst zijn afgezonden, zullen geschie
den volgens de bepalingen van deze overeen
komst, zelfs wanneer de invoer in het andere 
land zal plaats vinden na den datum vat, den 
af loop van de overeenkomst. 

4. Deze overeenkomst vervangt de regeling 
van 29 Juli 1935. 

Ter oorkonde waarvan men deze overeen
komst heeft geteekend . 

Gedaan in tweevoud te Rome, den l en J a
nuari 1937. 

Voor Nederland : W. E. van Panhuys. 
Voor Italië: Ciano. 

PRO'.rOCOL VAN ON D EltTEEJ{E ING. 

Op het oogenbl ik, dat wordt overgegaan tot 
de onclerteekening van de overeenkomst be
treffende de regeling van de beta lingen, voort
vloeiende uit het handelsverkee r tusschen het 
Koninkrijk der eclerlanclen en het Konink
rijk Italië, heb-ben de onclergeteekende gevol
machtigden het volgende vastgesteld: 

Het Koninkrijk der Nederlanden omvat 
eclerland, Nederlandsch-Indi ë, Suriname en 

Curaçao. 
Overal waar in deze overeenkomst de uit-
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drukki ng " N ederl a nd" voor komt, is a ll een 
het grondgebied in Europa bedoeld. 

Gedaan in tweevoud te Rome, den l e n J a 
nuar i 1937. 

s. 20. 

Voor N ederl a nd: W . E. van Panhuys. 
Voor Italië: Ciano. 

11 M ei 1937. BESLU IT, bepalende de be
kendm a king in het Staatsblad van de tus
schen den ederlandschen Gezant te Brus
sel en den B elg ischen M in ister va n Bui
tenl andsche Za ken en Buitenl a ndschen 
H a ndel dd. 26 M aart 1937 gewisselde 
nota's, houdende eene overeen komst t us
schen Nederland en B elgië in zake vrij
stelling van invoe rrechten op brandstof 
en smeermiddele n in het internationaal 
luchtverkeer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezi en de t usschen Onzen Gezant te B russel 

en den B elgischen M ini ste r van Buite nland
sche Za ken en Bui tenlandschen H a ndel dd. 26 
Maart 1937 gewisselde nota 's, houdende eene 
overeenkomst t usschen N ederland en B elgië 
in zake vrij stelling van invoerrechten op brand
stof e n smeermiddelen in het internationaal 
luchtverkeer , van welke nota' s een a fdruk bij 
dit B es! ui t is gevoegd; 

Ove rwegende, dat ve rmelde overeenkomst op 
25 April 1937 voor het Rijk in Europa is in 
werking getreden ; 

Op de voordracht van Onze n Mi niste r va n 
Buite nlandsche Za ken van den 4den Me i 1937, 
Di rectie va n het Protocol , n°. 16150; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota' s te doen bekend m a

ken door de pl aats ing van dit Besluit_ in het 
Staatsblad . 

Onze Ministers , Hoofden van Departementen 
van Algemeen B estuur, zij n, iede r voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt verei scht. 

's-Gravenhage, den llden M e i 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
DeGr ae ff. 

(Uit geg. 28 Mei 1937.) 

Geza ntscha p der N ederlanden. 

N °. 1322 Brnssel , 26 M aart 19 37. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer U we r E xcellentie mede te 
deelen, dat de N ederlandsche Regeering zich 
ve rbindt jegens de B elg ische R egeering 
in acht te nemen de bepa lingen va n de onder
staande overeenkomst betreffende de doua ne
regeling, welke van toepass ing is op brandstof 
en smeermiddelen., gebruikt bij het luchtve r
keer tusschen N ederl a nd en Belg ië. 

1. Bij a a nkomst op het g rondgeb ied van 
een van de twee la nden, zull en de bra ndstof 
en smeermiddelen , welke zich bevinden in de 
gewone reservoirs va n elk luchtvaartuig , het
welk de nationaliteit bezit van het andere 
l a nd , vrij van doua ne- of andere rech ten. wo r
den toegelaten , met d ien versta nde, dat geen 
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enkele hoeveelhe id vrij van rech ten zal ku n
nen worden gelost . 

2. Bij het vert re k van een doua ne-! ucht
vaartterre in van een vqn de twee l a nden om 
zich rechtstreeks naar het bui tenland te be
geven, zal elk luchtvaartui g, hetwelk de na
t ionali teit van h et ande re l a nd bezi t , de 
bra ndstof, welke bestemd is voor de bij vulling 
van het toestel , vrij va n doua ne- of a ndere 
rech ten, k unnen innem en, met dien verstande, 
dat de voorwaarden zull en worden in acht 
genom en, welke elk van de twee landen a an 
het verleenen van deze vrij ste lling za l meenen 
te moeten verb inden. 

De vrijstelling zal kunnen worden verleend 
in den vorm van een rech tstree ksche vrij ste l
li ng, dan wel van een resti tu ti e van de reeds 
betaalde rech ten. 

3. El k van de twee R egeeringen za l voor 
h aar grondgeb ied aa nwijzen de I uchtvaartter
r einen , opengesteld voor het openbaa r gebruik, 
wel ke zull e n zijn ingericht a ls douane luch t
vaartterreinen voor het vrij van rechten in
nemen van de bra ndstof, bedoeld in pa r a 
graaf 2. 

4. De twee Regeeringen zull en bij w ijze 
van documentat ie elka a r wederkeer ig mede
deelen de voorschriften , we lke zij elk zull e n 
hebben vastgesteld om de uitvoering va n de 
vorenstaande be pa lingen te verzekeren . 

5. Elk van de twee Regee ringen zal deze 
overeenkomst kunnen beëindi gen door ke nni s
geving, zestig d agen te vore n, aan de a ndere 
R egeering. 

D eze ove reenkomst zal dert ig dagen na dag
teekening in werking treden. 

Uwe Excellentie gelieve de hernieuwde ve r
zekering mijner zee r bijzondere hoogachting 
wel te will en aanvaarden. 

J . P at ij n . 

Zijner Excell entie den H eere P. H. Spaak, 
Minister van Buitenlandsche Zaken en 
Buitenlandschen Handel, 

Brussel. 

Ministerie van Buitenlandsche 
Za ken en Buitenlandsche n 

Handel. 

Brussel , den 26 M aart 1937. 

Mijnheer de Ministe r, 

Ik heb de ee r Uwe r E xcell e ntie mede te 
deelen, dat de Belgische R egeering zich 
verbindt jegens de N ederl a ndsche Regeering 
in acht te nemen de bepa l ingen van de onde r
staande overeenkomst betreffende de douane
regeling, welke va n toe pass ing is op brandstof 
en smeermiddelen, geb r uik t bij het luchtver
keer t usschen België en N ederla nd . 

1. Bij aankomst op het grondgebied van 
een van de twee la nden, zull en de bra ndstof 
en smeermiddelen, welke zich bevinden in de 
gewone reservo irs va n e lk luchtvaartuig, het
welk de national ite it bezit van het a nde re 
l a nd , vrij va n doua ne- of andere rechten wor
den toegel aten , met di en ve rstande, dat geen 
enkele hoeveelheid vrij van rechten zal kun
nen worden gelost. 
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2. Bij het vertrek van een douane-lucht
vaartterre in va n een van de twee landen om 
zich rech tstreeks naar het bui tenl a nd te be
geven, zal elk luchtvaal'i;u ig , .hetwelk de na
t ionaliteit van het andere la nd bezit, de 
brandstof, welke bestemd is voor de bijvulling 
va n· het toestel , vrij van douane- of a ndere 
rechten, kunnen innem en, met di en verstande, 
dat de voorwaarden zull en worden in acht 
genomen, welke elk van de twee la nden aan 
het verl eenen van deze vrijstelling zal meenen 
te moeten verbinden. 

De vrijste]] ing zal kunnen worden verl eend 
in den vorm van een rechtstreekscbe vrij stel
ling , dan wel van een restitutie va n de reeds 
betaalde rech ten. 

3. Elk va n de twee R egeer ingen za l voo r 
haar grondgebied aanwijzen de luchtvaar tte r
re inen, opengesteld voor het openbaa r gebrn ik , 
welke zull en zijn inge richt a ls douanelucht
vaartterreinen voor het vrij van rechten in
nemen van de bra ndstof, bedoeld in para
graaf 2. 

4. De twee R egeeringen zull en bij wij ze 
van docum entatie elkaa r wederkeerig mede
deelen de voorschriften, welke zij e lk zull en 
hebben vastgesteld om de ui tvoering van de 
vo renstaande bepalingen te verzekeren . 

5. Elk va n de twee R egeeringen zal deze 
overeenkomst kunnen beë indi gen door kenni s
gev ing, zestig dagen te voren, aan de a ndere 
R egeer ing. 

Deze overeen!komst zal dertig dagen na dag
teekening in werking treden. 

U we Excell ent ie gelieve de he rnieuwde ver
zekering mijner zeer bijzondere hoogachting 
wel te wi ll en aanvaarden. 

r. H. S p aa k. 

Zijne Excell entie den H eer P atijn , 
Minister de,· N ederlanden, 

B russel. 

s. 21. 

21 M ei 1937. BESLUIT, bepa lende de be
kendmaking in het Staatsblrul van het op 
1 April 1933 te 's- Gravenhage tusschen 
Nederland en Luxe,nbur g gesloten vesti
g ings- en a rbe idsverdrag met bij behooren
de nota 's. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de W et van 28 December 1936 

( taatsbl ad n°. 99 U.) , houdende goedkeur ing 
van het op 1 April 1933 te 's- Gravenhage 
tusschen N ede,·land en L1,xe,nbu1·g gesloten 
vest ig ings- en arbeidsverdrag met bijbehooren
de nota ' betreffende de mili ta ire ve rplich
t ingen van de wederzijdsche onderdanen, van 
welke stukken een afdruk bij d it Bes lui t is 
gevoegd ; 

Gez ien mede de o p 15 April 1936 tusschen 
Onzen Gezant bij het Luxemburgsche Hof en 
den Pres ident der Luxemburgsche R egeering 
gewisselde nota's in za ke de toepass ing van 
artikel 2, § 1, van het verdrag, van welke 
nota's eveneens een a fdrnk , alsmede eene ver
taling , bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
g ing van genoemd verdrag op 12 Mei 1937 te 
's-Gravenhagc zijn uitgewisse ld . 
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0. mede, da t bedoeld ve rd rag, overeenkom
stig artikel 22, op 11 Juni 1937 voor het Rijk 
in Europa zal in werking treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl a ndsche Za ken va n den 14den Mei 
1937, Directi e van het Protocol , n°. 17166 ; 

H ebben goedgevonden en verstaa n: 
bovengenoemd verdrag en bovengenoemde 

nota 's, a lsmede eene vertaling der nota' s van 
15 April 1936, te doen bekend maken door de 
plaats ing van di t Besluit in het Staa tsbl ad. 

Onze Ministers, H oofden van Depa rtementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de ui tvoe ring 
van hetgeen ten deze word t vel'0 ischt. 

H et Loo, den 21sten Mei 1937. 
WILHE LMINA. 

D e M inister van Buitenlandsche Zaken, 
D e G r a e f f. 

( Uitgeg. 3 Juni 1937.) 

Vestlglngs- en arbeltlsverdrag tusschen het 
Jfoulnkrijk 1ler Nederlall(Jen en het Groot

Hertogdom Luxembu rg. 
H are M ajestei t de K oningin der N ederl anden 

en 
H a re Koninklijke H oogheid de Groot-H er to

g in van Luxemburg, 
bezield met den wensch de vesti g ings- en 

arbeidsvoorwaarden van Nederl a ndsche onder
danen in Luxemburg en van Luxemburgsche 
onderda nen in ederland te regelen, hebben 
besloten te dien e inde een ve rdrag te sluiten 
en hebben a ls H aa r gevolmachtigden be
noemd, te we ten : 

Hare M ajeste it de Koning in der N ederlan
den, 

Jonkheer Frans Beelae rts van Blokl and , 
H oogstclerzelve r Ministe r va n Buitenlandsche 
Za ken, 

H are Koninklijke Hoogheid de Groot-H er
togin va n Luxemburg, 

den H eer J oseph Bech, H aa r Minister van 
Staat , Voorzitter der R egeeri ng, 

d ie, na elkander mededeeling te h ebben ge
daan van hun volmachten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm we1·den bevonden, over 
de vol gen de a rt i kei en tot overeenstemming 
zijn gekomen : 

AFDEEL! 'G I. 
V es tiging. 

Art. 1. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdrags lui tende P artij en zull en de 
bevoegdheid hebben zich naar het g rondge
bied van de andere P artij te begeven, zich 
daar te vestigen, zich te verpl aatsen, een 
verblijfpl aats te kiezen en het land te vt;r
laten, mits zij zich gedragen naar de daar te 
lande geldende wetten en verordeningen, in 
het bijzonder wat betreft het toezicht op 
vreemde) i ngen. 

H et is wel te verstaan , da t iede r der H ooge 
Verdragsluitende Partijen zich het recht voor
behoudt den toegang tot en het ve rblijf op 
Haar grondgebied te verbi eden aan eiken 
onderdaan van de andere P Mtij , die a ls onge
wensch t zou moeten worden aangemerkt, zij 
het ui t een oogpunt van ha ndhaving der open
bare orde en openba re zedelij kheid, gezond
he id of veili ghe id, of omdat hij geen midde
len van bestaan bezit. 
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De bepaling, vervat in de eerste a linea van 
deze § - hoewel zij in het a lgemeen uitsluit 
de toepassing op de onderdanen der Hooge 
Verdragsluitende Partijen van wetten of ver
ordeningen, die bepaaldelijk ten doel hebben 
het recht om het grondgebied vrijelijk te ver
laten, te beperken of op te heffen - verzet 
zich anderzijds niet tegen de toepassing van 
de gewone en a lgemeene wetgeving, waaruit 
in afzond rlijke gevallen een beletsel voor het 
verlaten zou kunnen voortvloeien . 

§ 2. Ingeval dat de binnenkomst, het ver
blijf, de werkzaamheid of de vestiging van 
een onderdaan van een der Hooge Verdrag
si uitende Partijen op het grondgebied van de 
a ndere Partij , volgens de bepalingen van de 
wetten en verordeningen ten aanzien van het 
toezicht op vreemdelingen, onderworpen moch
ten zijn aan zekere voorwaarden of beperkin
gen. zullen deze van zelf ophouden van toe
passing te zijn op den belanghebbende, die 
zijn woonplaats op bedoeld grondgebied blijft 
houden, uiterl ijk na vijf jaren ononderbroken 
verblijf. 

§ 3. Het is wel te verstaan, dat, zelfs wan
neer het betreft personen, d ie voordeelen ont
leenen aan de bepal ingen van § 2 van dit ar
t ikel, ieder der Hooge Verdragsluitende Par
tijen zich voorbehoudt ten opzichte van onder
danen van de andere Partij gebruik te maken 
van het recht van uitzetting en van het recht 
op deze onderdanen H aar politievoorschriften 
toe te passen, zooals die welke betrekk ing 
hebben op paspoorten, identite itsbewijzen en 
al Ie verklaringen vere i cht voor het toezicht 
op vreemdel ingen. 

§ 4. De rechten , invorderbaar ter gelegen
heid van de toepassing der verschillende for
maliteiten, bedoeld in § 3 van dit artikel, 
zullen niet meer kunnen bedragen dan die 
welke gelden voor onderdanen van de in deze 
meestbegunstigde natie . 

Art. 2. § 1. De onde rdanen van iede r der 
Hooge Verdragslui tende Partijen zullen op 
het grondgebied van de a ndere Part ij in 
rechte en in feite op voet van vol komen ge
l ij kheid met de onderda nen van de andere 
Partij worden behandeld voor wat betreft de 
uitoefening van elke werkzaamheid op het 
geb ied van handel, nij verheid en geldwezen, 
en, in het algemeen, van elke werkzaamheid 
van econom ischen aard, zonder dat er in deze 
onder cheid zal worden gemaakt tusschen on
dernemingen, die een zei fstandige werkzaam
heid uitoefenen en die welke handelen a ls 
bijkantoren of agentschappen. 

§ 2. De onderdanen van ieder der Hooge 
V erdragslui tende Partijen zullen op het grond
geb"ed van de andere Partij a ll e ambachten 
en beroe pen kunnen uitoefenen, di e niet af
zonderlijk in·§ 3 van dit artikel zij n genoemd, 
onder de voorwaarde, dat zij zich gedragen 
naar de daar te lande geldende wetten en 
verordeningen met inbegrip van die welke 
betrekking hebben op de bescherming van de 
nationa le a rbeidsmarkt. 

H et is wel te verstaan, dat de toepassing 
van de wetten en verordeningen betreffende 
de bescherming van de nationale arbeids
markt, geen belet e l zal vormen voor de on
derdanen van ieder der Hooge Verdragslui
tende Pai-tijen, die gevestigd zijn op het 
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grondgebied van de andere Partij , om naar 
hun keuze personen in dienst te nemen voo r 
het vervullen van le idende functies. 

§ 3. De bepalingen van de §§ 1 en 2 van 
dit artike l hebben geen betrekking op de uit
oefening op het grondgebied van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P artijen van de hier
achter opgesomde beroepen, ambachten en 
takken van nijverheid en handel : 

a. de openbare ambten, beroep n en be
trekkingen, met inbegrip van het beroep van 
notaris, procureu t· en deurwaarder; . 

b. de beroepen van advocaat en wi sel
agent; 

c. de colportage en ambulante beroepen; 
d. de vischvangst in de binnen- en terri

toriale wateren, de kustvaart, het loodswezen. 
in het a lgemeen en de inwendi ge havendienst. 

§ 4. De bepalingen van dit artikel brengen 
in geen enkel opz icht wijziging in de in N e
derland ge ldende wette lijke bepalingen met 
betrekking tot de bemanning van zeeschepen 
of binnenvaartui gen, varende onder nat ionale 
vlag, en van in dat land ingeschreven lucht
vaartuigen . 

Art. 3. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdrngs luitende P a rtijen, die zich a l 
of niet op het grondgebied van de andere 
Partij bevinden, zu ll en zich a l daar onder de
ze i fde voorwaarden als de onderdanen van die 
Partij kunnen bezighouden met al le handels
transacties en ter zake elke publiciteit kunnen 
geven of reclame maken. M its zij zich bij hun 
ve rr ichtingen gedragen naar de daa r te lande 
geldende wetten en verordeningen, zullen zij 
aldaar aan geen enkele andere of zwaardere 
voorwaarde, vergunning, verlof of eisch wor
den ondenvorpen dan aan die, waaraan de 
onderdanen van het land voor dezelfde ver
richtingen zijn of kunnen worden onderwor
pen. 

§ 2. De be pal ingern van § 1 van dit artikel 
moeten worden verstaan te ge lden onder voor
behoud van de bijzondere voorwaarden, di e 
ieder der Hooge Verdrags luitende Partijen 
mocht stellen bij de aanbestedingen, uitge
schreven door openbare diensten. 

§ 3. Indien, krachtens de wetgeving van 
een der Hooge Verdragsluitende P artijen, het 
verleenen op Haar grondgebied van vergun
ning, machtiging of verlof, bestemd om het 
toezicht op den in- of uitvoer Le verzekeren, 
in rechte of in feite afhankelijk is van ves
tigings-, verb lijfs- of inschrijvingsvoorwaarden, 
van toepass ing op de eigen onderdanen, zull en 
deze zelfde voorwaarden ge lijke lijk van toe
passing zij n op de onderdanen van de a ndere 
Partij. 

Art. 4. Aan de onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen za l niet wor
den be let op het grondgeb ied van de andere 
Partij , overeenkomstig de wetten en voor
schriften van deze Partij, op te treden a ls 
exposanten, verkoopers of koopers, noch onder 
dezelfde voorwaarden a ls eigen onderdanen 
deel te nemen aan openbare markten en jaar
beurzen, die niet u itdrukkelijk slechts voor 
e igen onderdanen openstaan, of uit hoofde 
van den aai-cl der tentoongestelde goederen 
slechts voor eigen onderdanen en die van be
paalde andere Staten openstaan. 

Art. 5. § 1. De onderdanen van ieder der 
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Hooge Verdrags lu itende P a rtij en zull en op 
het grondgebied van de andere Partij, be
houdens de overlegging, zoo nood ig, van een 
legitimatiebewijs, hetzij ze lf of door tusschen
komst van handelsre iz igers in hun di enst, bij 
de handelaren, in de verkooploka len of bij de 
voortbrengers, die goederen kunnen koopen, 
waarin zij handel d rijven. Zij zu llen beste l
) ingen kunnen opnemen bij de ha ndela ren en 
voortbrengers, die handelen in of in hun be
drijf gebruik maken va n goederen van den
zelfden aard a ls d ie welke hun worden aange
boden. Voor geen van deze verr ichtingen zu l
len zij een bijzondere macht ig ing behoeven 
of ter zake onderworpen zijn aan een ige bij 
zondere belasting of ge ldelijke verplichting, 
die niet van de nationale ondernemingen en 
van haar vertegenwoord igers zal kunnen wor
den geëischt, mits zij slechts monsters en geen 
a rtikelen bestemd voor den verkoop met zich 
mede nemen. 

§ 2. Voor de toepassi ng van de bepalingen 
van dit artikel zu llen de Hooge Verdragslui 
tende Partijen zich richten naar de bepalingen 
van artikel 10 van het verdrag van Genève 
van 3 November 1923, betreffende de legiti 
matiebewijzen voor handelsre izigers en de re
geling van de toelating van monsters. 

§ 3. De bepalingen van dit a rt ikel zijn ni et 
van toepass ing op de ambulante bedrij ven , 
colportage of op het pi aatsen va n bestel I i ngen 
of het doen van aankoopen bij personen, die 
zich n iet met handel of nijve rhe id bez ighou
den ; te dezer zake behoudt ieder der Hooge 
V erdrags luitende Partijen zich de volledige 
vrijhe id van haar wetgev ing voor. 

Art. 6. § l. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragslui tende Partij en zu ll en op 
het grondgebied van de andere Partij deze) fde 
behandeling als de e igen onderdanen genieten 
voor wat bet.-eft rechten ten aanz ien van erf
goed, het recht om roerende of onroerende 
goederen te verwerven, te bez itten of te huren, 
zoowel als OIT\ daa rvoor te beschikken om niet 
of onder bezwarenden titel. 

§ 2. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partij n verleent den onderdanen van de a n
dere Partij, onder dezelfde voorwaarden a ls 
aan haa r e igell onderdanen, de vrijhe id om de 
hun toebehoorende roerende goederen, a ls
mede de opbrengst van den verkoop van hun 
roerende of onroerende goederen uit te voe
ren. H et is wel te verstaan, dat ieder van de 
Hooge Verdragsluitende P a rtijen het recht 
heeft dezen u itvoer afhan kelijk te stellen van 
een daaraan voorafgaande betaling van de 
heffingen of belastingen, waaraan de onder
havi ge goederen. onderworpen zijn . Genoem de 
goede ren of bedragen, afkomstig van den ve r
koop daarvan, zu l Jen echter niet kunnen wor
den be last met eeni ge bijzondere be lasting ui t. 
hoofde van dezen ui tvoer . 

§ 3. H et is wel te verstaan, dat in geval 
van verhu izing van den e igenaar of in geva l 
van verkoop van roerende of onroerende goe
deren, a fkom stig van een na latenschap, een 
eventueel e rege l ing van het geldverkee r geen 
beletsel za l kunnen vormen voor den vr ij en 
uitvoer van de opbrengst van den verkoop 
van deze goederen. 

§ 4. De bepalingen van dit artikel vormen 
geen beletsel voor de bevoegdheid, di e ieder 
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der Hooge Verdragslui tende Partijen zich 
voorbehoudt, om, met het oog op de veil ig
he id va n den Staat, in bepaalde streken het 
verkrij gen of het in bezit nemen, van onroe
rende goederen door onderdanen van de an
dere Partij a fhankelijk te ste l Jen van een 
voorafgaande macht igi ng. 

Hij , die door vererv ing onroerende goederen 
verkrijgt d ie in genoemde streken ge legen 
zijn, zal om deze lfde reden verp licht kunnen 
worden deze binnen redelijken t ij d te verkoo
pen. 

§ 5. In uitzonderingsgevall en - bijzonder
lij k in geval van cr isis van het m untwezen -
waarin het verkrijgen van onroerende goede
ren of roerende zaken en waa rden door vreem
de] ingen zou kunnen le iden tot bemachtig ing 
van vitale hulpbronnen van het land of zou 
dre igen deze hulpbronnen in gevaar te bren
gen, za l ieder de r Hooge Verdragslu itende 
P a rt ij en de bevoegdheid hebben deze verkrij
g ing te verh inderen . Zij zal echter van deze 
bevoegdheid slechts gebruik kunnen maken, 
indien geen enkele maatregel, die het be
g in el van gelijkhe id tusschen de onderdanen 
van de twee la nden eerb iedigt, haa r bela ngen 
voldoende kan beschermen. Di t verbod zal 
slechts van kracht zijn zoolang de oorzaken, 
die hiertoe hebben gele id , bl ij ven bestaan. 

§ 6. Het is wel te verstaan, dat, niettegen
staande de bepali ngen van dit artike l, ieder 
der Hooge Verdragsluitende P artij en het recht 
zal hebben a ll e beperkingen op te leggen, die 
zij noodzakelijk oordeel t ten aanzien van de 
verwe rv ing van zeesch epen of bi nnenvaartui 
gen, varende onder nationale vlag, van lucht
vaartuigen, in het e igen land ingeschreven, 
of van aandeelen in den e igendom van derge
lijke schepen of luchtvaa rtuigen. 

A,-t. 7. § 1. Ten aanzien van de wette lijke 
en gerech telijke bescherming van hun pe rsoon, 
bezittingen, rech ten en belangen zullen de 
onderdanen van ieder de r Hooge Verdragslu i
tende Partijen o p het grondgebied van de 
ande re P artij zooals de e igen onderdanen 
worden behandeld. 

§ 2. Bijgevolg hebben zij a ls e ischer of 
gedaagde vrijen ·en gemakkelijken toegang 
tot de gerech ten en kunnen zij onder deze) fde 
voorwaarden a ls e igen onderdanen in rechte 
optreden . Zij hebben eveneens het recht voor 
de bevoegde a dmin istratieve overheden te ver
schijnen en haar bemiddeli ng in te roepen 
voor de bescherm ing van hun rechten en be
langen in ieder geval waarin de e igen onder
danen bevoegd zij n zu lks te doen. Zij kun nen 
voor de verdediging van hun be langen voor 
a ll e gerech ten, administratieve gerechtelijke 
instanties of overheden, de advocaten, procu
reurs, notarissen en andere personen ki ezen, 
die volgens de nationale wetten van het land 
gerech t igd zijn op te treden . 

§ 3. De onderwerpen van gerech te ) ij ken 
aard, die ge rege ld zijn door bij zondere tus
schen de H ooge Verdragsluitende P a rtij en 
ge l den de convent ies of verdragen, met name 
door het Haagsche verdrag van 17 Juli 1905, 
betre [fende de burgerlijke rechtsvordering, 
blij ven uitdrukkelijk onderworpen aan deze 
conventies o f verdragen. H et is wel te ver
staan , dat zelfs ingeval deze conventies o[ ver
dragen mochten worden opgezegd, het onder-
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havige verdrag niet op deze onderwerpen van 
toepassing zou zijn. 

§ 4. H et aan de onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P artijen verleende 
recht om voo1: de bevoegde adm inistratieve 
overheden van de a ndere P artij te verschijnen, 
ten einde op te komen voor hun rechten. en 
belangen, overeenkomstig de op het betrokken 
grondgebied geldende wetten, houdt de be
voegdheid in voor de douane-autoriteiten te 
verschijnen en persoonlijk tot de inklaring 
van hun goederen over te gaan, onder deze lfde 
voorwaarden als e igen onderdanen, en zonder 
uit hoofde van hun vreemdelingschap onder
worpen te zijn aan andere of bezwarender for
malite iten of vooiochriften clan die welke ten 
a~nz ien va n eigen onderdanen van toepass ing 
ZJJn . 

Art. 8. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Vercl ragsl uitende P artij en zul Jen op 
het grondgebied van de andere P artij vrij
gesteld zijn van alle rechterlijke of adm ini
stratieve functies. 

§ 2. De onderdanen van ieder der Hooge 
Verdragslui tende Partijen zullen echter zijn 
onderworpen aan de lasten., die verbonden 
zijn aan den e igendom van den bodem en van 
roerende goederen, evenals aan verplichte in
kwartiering en andere bijzondere ve r pi ich
t ingen of vorderingen, waarnan ui t hoofde 
van wette! ijke bepalingen de onderdanen van 
het eigen land in hun hoedani gheid van be
zitte1 of eigenaren van gebouwde of onge
bouwde omoerencle goederen, dan wel roeren
de goederen, zijn onderworpen. In geen geval 
zal een der boven bedoel de I asten door een 
der Hooge Verd ragsluitende P a rtijen kunnen 
worden geëischt, wanneer deze niet eveneens 
van haar e igen onderdanen wordt gevorderd. 

§ 3. De bezittingen van de onderdanen van 
ieder der Hooge Verdragsluitende P artij en 
zullen op het grondgebied van de a ndere 
Partij niet kunnen worden onteigend en aan 
deze onderdanen kan het genot van hun be
zittingen zelfs niet t ijdelijk worden ontnomen, 
a nde1'S dan om redenen van openbaar bel ang 
en volgen de procedure voorz ien in de ter 
plaatse voor eigen onderdanen geldende wet
gev ing. 

§ 4. I eder der Hooge Verdrags lu itende 
P a rtijen zal aan de onderdanen van de a ndere 
Partij met betrekking tot de schadeloosstelling 
voor verplichtingen, vorderingen, onte igen in
gen of tijdelijke ontneming van genot, bedoeld 
in de vorenstaande §§ 2 en. 3, een behande
ling moeten toestaan die niet ongunstiger zal 
zijn dan die welke zij aan haar eigen onder
danen of aan onderdanen van de meestbegun
stigde natie toestaat. 

Art. 9. De onderdanen van ieder der H ooge 
Verd rags luitende P artijen zullen ter zake van 
al Ie soorten belastingen en heffingen , even
als van alle andere lasten van fi scalen. aard, 
ongeacht voor wiens rekening deze worden 
geheven, op het grondgebied van de andere 
Partij in a l Ie opz ich ten deze] fcle behandeling 
ondervinden en bij de fi scale overheden en 
gerechtelijke instanties dezelfde bescherm ing 
genieten als eigen onderdanen, die in ge lijke 
gevallen verkeeren. 

Art . 10. § 1. De vennootschappen op aan
deelen, evenals de a ndere vennootschappen, 
hetz ij burgerlijke vennootschappen dan wel 
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vennootschappen op het gebied van handel, 
nij verheid of geldwezen, met inbegrip van 
verzekeringsmaatscha ppijen, scheepvaart- en 
andere transportmaatschappijen, a lsmede rli e 
welke het verkeer onderhouden, opger iuht 
overeenkomstig de wetgeving van een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen en haar zetel 
hebbende op het grondgebied va n deze P artij, 
zullen op het g rondgebied van de andere 
P a rt ij als wettig bestaande worden erkend en 
zull en daar te lande de bevoegdhei d hebben 
in rech te op te treden, onder voorbehoud dat 
haar oprichting of doel op geenerlei wijze in 
strijd zij met de openbare orde in laat t be
doeld land. 

§ 2. De wettigheid van de oprichting van 
de in § 1 van dit artikel bedoelde vennoot
schappen, evenals van haar bij kantoren en 
agentschappen, en haar bevoegdheid om in 
rech te op te treden, zu ll en worden bepaald 
naar de wet van het land, waar de vennoot
schappen zijn opgericht. 

§ 3. De werkzaamheid van de vennootschap
pen van ieder der Hooge Verd rags lui tende 
Partijen zal voor zoover zij, op het grondge
bi ed van de andere Partij , hetzij di rect da n 
wel indirect door tusschenkomst van bijkan
toren of agentschappen, plaats heeft, onder
worpen. zij n aan de wetten en vernrdeningen 
van deze laatste Partij. 

§ 4. Indi en een der Hooge Verd ragsluiten
de Partijen de werkzaamheid op haar geb ied 
van vreemde vennootschappen afhankelijk stelt 
van een voorafgaande machtig ing, dan zal het 
verkrijgen van deze machti g ing wat betreft 
de vennootschappen: van de andere Pa rtij niet 
onderworpen kunnen zijn aan andere voor
waarden dan die welke onder soortgel ij ke om
standigheden gestel cl worden aan vennoot
chappen van de meestbegunstigde natie . 

§ 5. De vennootschappen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P a rtijen zullen op 
het grondgebied van de andere P art ij in 

aangelegenheden van gerechtelijkeni aard en 
in die betreffende het bezit, de verwerv ing, 
het in bez it nemen, huren en vervreemden 
van roerende of onroerende goederen de be
handeling gen ieten; d ie voor natuurlijke per
sonen is vastgelegd in de a rtikelen 6, 7 en 8 
van dit verdrag. Deze vennootschappen zu ll en 
de voor haar werking benoodigde gebouwde 
of ongebouwde onroerende goederen kunnen 
verwerven; de ve rwerving van zulke goederen 
zal echter niet het doel van haa r bedrijf kun
nen uitmaken. 

§ 6 . De vennootschappen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen , di e o p het 
grondgeb ied van deze Partij haa r fi scale 
woonplaats hebben, evenals haar bijkantoren 
en agentschappen, zullen op bet grondgebied 
van de a ndere Partij, voor zoover het de di 
recte belastingen betreft, niet onderworpen 
worden aan een hoogere be lasting clan die 
welke eventueel door de national e vennoot
chappen, die in ge lijke omstandigheden ver

keeren, wordt gedragen. 
§ 7. De vennootschappeni van een der Hoo

ge Verdragsluitende Partij en zull en op het 
grondgebied van de a ndere Partij in alle aan
ge legenheden, die in dit artikel niet genoemd 
worden, dezelfde beha ndeling gen ieten a ls di e 
welke aan vennootschappen van de meestbe
gunstigde natie wordt toege taan. 
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AF DEELING II. 

Arbeid. 

Art. ll. § l. De H ooge Verdragslui tende 
Patrtij en verbi nden zich het. vert rek harer 
wederzijdsch e onderdanen, di e zich van het 
eene naar het andere land wenschen te bege
ven om aldaar arbe id te verr ichten, niet te 
zu ll en verhinderen ; zij zull en te dien einde 
aan deze arbe iders en hun gez innen a lle noo
dige ambtelijke facil ite iten verl eenen . 

§ 2. Onder de voorwaarden, vermeld in de 
art ikelen 1 en 2 van afdeeli ng I van dit 
verdrag, zal aan de a rbe iders, d ie onderda nen 
zijn van een van be ide landen, worden toege
staan arbeid te aanvaarden op het grondge
bied van het andere land. 

Art. 12. I eder der H ooge Verdragslui tende 
Partijen zal de vere isch te maatregel en kunnen 
tre ffen te n e inde aan de geïmmig reerde ar
be iders, bij gelijken arbeid, een loon te ver
zekeren, gel ijk aan dat de r eigen arbe iders 
van dezelfde categorie, di e in dezelfde onder
neming werkzaam zijn, of, bij ontstentenis van 
e igen a rbeiders van dezelfde categor ie werk
zaam in dezelfde onderneming, het normale 
en gebr uikelijke loon der a rbe iders van de
ze i fde categor ie in dezelfde streek. 

Art . 13. § 1_. De arbeiders van ieder der 
H ooge Verdragslui tende P artijen zull en op 
het g rondgebied der andere P ar tij deze] fde 
besche rming gen ieten als di e welke de wet
geving en de gebruiken van het land ten aan
zien van a rbe ids- en bestaansvoorwaarden ver 
leenen aan de e igen onderda nen. 

§ 2. All e klachten der arbe iders van een 
der H ooge Verd rags luitende P artijen met be
trekking tot de hun door de werkgeve rs op 
het grondgebied der audere Verdragsl ui ten<le 
P artij toegekende arbeids- en bestaam voor
waarden, a lsmede moeilijkheden van welken 
aa rd ook, di e de· tussch enkomst van het open
baa r gezag vereischten, zull en hetzij recht
streeks, hetzij door tusschen,komst der diplo
matieke of consul a ire ambtenaren, worden 
medegedeeld of overgebrach t aan de over
heden van laatstgenoemde Verdragslui tende 
P ar t ij ; de bevoegde overheid van deze laatste 
za I tot het vere ischte onderzoek ov01·gaa11 en 
bij ui tsluiting bevoegd zijn t usschenbeide te 
kon\en. 

Art. 14. § l. Ingeval de stand der a rbeids
markt in zekere tij den, in zekere streken of 
voor zekere beroepen het den emi g ranten of 
arbeiders, d ie afzonderlijk en ui t e igen bewe
g ing a rbeid komen zoeken,, niet mogelijk mocht 
maken werkgelegenheid te vinden, zal de be
t rokken Hooge Verdragslui tende P a rtij daa r
mede terstond la ngs diplomat ieken weg de 
andere Verdragsluitende P artij in kennis stel
len, ten einde deze gelegenheid te geven het 
11oodige te v •rr ich ten. 

§ 2. I ngeval een der Hooge Verdragslui 
tende P artij en het noodi g mocht achten op de 
betrokken arbeiders beperkende maatregelen 
toe te passen, verbindt zij zich deze maat
regelen op de onderdanen der andere Ver
dragsluitende P a rtij n iet toe te passen, dan 
na met deze laatste onderhandelingen te heb
ben geopend, ten doel hebbende om het na
deel, dat uit bedoelde maatregelen mocht kun
nen voortvloeien, zoovee l mogelij k te beper
ken. 
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Art. 15. Onder voorbehoud van het bepaal
de in de §§ 4 en 5 va n a rt ike l 6 der eerste 
afdeeling van di t verdrag, zull en de arbeiders 
van een der H ooge Verdragslui tende P ar tijen 
op het grondgebied der andere P artij deze! fde 
rechten en voorrech ten genieten a ls de eigen 
onderdanen ten aanzien van de verwe rving, 
het bezit, het pachten en- de verpacht ing van 
onroe rende goederen, in het bijzonder wat be
t reft het kl eine landelij ke o f stedelijke bezit, 
a lsmede de beschikking daarove r om n iet of 
tegen vergoeding. Zij zull en evenwel n iet 
kunnen genieten van de premi ën of voordee
len, di e op dat grondgebied mochten worden 
toege kend aan de bouwers en koopers van 
goedkoope woningen. 

Art. 16. De onderdanen van ieder der 
H ooge Verd ragsluitende P artijen zullen op 
het grondgebied der andere de voordee len ge
nieten van subsidies aan onderl inge werkloo
zenkassen, van openbare werkloozenondersteu
ning en van openbare werkverschaffing onder 
dezelfde voorwaarden a ls de eigen onderdanen. 

Art . 17. De onderdanen van ieder der 
H ooge Verdragsluitende Partijen zull en op het 
grondgebied der andere ge lijke behandeling 
a ls de eigen onderdanen genieten voor a lles 
wat betreft de toepassing der wetgeving rege
lende de arbe idsvoorwaarden, de hyg iëne en 
de ve ili ghe id der arbeiders. 

Art . 18. De bevoegde a dmin istrat ies der 
be ide landen zuDen in gemeenschappelij k over
leg de ondergeschikte admin istratieve maa t-

. regelen vaststell en, die noodig zijn voor de 
ui tvoering der bepalingen van dit ve rdra g 
en die samenwerking van haar d iensten ver
e ischen. Zij zull en eveneens de geva llen vast
ste ll en waarin en de voorwaarden waaronder 
deze d iensten rechtstreeks met elkander br ief
wisseli ng zul len voeren. 

AFDEELING III. 

V erschill en.de voor beide voorgaande afdee
l ingen geldende bepalin gen. 

Art. 19. H et genot va n de voordeelen, d ie 
een de r Hooge Verdrags lui tende P artijen op 
grond van een econon1 ische un ie aan een 
derde land heeft verl eend of mocht verl eenen, 
za l door de andere P artij niet u it hoofde van 
'di t verdrag kunnen worden gevorderd . 

A rt. 20 . Voor wat het Ko ninkrijk der N e
der landen betreft, zal d it verdrag slech ts van 
toepass ing zijn op het grondgebied in Europa. 

Art . 21. E lk geschi l betreffende de uitleg
g ing, de toepass ing of de u itvoer ing va n dit 
verdrag , dat door de Hooge Verdragslui tend_e 
P ar tijen n iet langs diploma tieken weg kon 
wo rden opgelost, zal aan het P ermanente H of 
van Internat ionale Justiti e worden o nder
worpen. 

Art. 22. D it verdrag is opgestel cl in de 
Nederlandsche en in de F ransche taal ; beide 
te ksten zij n authenti ek. H et zal worden be
krachti gd en de bekrach t ig ingsoorkonden zul 
len zoo spoedi g mogelijk te 's-Gravenhage 
worden ui tgew isse ld. 

H et za l in werk ing treden der t ig dagen na 
de ui tw isseling dier oorkonden. 

Het zal , met inach tneming van een te rmijn 
va n een jaar, op elk tijdstip kunnen worden 
opgezegd. 
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Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
gevolmachtigden dit ve rd rag hebben oncler
tee kencl en er hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in twee exempla
ren, den l sten April 1933. 

(L.S.) Beelae rts van B lokl ancl. 
(L .S. ) Bech . 

's-Gra venh age, den 1 April 1933. 
Excell entie, 

Ik heb de eer te r kennis van we Excell en
t ie te brengen, da t de N eclerlandsche R egee
ring e r in toestem t, zoowel in t ij d van vrede 
a ls in tijd van oorlog de Luxemburgsche on
de rda nen op het ede rl a ndsche grondge bied 
vr ij te stell en van a ll en mili ta iren d ien tplich t 
bij de la ndm acht, de zeemacht of de luch t
strijdkrachten, a lsmede van al le ve rpl ichte 
di en ten, d ie, d irect o f indirect, verba nd hou
den met de la ndsve rdedi g ing en va n den per
soon geëischt worden . H etzelfde zal gelden 
voor de lasten in geld of na tura, d ie zull en 
worden opgelegd in plaats van deze d iensten. 

Uwe E xcell entie ge li eve de he rn ieuwde ve t·
zekering van m ij n bijzondere hoogach ti ng te 
aanvaarden. 

B eelaerts van Blo ki and. 

Aan Zijne Excell entie 
den Jl eere Joseph Bech, :Minister van Staat, 

V oorzitt e,· der R egeer ing van Luxe,nbttrg. 

' s-Gravenh age, den 1 Apr il 1933. 
Excellent ie, 

I k heb de eer ter kennis va n we Excel-
lenti e te brengen, da t de mili taire d ienst
p licht in het Groot-H ertogdom niet m er be
st.aa t sedert de wet van 16 F ebruari 1881, 
d ie de u itvoer ing der wet ten en reglementen 
op de mili t ie heeft opgeheven. . 

Ingeval de L uxemburgsche R egeer ing in 
bui tengewone omstand igheden ertoe genood
zaa kt zou zijn, po litiemaatrege len o[ de rge-
1 ij ke te t reffen, cl an za l zij den N eclerland
schen onderdanen dezelfde voo rclee len toeken
nen die haa r onderda nen in eclerl a nd ge
nieten. 

Uwe E xcellen t ie gelieve de he rnieuwde ve r
zekering van mijn bijzondere hoogachting te 
aa nvaarden. Bech. 

Aan Zij ne Excell entie 
J onkheer Frans Beelae rts van B lokl and, 

1tf inis t ew v a n B uitrnlaniûcli.e Zaken t e 
's- 0,nvenhage. 

Luxem burg, 15 Apri l 1936 . 
Mijnheer de M inister, 

Te r nadere omschrijving va n de strekking 
van a rt ike l 2, § 1, va n het op 1 Apr il 1933 
te 's-Gravenhage ondertee kend ve t ig ings- en 
arbe idsverdrag tusschcn Luxemburg en N e
der la nd, heb ik de ee r te U wer kennis te 
brengen, dat de G roothe rtogelij ke R egeer i ng 
bere id is zich niet te ve rzetten tegen. de toe
pas ing op de in Nederl a nd gevesti gde Luxem
btu·gsche onderda nen va n de bepalingen de r 
N ecle rlandsche wetgev ing, regelende de zelf
sta nd ige uitoefening va n be roepen en bedrij
ven door vreemdelingen. 
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Di ente ngevolge zu ll en de Luxemburgsche 
onderdanen, evena ls a lle a ndere vreemdel in
gen, kun nen worden ve rpl icht in Nederla nd 
een voora fgaande vergunning aan te vragen 
voor de ui toe fening van ze lf tand ige beroepen 
en bedrij ven. 

I k voeg hi eraa n toe, dat de Groothertoge
lij ke R egeering va n oordee l is, dat u it een 
oogpunt van wecler keerighe id de in het Groot
her togdom gevestigde Nederl a nd che onderda
nen onder deze! [de voorwaarden zull en kunnen 
worden onderworpen aan de voorschriften, 
welke in L uxemburg moch ten worden u itge
vaa rdi gd tot regeling van de zelfstand ige u it
oefening in het Groothertogdom van een be
roep o[ een bedrij f door vreemdelingen, die 
onderda nen zijn va n la nde n, waa rmede het 
Groothe rtogdom niet doo r een economisch
unieverdrag is ve rbonden.. 

Gelief, Mij nheer de Ministe r , de ve rzeker ing 
mij ner hoogacht ing te aanvaarden. 

Aan Zijne Excell entie 
J onkhee,· Tjarda van Starkenborgh 
Stachou wer, B ttiten gewoon Gezant en 
Oevol ,nachtigd Jl inister der N eder
landen, te Luz,enibm·g. 

Bech. 

L tu<em burg, 15 Apr il 1936 . 
Mij nheer de Minister, 

I k heb de eer de ontva ngst te berichten van 
den brief, di en U we Excell ent ie heden tot m ij 
heeft wi ll en richten, ten e inde m ij te doen 
weten, dat de Groothe rtoge lij ke R egeering 
zich niet zou ve rzetten tegen de toepass ing op 
de in N ederl and gevestigde Luxemburgsche 
onderdanen van de bepa lingen der ederl and
sche wetgeving rege lende de ze lfstandige uit
oefening van beroepen en bedrijven door 
vreemdel ingen. 

D ien tengevolge zu ll en de Luxemburgsche 
onderdanen, evena ls a ll e a ndere vreemdeli n
gen, kunnen worden verp l icht in 1 eder land 
eene voo rafgaande vergunning aan te vragen 
voor de uitoe fening van ze lfstandige be roepen 
of bed rij ven. 

Ik meg hieraan toe, da t mijne R egeering 
zich vereenigt met het oordeel der Groother
togelij ke R egeering ingevolge hetwelk ui t een 
oogpunt van wederkee r ighe id de in Luxem
burg gev stig cle ederl a ndsche onderdanen 
onder deze) fdo voorwaarden zouden· ku nnen 
worden onderworpen aan de voorschri ften, 
we lke in het G .-ooth e r togclom m och ten wo rde n 
u itgevaard igd tot regeli ng va n de ze lfsta nd ige 
uitoefening in het Groothertogdom van een 
beroep o f een bed rij f door vreemdelingen, d io 
onderd anen zij n van landen, waarmede het 
Groothe rtogdom niet doo r een econ01niRch
unieve rclrag i verbonden. 

Ik maak van deze gelegenheid gebru ik, 
Mijnhee t· de 1iniste r, om U de ve rzekering 
te herni euwen mij ne r meeste hoogachting. 

A . W. L . Tj a rda van Starkenborgh. 

A an Z ijne Excell entie 
den H eere J oseph Bech, Ministe,· van 

Staat, P resident der Groothe.,.to ge
lij ke Regeering, te L uxernbttrg. 
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s. 22. 

21 M ei 1937. BESLU IT, bepalende de be
kendma king in het S taatsblad van het op 
5 Februar i 1937 te L onden onderteekende 
protocol tot wij zig ing van de op 7 M ei 
1934 a ldaar gesloten en op 27 J uni 1935 
en 22 Mei 1936 gewijzigde in terna tionale 
overeenkomst tot beperking van de pro
ductie en van den ui tvoer van r ubber 
(Staats blad 1934, n°. 436, en 1936, n°. 96) . 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 5 F ebruari 1937 te L onden 

namens de R egeer ingen van de F,·ansche R e
publ iek, het V e1·eenigd I( oninkrij k van Groot
l)ritannië en Noord,. / erland, B ,·itsch-l ndië 
( India), het K oninkrijk der N ederlanden en 
het K oninkrijk Siam onder teekende protocol 
tot wij zig ing va n de op 7 Mei 1934 a ldaar 
gesloten en op 27 Juni 1935 en 22 Mei 1936 
gewij zigde interna tionale overeenkomst tot be
perking van de productie en va n den u itvoer 
van rubber (Staatsbl ad 1934, n°. 436, en 1936 , 
n°. 96) , va n welk protocol een a fdruk en eene 
verta ling bij di t Beslu it zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat overeenkomstig paragraaf 
2 van vermeld p rotocol dit onmiddellijk nà de 
onder teekening is in werking getreden ; 

Op de voordrach t van Onzen M inister van 
Bui tenlandsche Zaken van den 14den Mei 
1937, D irectie van het Protocol , n°. 17484; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd protocol , alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekend ma ken door de 
p laats ing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze M inisters, Hoofden va n Depa rtementen 
van A lgemeen Bestu ur , zij n, iede r voor zooveel 
h em aangaat, belast met de u itvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereisch t. 

H et Loo, den 21sten Mei 1937. 
WILHE LMINA. 

D e M inister van B uitenl andsche Zaken , 
D e Gra e ff. 

(Uit geg. 8 J uni 1937.) 

De R egeer ingen van de Fra nsche Republi ek, 
het Vereeni gd K oninkrijk van G root-Bri tanni ë 
en Noord-I erl a nd, Bri tsch-Indi ë (Ind ia ), het 
Kon inkrijk der Nederlanden en het Kon inkrijk 
Siam ; 

Verl angende zekere wij zig ingen aan te b ren
gen in de op 7 Juli 1934 te Londen geteeken
de Overeenkomst in zake de regeling van de 
productie en den u itvoer van rubber ; 

Zijn dienovereenkomstig omtrent het volgen
de overeengekomen: 

1. De tabel bij artikel 4 (a) van de ge
noemde Overeenkomst wordt gewijzigd en ge
lezen a ls volgt: 

1936. 1937. 19 38. 
N ederlandsch-Indië 500. 000 520.000 540.000 

2. Di t Protocol za l onmiddellij k in we rking 
t reden. 

T en blijke waarva n de ondergeteekendcn, 
hiertoe door hunne ondersche idene R egeerin
gen gevolmachti gd , di t Protocol hebben on
dertee kend en hunne zege ls daaraan hebben 
gehech t . 

Gedaan te Londen, den 5den F ebr uari 1937, 
in een enkel exemplaa r , hetwelk bewaa rd zal 
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blijven in de archieven van de R egeering van 
het Vereen igd K oninkr ijk en waarvan behoor
lijk gewaarmerkte a fsch r iften door de R egee
r ing va n het Vereeni gd Kon inkrijk zull en 
worden gezonden aan e lk van de a ndere con
t racteerende R egeeri ngen. 

Voor de R egeering van de Fransche R epubliek, 
{L.S.) Charl es Corbin . 

Voor de R egeering va n het Ve reenigd Ko
ni nkrijk van Groot-Brita nnië en Noord
I erl and , 

(L. S. ) Anthony Eden. 
Voor de R egeer ing van B r itsch-Indi ë, 

(L.S.) Y. N. Sukt hankar. 
Voor de R egeeri ng van h et K oninkrijk der 

N ederl anden, 
(L.S . ) R . de M arees van Swinderen. 

Voor de R egeering van het K oninkrij k Si am , 
(L.S.) P hya R a jawangsa n. 

s. 23. 

3 J uni 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
15 Mei 1936 te ' s- Gravenhage tusschen 
N ederland en B elgië gesloten verdrag be
treffende den onderstand en de terugl ei
d ing va n behoeft igen. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Gezien de Wet van 21 December 1936 

(Staatsblad n° . 99 0) , houdende goedkeur ing 
van he t op 15 M ei 1936 te 's-G,·aven ha ge 
tusschen N ede,·land en B elgië gesloten ver
drag betrnffende den onderstand en de terug
leiding van behoeft igen, van welk verdrag een 
a fdruk bij dit Bes lui t is gevoegd; 
· Overwegende, dat de akten van bekrachti

g ing van dat verdrag op 12 Mei 1937 te 
B russel zijn u i tgew issel d ; 

0 . mede dat het ve rdrag, ingevolge a rt ikel 
8, op 12 Juni 1937 voor het R ij k in E uropa 
zal in werk ing treden; 

Op de voo rd racht van Onzen M inister van 
Buiten landsche Za ken van den 27sten Mei 
1937 . Di rectie van het Protocol, n°. 17696 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
genoem d verdrag te doen bekend maken 

door de p laats ing van di t Bes) ui t in het 
Staatsblad. 

Onze M iniste rs, H oofden van Departementen 
van A lgemeen Bestuur, zijn , iede r voor zoo
veel hem aangaa t, bel ast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt . 

H et Loo, den 3den J uni 1937. 
WILHELMINA . 

D e M iniste1' van Buitenlarulsche Zaken, 
D e Gr a eff. 

(Uitge g . 11 J uni 1937 .) 

Verdrag· tusschen Ne1lerlan tl en Belg·lii 
betre ffende t1·e 11 onders tand en de terug· 

leidin g· van behoefti gen. 

H are Ma jeste it de Ko ning in der N ederl an
den en Zijne Majeste it de K oning der Belgen, 
de behandeling en de te rugle iding Hunner 
behoefti ge onderdanen wi l lende regelen, heb
ben besloten te di en e inde een Vel'drag te 
slui ten en hebben tot Hunne gevolmachti gden 
benoemd, te weten : 
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Hare Majesteit de K oningin der eder-
landen: 

Jonkheer Andries Cornelis Dirk de Graeff, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenl a ndsche 
Zaken· 

Zijn~ Majesteit de Koning der Belgen: 
den H eer Charles Maskens, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij H are M a jeste it de Koningin der 
N ederlanden, 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld , nopens de navolgende bepalin
gen zijn overeengekomen: 

Art. 1. Elk der Hooge Verdragsluitende 
Partij en ver pi icht zich er voor te zorgen, dat 
binnen Haar gebied in Europa aan de hulp" 

·behoevende onderdanen van de mede-verdrag
sluitende P artij het vereischte onderhoud, de 
genees- en verloskundige behandeling, als
mede de vere ischte verpleging verschaft wordt 
volgens de regelen, di e, ter plaatse waar zij 
zich bevinden, ten aanzien der eigen onder
danen gelden. Mits de gezondheidstoestand 
va n belanghebbende zich daartegen niet ver
zet, noch wat hem zei ve aangaat, noch uit een 
oogpunt van eene gevaarlijke besmetting voor 
anderen, zal de terugleid ing te a llen t ijde 
kunnen plaats hebben, zonder voorafgaand 
verzoek aan den Staat van oorsprong, behou
dens in de gevall en , voorzien in de a r t ikelen 
2 en 3. 

Art. 2. Hulpbehoevenden, di è wegens dood 
of afwezighe id van den kostwinner, wegens 
ziekte, 1 ichaamsgebreken of hoogen ouderdom 
niet in hun onderhoud kunnen voorzi en, als
mede weezen, verl aten kinderen en krank
zinnigen, di e ten l aste van de openbare armen
ve rzorging zijn gekomen, zull en slechts wor
den uitgeleid nadat de Partij , waartoe de 
hulpbehoevende behoort, de noodige maatre
gelen voor de in-ontvangst-neming van zijnen 
onderdaan heeft getroffen en in deszelfs over
neming heeft toegestemd. 

Deze toestemming zal worden gevraagd en 
het antwoord zal worden gegeven langs di
plomatieken weg. 

H et ve rzoek om overneming zal vergezeld 
gaan van all e inlichtingen, di e de aanvra
gende P artij zal kunnen verschaffen nopens 
de iden t iteit van den hulpbehoevende en, zoo 
het een I ichamelijk of geestelijk zieke betreft, 
van eene genees kundige ve rkl aring, welke 
nauwkeurige inlichtingen bevat nopens den 
lichamelijken of geestestoestand van den pa
ti ënt. Bij het verzoek om overneming zal 
tevens worden opgegeven of, en zoo ja, hoe
vee l verplegers er voor de overbreng ing noo
di g zijn. 

Binnen 45 dagen na de dagteekening van 
het verzoek om overneming, gericht tot den 
Staat van oorsprong doo r den diplomatieken 
vertegenwoordiger van den aanvragenden 
Staat, zal de aangezochte P artij aan de aan
vragende Partij doen weten of zij in de over
neming van den hulpbehoevende toestemt. 
T enzij de vertraging te wij ten is aan de on
genoegzaamheid of de onjuistheid der in! ich
t ingen nopens de identite it, verstrekt door de 
aanvragende Partij, zal deze van de aange
zochte Partij , di e den maatregel niet tijdig 

124 

heeft toegestaan, kunnen vorderen de terug
betaling der kosten van het vereisch te onder
houd , de genees- en verloskundige behande
ling en de vereischte verpleging, welke de 
hul pbehoevende heeft veroorzaakt sedert het 
e inde van den termijn van 45 dagen tot aan 
de dagteeken ing der mededeeling aan den 
diplomatieken vertegenwoordiger der aanvra
gende Partij der toestemming van de aange
zochte Partij . Deze kosten zull en worden be
rekend volgen het voor de eigen onderdanen 
der aanvragende Partij toegestane tarief. H et 
voorgaande belet niet de terugle iding na een 
tijdvak van meer dan 45 dagen, indien de 
aanvragende Partij deze ve rki eselijk acht, op 
voorwaarde evenwel , dat de aangezochte Partij 
ten minste 3 weken te voren worde in kennis 
gesteld met de pi aats en den datum der over
gave van den hul pbehoevende. 

Bij toestem ming in de overneming zal te
gelijk worden medegedeeld in welke grens
plaats van den Staat, waartoe de hulpbehoe
vende behoort, deze zal worden overgenomen 
en welke au tori tei t met de overneming is 
belast. 

Art. 3. H et fe it, dat de hulpbehoevende de 
nationali te it van de tot overneming aange
zochte Partij verloren h eeft, zal geen reden 
tot weiger ing der overneming tegenover de 
aanvragende P a rtij mogen zijn, indien de 
hulpbehoevendé niet intusschen de nationali 
teit van die Partij of van een derden Staat 
verworven heeft. 

De bepalingen der laatste drie alinea's van 
a rtikel 2 zull en eveneens van toepass ing zijn 
in de gevallen voorzien in dit artikel. 

Art. 4. De Partij , die de overneming aan
vraagt, draagt a ll e daaru it tot op het tijdstip 
der overneming voortv loe iende kosten. 

Art. 5. Onder voorbehoud van het bepaalde 
in de artikelen 2 en 3 van di t Verdrag, kun
nen kosten van onderhoud, van genees- en 
verloskund ige behandeling, verpleging, ui tlei
ding of begraving van hulpbehoevenden, niet 
worden teruggevorderd van de Partij waartoe 
de hulpbehoevende behoort, noch van een der 
openbare armbesturen van die P artij. 

Indien de hulpbehoevende zelf of a nderen, 
op wien te zijnen aanzien privaatrechtelijk 
een onderhoudsplicht rust, tot teruggave dier 
kosten in staat zijn, blijft het recht om deze 
teruggave van h en te vorderen voorbehouden. 
E lk der Hooge Verdrags luitende Partijen ve r
plicht zich, voor zoover hare wetgev ing het 
toelaat, de andere Partij behulpzaam te zijn 
ter zake van de voldoe ning van die kosten,. 

Art. 6. Van de uitleiding der in de artike
len 1, 2 en 3 bedoelde hulpbehoevenden zal 
worden afgezien, indien de Verd rags lui tende 
Partijen zijn overeengekomen, dat de onder
steuning van den hulpbehoevende gedurende 
kortereo of langeren tijd zal worden voortge
zet ter pl aatse van zijn verb lij f ten laste van 
de Partij , waartoe hij behoort. 

Eene rechtstreeksche overeenstemm ing tus
schen de bevoegde administraties der Verdrag
slui tende P artijen zal te di en e inde voldoende 
zijn. 

Art. 7. Elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen behoudt zich het rech t voor dit Ver
drag op te zeggen, mi ts daarvan ten minste 
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zes m aanden te voren ke nnis worde gegeven 
aan de a nde re P a rtij. 

Art. 8 . Dit V erdrag is opgesteld in de N e
der! a ndsche e n in de F ra nsche taa l ; be ide 
te ksten zijn a uthentiek. H et zal worden be
kracht igd en de a kten va n be krach t ig ing zul 
le n zoo spoedi g mogelijk worden uitgewisse ld 
te Brussel. 

H et treedt in werking eene m aand na de uit
wisseling der a kten va n bekrachti g ing . 

T er oorkonde waa rvan de wederzijdsche ge
volmacht ig den di t V erd rag hebben geteekend 
en van hu nne zegels voorz ien. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenh age, de n 
15 M e i 1936. 

s_ 24. 

(L .S.) D e Gr ae ff. 
(L.S. ) C h . M as k e n s. 

4 J uni 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendma king in het StaaUJ blad va n de tus
schen den ederl a ndschen Geza nt te W ee
n en en den Oostenrijkschen Staatssecreta ri s 
voor Buitenl a ndsche Za ken d.d . 2 April 
1937 gew isselde nota's, houdende eene 
overee nkomst tusschen N ederland en Oos
tenrijk in zake vrij stelling van invoe r
rechten op brandstoffe n en smeermiddel en 
in het inte rna tionaal luchtve rkee r. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te We enen 

e n den Oostenrijkschen Sta atssecreta ris voor 
Buitenlandsche Za ken dd. 2 April 1937 ge
wisselde nota's, houdende eene ove reenkomst 
tusschen N ederland en Oostenrijk in za ke vrij
stelling van invoerrechten op brandstoffen en 
smeermiddelen in het inte rna tionaal luchtve r
keer, va n welke nota 's een a fdruk en eene ve r
t aling bij dit B eslui t zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat vermelde overee nkomst op 
2 April 1937 voor het Rijk in Europa is in 
werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Buitenl a ndsche Za ken va n den 29sten M e i 
1937, Directie va n het Protocol, n°. 19337 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, al smede de ve rtaling 

d aarvan, te doe n bekend ma ken door de 
plaatsing van dit B esluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen B estuur , zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, bela t met de ui tvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 4den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

(Uitge(!. 18 Juni 1937.) 

N °. 484. 
Weenen, 2 April 1937. 

Mijnheer de Staatssecretaris, 

Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, 
dat de Nederlandsche R egeering, welke met 
de Oostenrijksche Regeering een voorloopige 
overeenkomst we nscht te sluiten betreffende 
de toelating, vrij van douane- of andere rech -
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ten , van de brandstoffen en de smeermidde len , 
welke zich bevinden in de rese rvolt·s va n de 
luch tvaartuigen, welke een in terna tionale n 
luch tver voerdienst onde rhouden, voorstel t, dat 
di e o vereenkomst za l besta an ui t de volgende 
bepa lingen: 

1. D e N ederl a ndsche R egeering zal op 
haa r g rondgebied van het moede rland aan de 
lucht vaa rtuigen van Oo tenrijksche na tiona l i
teit de vol gende facili te iten ve rl eenen: 

I. Bij aankomst op het N ederlandsche 
grondgeb ied va n het moede rl a nd worden de 
bra ndstoffen en de sm eermidde len, we lke zich 
bevinden in de vaste rese rvoirs van Oosten
rijksche luch tvaartui gen a ls bovenbedoe ld, vr ij 
van douane- of a ndere rechte n toege laten, 
met di en verstande evenwe l, dat geen enkele 
hoeveelhe id vr ij van rechten zal kunnen wor
den gelost. 

II. Bij het ve rtre k va n de Oostenrijksche 
luchtvaa rtuigen va n een N ederl a ndsch douane
luch tvaa rtterrein in het moederl a nd om zich 
naa r het bui tenl a nd te begeven, worden de 
bra nd to ffen en de smeermiddelen, welke noo
dig zifn voor de bij vu lling van de toestellen, 
vrij va n all e douane- of andere rechten ge
le verd , met di en versta nde eve nwel , dat in 
geval va n l a nding op een ander N ederl a ndsch 
luchtvaartterre in , het verleenen van die vrij
stelling zal kunne n worden afha nkelijk gesteld 
va n ze ke re bepaa lde voorwaa rden . 

III. D e vrij telling, bedoeld in de onder
pa rag raaf II, kan worden verl eend in den 
vorm van restitutie van de betaalde rechten. 

IV. Het is wel te verstaan, dat een douane
luchtvaartterrein is een luchtvaa rtterrein, 
opengesteld voor het ope nbaar gebruik, waar 
een douaned ienst werkt. 

2. De Oostenrijksche R egeering zal op haar 
grondgebied va n het moederl a nd wederkeerig 
deze! [de faciliteiten verleenen aan I uchtvaar
tuigen van N ederlandsche nationaliteit als 
bovenbedoeld. 

3. Deze overeenkomst zal onmiddellijk in 
werking treden en van kracht blijven drie 
maanden na den datum van de kennisgeving 
van een van de twee Regeeringen, strekkende 
tot het beë indigen van de overeenkomst . 

4. Ik heb de eer voor te stell en, dat deze 
nota en Uw a ntwoord in gelijkl uidende be
woordi ngen beschouwd zullen worden een for
meel e ove reenkomst te dezer zake tusschen de 
be ide Regeeringen te vormen. 

A a nvaard , Mijnheer de Staatssecretaris, de 
herni euwde ve rze kering va n mijne hoogach
ting. 

L. G. VAN HOORN 

Den H ee,· Doctor Guido Schmidt, 
Staatssecr etaris v oor Btti t enlandsch e Zaken 

te Ween en . 

W eenen, 2 April 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer de ontva ngst te bevestigen 
va n de nota va n heden n°. 484, waarbij U mij 
wel heeft will en doen we ten, da t de N ede r
la ndsche Regeering, welke met de Oosten-
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ri'jksche R egeering een voorloopige overeen
komst wehsch t te slui ten betreffende de toe
lating vrij va n douane- of andere rechten, 
van <le brandstoffen en de smeerm id delen , 
welke zich bev inden in de reservo irs van de 
] uchtvaartuigen, wel ke een I uch tvervoerdienst 
onderhoude n, voorstel t , dat d ie overeenkomst 
za l bestaan u it de volgende bepalrngen : 

1. De N ederl a ndsche R egeering za l op 
haar grondgeb ied van het mo_ederl and aan d_e 
] uch tvaartui gen van Oostenr1J ksche nationa li
teit de volgende fac il ite iten ver leenen: 

I. Bij aankomst op het eder la ndsche 
g rondgebied van het moede rl and wo rde n de 
brandstoffen en de smeermiddelen , welke zich 
bev inden in de vaste rese rvo irs van Oosten
r ijksche luch tvaartuigen a ls bovenbedoeld , vrij 
va n do ua ne- of a ndere rechten toe ge l aten, 
mot di en ve rsta nde e venwel , dat, geen enkele 
hoeveelhe irl v rij van rech ten zal kunnen wor-
den gelost. .. 

U . Bij het vertrek van de Oostenr1Jksche 
l u htvaa r tui gen van een ede rl andsch douane
luchtvaa r tte rre in in het moede rl a nd om zich 
naa r het bui tenl a nd te bege ven , wo rde n de 
brandstoffe n e n de smeermiddelen , we lke noo
dig zij n voor de bij vulling van de toestellen, 
vrij van a l Ie douane- of a ndere rechten ge
leve rd , met di en verstande evenwel , dat 111 

geval van la nd ing o p een ander N ede l"landsch 
luchtvaartterre in , het ver leenen van di e vr 1J 
stelling za l ku nnen worden a fh a nke lij k gesteld 
va n zeke re bepaalde voorwaarden. 

III . D e vrij stelli ng, bedoeld in de onder
pa ragraa f II , kan worden ve r leend in den 
vorm va n rest itutie van de beta alde rechten. 

IV. H et i wel te verstaan, dat een doua ne
] uch tvaartterrein is een luch tvaartterrein, 
opengeste ld voor het o pe nbaa r gebruik, waa r 
een douanedienst werkt. 

2. De Oostenrijksche Regeer ing zal op haar 
g rond gebied van het moederland wederkeer ig 
dezelfde facili teiten verl eenen aan I uchtvaar
tu igen van N ederl a ndsche nationali teit a ls 
boven bedoe l cl. 

3. D eze overeen komst za l onm iddellij k in 
werking treden en van k racht b lij ven drie 
maanden na den datum van de kennisgeving 
va n een va n de twee R egeeringen, strek kende 
tot het beëind igen van de o vereenkomst. 

4. I k ben gemacht igd te verkl a re n , da t de 
Oostenrij ksche B ondsregee ring de boven ge
noemde bepa li ngen aanvaa rdt e n zich ver
eenigt met het voorstel va n de ederla ndsche 
R egeering, dat deze nota e n de nota van 
Uwe Excell e nt ie van heden zull en worden be
schouwd een formeele o vereenkomst terzake 
tussch en de be ide Regee ringen te vormen. 

A anv"ard , Mij nheer de Minister, de her
nie uwde verzekering van m ij ne hoogacht ing . 

Dr. GUIDO SCHMIDT . 

Zijner E xcell entie den H eer Lucien G. 
van H oorn, B 1titengewoon Gezant en, 
Gevol1nacht·igd M inister de,· N eder
lanclen 

t e W eenen. 
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s. 120. 

8 April 1937. WET, betre ffe nde voorbehoud 
tot het nemen van m aatrege len met het 
oog op de v ij a nde lij kheden in S pa nje. 

B ijl . H and. II 1936/37, 364. 
H a,ul. Il 1986/37, bladz . 2101-2106. 
B ijl. H and. 1 1936/37, 364. 
H and. I 1936/37, bladz. 519-524. 
Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten: 
A lzoo W ij in ove rweging genomen he bben , 

dat het wenschel ijk is Ons voor te behouden, 
maatregelen te nemen met het oog op de 
vij a ndelij kheden in Spanje ; 

Zoo is het, d at W ij , den R aad va n S tate, enz. 
A rt. 1. Wij behouden Ons voor, in ve rband 

met de internationa le same nwerki ng in het 
belang van den vrede, bij a lgemeenen maat
regel van bestuur a l die m aatregelen te ne
m en, welke met he t oog op de vij ande lij khe
den in Spanje door de omsta nd igheden worden 
vereischt. 

2. 1. V a n de be pa lingen va n een beslu it 
a ls bedoeld in a rtikel 1 kan di spensatie wo r
den verleend in de gevall en. e n door de a uto
r iteiten door Ons te bepal en .. Indien ter za ke 
niets anders is bepaald, ka n Onze Minister 
van Bui ten landsche Zaken zooda n ige dispen
satie verJ eenen. 

2. D e d ispensatie word t ve rl eend hetzij bij 
a lgem een voorschrift voor a ll e geva llen, waa r
in be paa lde omstand igheden aanwezig zij n, 
hetzij in bij zondere geva lle n op daa rtoe stre k
kend ve rzoe k. Aan een d ispensatie kunne n 
voor waa rden worde n verbo nde n, a lsmede de 
e isch dat, zeke rhe id voor de nakoming dier 
voorwaarden wordt gesteld . 

3. 1. Overtreding van de krachtena arti kel 
1 uitgevaard igde ve rboden of andere get roffe n 
maatrege le n a lsmede niet-na lev ing va n voor
waarden a ls in a rtikel 2 l id 2 bedoeld wordt 
gestraft met gevangenisstra f va n ten hoogste 
één jaar of geldboete va n ten hoogste t ien 
du izend g ulde n . 

2. Voorwe rpen, waa rmede of ten aanz ie n 
waarva n het fe it is gepleegd, ku nnen worden 
verbeurd verklaa rd . 

3. Indi en de schu ld ige een in deze wet 
strafbaar gesteld feit in zij n be roep begaat, 
kan hij van de u itoefening van dat beroep 
worden ontzet. 

4 . D e fe iten wo rden beschouwd a ls m is
drij ven. 

5. De strafbepa lingen zij n toepasselij k op 
ieder, d ie z ich binnen het I<:on inkrijk, of bui 
ten het K oninkr ij k aan boord van een N e
de rland ch vaartu ig, bene vens op de n N ede r
la ndschen onderdaa n, die zich bui ten het K o
ninkrij k aa n het str a fbaa r gestelde feit schu l
d ig maakt. 

4. Deze wet is eveneens verbindend voor 
N ederlanclsc /i-l ndië, S1triname en Curaçao . 

5. 1. J\.iet het opsporen der in artikel 3 
bedoelde str a fbare fe iten zij n, behalve de per
sonen aangewezen bij a rtikel 141 van het 
Wetboek van Stra fvordering en krachtens 
a rt ike l 50 der wet van 23 M ei 1899 (S taats
blad n°. 1 28), be last : 

a. de ambtenaren van Rij ks- en gemeente
po litie; 

b . de am btenaren de r invoerrechten en 
accijnzen ; 
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c. alle andere personen, daartoe aangewe
zen bij algemeenen maatl'ege l van bestuur. 

2. In N ederlandsch-lndië, Su1·ina11ie en 
C'Ui·açao zijn met het opsporen dezer strafbare 
feiten,, behalve zij , die aldaar in het algemeen 
belast zijn met het opsporen van strafbare 
feiten, mede belast de ambtenaren van de 
betrokken belastingdiensten en voorts zij , die 
daartoe door den Gouverneur-Generaal of den 
betrokken Gouverneu,· zijn of worden aange
wezen. 

6. 1. Onze krachtens artikel 1 genomen 
beslui ten en de besluiten tot intrekking daar
van worden in de Nederlandsche taatsco'lt1·ant 
en de overeenkomstige publicatieb laden van 
Nederlandsch-l ndië, Suriname en Cw·açao be-
kend gemaakt. 

2. De in een bes! ui_t vervatte bepalingen 
treden voor elk geb iedsdeel in werking met 
ingang van den dag vo lgende op dien van de 
bekendmaking aldaar, tenzij een later tij dstip 
hiervoor in het besluit is aangegeven. 

3·. H et in het 2e lid van dit artikel be
paalde vi ndt ten aanz ien van de intrekking 
dezer bepalingen overeenkomstige toepassing. 

7. Behalve wat betrnft de a lsdan reeds be
gane strafbare feiten, vervall en de bepali ngen 
van deze wet, zoodra door Ons is verklaard, 
dat de omstandigheden welke tot deze wet 
hebben gele id n iet meer aanwezig zijn . 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer a fkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Graven,hage, den 8sten April 

1937. WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlanilsche Z aken, 
D eGraeff. 

De M inister van J ustitie, v an S c h a i k. 

s. 161. 

D e Minister van Fina:nciën, 0 u d. 
De Minis ter van Staat, 

Ministe,· van Defensie a. i., 
H. Co I ij n. 

De Minister van Wat'erstaat, 
van Lidth de J eu d ~ 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Staat, 
M iniste,· van K oloniën, 

H. Colij n. 
(Uitgeg. 10 April 1937.) 

30 Maart 1937. BESLUIT, strekkende tot 
het geven van regels ten aanz ien van het 
internationaal toezicht met betrekking tot 
het aandoen van havens in Spanje door 

ederl andsche schepen. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Buitenlandsche Zaken van 20 Maart 1937, 
Afdee ling Jur idische Za ken, N° . 10354 A, in 
overeenstemming met Onze J\IIi nisters van De
fens ie a. i., van Waterstaat, van Handel , Nij
verhe id en Scheepvaart en van Koloniën; 

Overwegende, dat in internationale samen
werking is tot stand gekomen een stelsel van 
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toez icht op de binnenkomst van wapentuig en 
vrijwilligers in Spanje; 

Overwegende dat het noodzakelijk is ten 
aanzien van d it toezicht met betrekking tot 
het aandoen van havens in Spanje door Ne
derlandsche schepen, maatregelen te nemen; 

Gelet op de Sanctiewet 1935; 
Overwegende voorts, dat zich h ier een ge

val voordoet van spoedeischenden aard , a ls 
voorz ien in den aanhef van artikel 70 der 
Indische Staatsregeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1937, N° . 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken, van den 25 
Maart 1937, Afdeeling Juridische Za ken, N°. 
11090; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In dit Besluit wor dt verstaan onder : 
a. Spanje: het Spaansche grondgebied in 

en buiten Europa, en de Spaansche zöne in 
Marokko. Zool ang door Ons niet anders zal 
zij n bepaald, is di t besluit echter niet op de 
Canarische E ilanden toepasse lijk ; 

b. N ederlandsch schip: een schip dat de 
Tederlandsche vlag voer t of in N ederland, 

Neder landsch-lndië, Suriname of Curaçao 
thu is behoort; 

c. Wapentuig: 
Categorie I . 

1. Geweren en karabijnen, benevens daarb ij 
behoorende loopen ; 

2. Mitrai ll eu rs, geweer(karabijn) -mitrail
leurs en mitra ill eur-pi stolen van e lk ka li ber , 
benevens daarb ij behoorende I oopen; 

3. K a nonnen, houwitsers en mortieren van 
elk kaliber, benevens daarbij behoorencle af
fuiten, schietbuizen en remmen; 

4. Munitie voor de onder 1 en 2 hierboven 
genoemde wapenen, gevulde of ledige pro
jectiel en voor de onder 3 hierboven. genoemde 
vuurmonden en hun voortdrijvende ladi ng; 

5. Granaten, bommen, torpedo's en mijnen, 
a l of niet geladen, benevens werktuigen om 
ze te werpen, te la ncee ren, te leggen of om ze 
tot ontploffing te brengen; 

6. Vechtwagen , gepantserde tre inen of 
voertuigen, benevens iedere soort pantsering. 

Categorie II. 
Oorlogsschepen van iedere oort, vliegtu ig

moeder chepen en onderzeebooten daaronder 
begrepen. 

Categorie III. 
1. Gemonteerde of gedemonteerde I ucht

vaartu igen, zwaarder of lich ter dan lucht, be
nevens daarbij behoorende I uchtschroeven, ge
raam ten, sch iettorens, rompen, staartvl a kken 
en I and ingsgestell en; 

2. Vliegtu igmotoren. 
Categorie IV. 

R evolvers en a utomati sche pistolen, wegen
de meer dan 630 gram, benevens munitie voor 
deze wapen·s. 

Categori e V. 
1. Vlammenwerpers en a ll e andere werk

toestellen voor de chem ische oorlogvoering of 
het veroorza]<en van branden; 

2. Mosterdgas, lewisite, d ichlooraethylar·
sine, d ichloormethylarsine en a ll e andere sto f
fen, bestemd voor de chem ische oorlogvoering 
of het ve roorzaken van branden; 
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3. Oorlogsbuskruit en ontplofbare stoffen. 
ategor ie VI. 

Alle voorwerpen, die kennelijk onderdeelen 
zijn van het wa pentuig, bedoeld in de Cate
go ri e 1- V. 

d. Internationale controleurs: pe rsonen die 
door of namens den "International Board of 
non-intervention in Spain" met het toezicht 
aan boord van de schepen, di e een haven in 
Spanje aandoen, zijn be last. 

2. H et is den kapite in van een N eder
landsch schip verboden met zijn · schip een 
haven in Spanje aan te do n, te nzij hij zi ch 
op de wijze, als in de volgende artike len 
wordt bepaald, aan het ingestel de in te rnatio
nale toezicht onderwerpt. 

3. H et zich onderwerpen aan het in a r
tikel 2 bedoelde toezicht omvat de verplich
ting om : 

a. op de desbetreffende rei , al vorens een 
haven in Spanje aan te doen , één der in a r
tikel 7 bedoelde havens aan te loopen, a ldaar 
é n of meer, hiertoe door den Agent van den 
in artikel 1 vermelden " Board" aangewezen, 
in te rnationa le controleurs aan boord te nemen, 
deze tot na het verla ten van de laatste haven 
in pan je op die reis aan boord te houden en 
in de ge legenheid te stellen hun taak te ver
vullen; 

b. zich· aan het onderzoek der met de in
ternationale controle op het aandoen van een 
hav n in Spanje belaste oorlogsschepen te 
onderwerpen. 

4. Ter voldoening van de ve rplichting be
doeld in artikel 3 onder a is de kapite in van 
een ederland ch schip verplicht den inte r
nationa len controleurs: 

a. aan boord verblijf en - tegen rede! ij ke 
betaling - onderhoud te ver chaffen,; 

b. gedurende de reis op daartoe g chikte 
tijdstippen a ll e noodige inlichtingen te geven 
met betrekk ing tot de lad ing, welke aan 
havens in Spanje is geconsigneerd , de passa
g ie rs en schepelingen en hen in de ge legen
he id te stellen inzage te nemen van alle pa
pieren, daarop betrekking hebbende; 

c. gedurende de reis op daa,-toe ge chikte 
t ij d tippen of gelegen.he id te geven om in 
tegenwoord igheid van hemzelf of van een 
door hem daartoe aangewezen scheepsoffi cie r , 
de passagie rs op weg naar een haven in 

pan je en de schepel in gen te ondervragen, 
benevens de paspoorten de r passag iers en de 
identiteitspapieren der schepelingen te onder
zoeken; 

d. gelegenheid te geven om tegen woordi g 
te zijn bij de loss ing van goederen en de ont
schepi ng van personen in een hav n in Spanje 
om vast te stell en of wapentui g of vrij will i
gers a ldaa ,· ge lost of ontscheept worden; 
tevens de gelegenheid te geven elk verpa kt 
voorwerp, waarvan zij vermoeden dat het 
wapentuig bevat, op hun verlangen te doen 
ontpakken of openen, vóórdat het gelost wo,·dt; 

e. gelegenheid te geven na te gaan of bij 
het vertrek u it een haven in Spanje passa
gie rs of schepelingen, di e tijdens het verbl ijf 
in de haven van boord zijn gegaan niet weer 
aan boord zijn te ruggekeerd; · 

/ . denzelfden voorrang biJ het gebruik van 
de zich aan boord bevindende communicatie
middelen te verleenen als hem zelf toekomt, 
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met dien vet tande dat hij de internationale 
controleurs de verlangd za l moeten laten 
voorgaan; 

g. na het vertrek uit de laatste h aven in 
Spanje gelegenheid te geven het schip te ve r
laten in diegene der in artikel 7 bedoelde 
haven, welke het di chtst bij de door het schip 
te volgen route is gelegen, met dien verstande, 
dat desverl a ngd ontscheping ook zal moeten 
geschi eden in een a nd re haven, mits deze 
ontscheping n iet meer clan 50 zeemijl en extra 
varen voor het sch ip zou medebrengen. 

5. I eder die zich aan boord van een Teder
la ndsch schip, dat op zijn re is een haven in 
Spanje aandoet, bevindt, is verplicht den 
internationalen controleurs de in artikel 4 be
doelde inlichtingen naai- waarheid te verschaf. 
fen en de daar bedoelde papieren te vertoonen. 

6. In a fwijking van het bepaalde in artikel 
3 onder a, zal de ka pi te in van een Neder
landsch sch ip : 

a. niet één der in artikel 7 bedoelde ha
vens behoeven aan te loopen, indien met tlen 
,,Board of non-intervent ion in Spain" een bij 
zondere regel ing is getroffen, waardoor de in
ternationale controleurs op andere wijze aan 
boord komen of aan boord zij n gestationneercl; 

b. de internationale controleurs niet aan 
boord behoeven te nemen, indien h ij een certi
ficaat ontvangt van den Agent van den, in 
artikel 1 vermelden "Board" in de aanloop
haverj, waarin verklaard wordt, dat het schip 
de haven heeft aangeloopen, doch dat binnen 
4 uur na aanmelding geen internationale con
troleurs voor dit schip beschikbaar waren, of 
dat om andere redenen vr ij telling van he t 
aan boord nemen van internationale contro
leurs, is verleend. 

7. De havens, welke de kapitein van een 
ederlandsch schip krachtens het bepaalde in 

a rtikel 3 onder a verplicht is, volgens de on
derscheidingen door Ons te bepal en , aan te 
loopen, al vorens een ha ven in Spa nje aan te 
doen., zijn de navolgende : 

Du ins (of Dover) , Cherbourg, Lissabon, G i
braltar, Ma, e ill e, Pal e1·mo en l\Ia deira en 
degene, die door Ons nog nade r worden aan
gewezen . 

8. 1. Ter voldoen ing aan de ve1·plichting 
bedoeld in art ike l 3 onder b, is de kapite in 
van een Nederl andsch ch ip verpli cht om zich 
desverlangd aan onderzoek te onderwerpen 
van officieren van de oo rl ogsschepen van een 
voor iedere daarbij te om chrijven zóne door 
Ons aan te wijzen land. Di t onderzoek bestaat 
in: 

a. het doen stoppen van het Nederlandsche 
schi p op weg naar een haven in Spanje; 

b. een ve r if icatie aan boord van de identi
teit van het N ederla ndsche schi p door inzage 
van den zeebrief en van de uitk lar ingspapie
ren · 

c.' de vastste lling o f een o f meer in terna
tionale controleurs aan boord zijn , dan wel de 
kapi te in van het chip in het bezit is van een 
in artikel 6 onder b bedoeld certificaat. 

2. De kapitein van een N ederlandsch chip 
is ter voldoening aan het bepaalde van artikel 
3 onder b mede verplicht om zich op zijn 
doorvaart door bepaalde, nader door Ons aan 
te wijzen zóne vóór de Spaansche kust te 
houden aan daartoe voor te schrijven routes. 
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9. 1. De kapitein van een N ederlandsch 
sch ip is verplicht om een nader door Ons aan 
te wijzen wimpel te voeren op zijn reis naar 
een haven in Spanje, zoodra hij internationale 
controleu rs aan boord heeft genomen of een 
cert ificaat, a ls bedoeld in artikel 6 onder b, 
heeft verkrngen tot vrijstelling hiervan. 

2. Bu iten het geval in het eerste lid be
doeld, is het den kapitein van een N eder
landsch schip verboden om een zoodanigen 
wimpel te voeren. . 

10. Een beslui t als bedoeld in de artikelen 
1, 7, 8 en 9, wordt door Ons genomen op 
voordracht van Onzen Minister van Buiten
l andsche Zaken, in overeenstemming met Onze 
Ministers van Defensie a. i. , van W aterstaat, 
van Handel , Nijverheid en Scheepvaart en 
van Koloni ën . 
ll. Met het opsporen van overtredingen 

van dit besluit zijn mede belast de ederland
sche consulaire ambtenaren - de met de 
waarneming van de N ederla ndsche consula ire 
posten belaste personen daa ronder begrepen 
- de ambtenaren der Scheepvaartinspectie en 
de off icieren van N eder landsche oorlogssche
pen. 

12. 1. D it besl u it treedt voo r Nederl and, 
ederlandsch-Indi ë, Suriname en Curaçao in 

werking op een nader door Ons te bepalen 
datum na de bekendmaking in het betrokken 
geb iedsdeel. 

2. Daarbij kunnen door Ons afzonderlijke 
da ta van inwerkingtreding worden bepaald 
met betrekking tot ve rschillende Nederland
sche schepen en ten aanzien van a fzonderlijke 
bepalingen van dit bes luit. 

Onze 1inisters van Buitenlandsche Zaken, 
van Defensie, van Waterstaat, van Handel, 

ijverheid en Scheepvaart en van K oloniën, 
zij n, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in 
het Staatsblad, in de Staatscourant en in de 
overeenkomstige Publicatiebl aden in N eder 
landsch-Indië, Suriname en Curaçao zal wor
den geplaatst, en van hetwelk afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buiterdaruische Zaken, 
D e G r aeff. 

(Uitg eg. 5 Ap,·il 1937.) 

s. 162. 

9 Apnl 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Kornnklijk besluit van 4 Maart 1937 
(Staatsblad N °. 160) betreffende de sanc
tie-maatregelen ten aanz ien van Span je. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen :Ministe r van 

Bui ten landsche Zaken, in overeenstemming 
met Onze Ministers van Defensie a. i. , van 
Waterstaat, van Handel , Nijverhe id en Scheep
vaart en van Koloniën, van 24 Maart 1937, 
Afdeeling J uridische Zaken,, N°. 10734; 

Overwegende, dat het wensche lijk is, Ons be
slui t van den 4 Maart 1937 (Staatsblad N°. 
160) op een tweeta l punten te wijzigen; 

Gelet op de Sanctiewet 1935 ; 
Overwegende voorts, dat zich hier een geval 

voordoet va n spoedeischenden aard, a ls voor-
L . & S. lû37. 

1937 

zien in den aanhef van a rtikel 70 der Indische 
Staatsregel ing; 

D en R aad van State gehoord (advi es van 6 
April 1937, N °. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Bui tenl andsche Zaken van den 9 
Apr il 1937, Afdeeling Juridische Zaken, N°. 
12616 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. 1. In artikel 1, onder a van Ons 
Besluit van den 4 Maart 1937 {Staatsblad 
N°. 160), strekkende tot het tegengaan van 
het vervoer met Nederlandsche schepen van 
wapentuig en vrijwilligers, bestemd voor Span
je, wordt in pi aats van de woorden " het 
Spaansche protectoraat in Marokko" gelezen 
,.de Spaansche zóne van Marokko"; 

2. In artikel 6 van voornoemd Besluit wordt 
het woord "en" vóór de woorden "de ambte
naren der Schee pvaartinspectie" vervangen 
door een komma en aan het slot achter het 
woord "Scheepvaartinspectie" toegevoegd "en 
de off icieren van N ederl andsch e oorlogs che
pen". 

2. Dit Besluit treedt voor N ederl and, Ne
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao in 
werking op den tweeden dag na dien zij ner 
bekendmaking in het betrokken gebiedsdeel. 

Onze Minister van Bui tenlandsche Za ken, 
van Defens ie a . i. , van W aterstaat, van Han
del , Nijverheid en. Scheepvaart en van Ko
lon iën, zijn , ieder voor zooveel hem aangaat, 
be last met de uitvoering van dit Besluit, het
welk in het Staatsblad, in de Staatscourant 
en in de overeenkomstige Publicatiebladen, in 
Neclerlandsch-lnd ië, Suriname en Curaçao za l 
worden gepl aatst en van hetwelk afschrift za l 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den April 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buiterdandsche Zaken, 
D e Graeff. 

{Uitgeg. 16 Ap1·il 1937.) 

s. 163. 

11 Juni 1937. BESLUIT, strekkende om het 
d ienstnemen bij één der strijdende partijen 
in Spanje te beletten . 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Min iste r van 

Buitenlandsche Zaken, in overeen temm ing 
met Onze ·Minister van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, n van Koloniën van den 
22sten Mei 1937 , Afdeel ing Juridische Za ken, 
n° 18514 · 

Overwegende, dat het wenschelijk is maat
rege len te nemen om het dienstnernen bij één 
de r strijdende partij en te beletten; 

Gelet op de Wet van 8 April 1937 (Staats
blad n°. 120) ; 

Overwegende voorts, dat zich hier een geval 
voordoet van spoedeischenden aard, a ls voor
zien in den aanhef van artikel 70 der In
di che Staatsregeling en de a rt ikelen 49 van 
de Staatsregelingen voor Suriname en Cu
raçao; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
den l sten Juni 1937, n°. 41) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen Minis-
9 
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ter van Buitenlandsche Zaken van den 8sten 
Juni 1937, Afdeeling Juridische Zaken, n° . 
20100; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. l. In dit Besluit wordt onder Spanje 

verstaan : het Spaansche grondgebied in en 
bu iten Europa en de Spaansche zóne van Ma
rokko. 

2. H et is verboden eenige handeling te ver-
1·ichten, welke hetzij op dienstneming bij één 
der strijdmachten in Spanje gericht is , hetzij 
ten doel heeft het in dienst treden bij één der 
strijdmachten in Spanje te bevorderen. 

3. Onze Minister van Justitie en de door 
dezen aangewezen autoriteiten zijn bevoegd 
aan vreemdelingen, ten aanzien van wie in 
verband met de omstandigheden waaronder zij 
in het Rijk in Europa verblijf houden ernstige 
verdenking bestaat, dat door hen het straf
bare fe it, bedoeld in artikel 2 zal worden 
gepleegd, dan wel ten aanzien. van wie door 
eene bij zondere overeenkomst de Nederland
sche Regeering de verplichting op zich heeft 
genomen om het vertrek van deze personen uit 
het Rijk in Europa te beletten, eene bepaalde 
verblijfplaats aan te wijzen en hen daarheen 
te doen overbrengen. 

De Minister van Justitie en van Binnen
landsche Zaken treffen de maatregelen tot het 
geven van uitvoering aan de in het eerste lid 
van d it artikel gegeven bevoegdheid. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken, 
van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en 
van Koloniën zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
Besluit, hetwelk in het Staatsblad, in de 
N ederlandsche Staatscourant en in de over
eenkomstige P ublicatiebladen in ederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao zal worden ge
plaatst en van hetwelk afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Amsterdam, den llden Juni 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Buitenlandsche Zaken, 
DeGraeff. 

( Uitgeg . 17 Juni 1937. ) 

s. 200. 

22 M ei 1937. WET tot wijziging van de 
Wet op het Levensverzekenngbedrijf 1922 
(Staatblad n°. 716) . 

Bijl. Hand. Il 1935/36, 504; 1936/37, 166. 
Hand. II 1936/37, bladz. 1960/1. 
Bijl. Hand. l 1936.37, 166. 
Hand. 1 1936/87, bladz. 594 . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging aan te brengen 
in de Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 
(Staatsblad n°. 716); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. a. Aan artikel 19, eerste l id, der 

Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 
(Staatsblad N°. 716) worden een tweede en 
een derde zin toegevoegd, luidende : 

"Zoodanige onderneming is teven.5 verplicht 
op bij algemeenen maatregel van bestuur te 
bepalen wijze zekerheid te stellen ten beloope 
van ten minste één honderd duizend gulden. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 29, 
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tweede lid, is deze zekerheid uitsluitend aan
sprakelijk voor de in dat lid bedoelde verbin
ten issen uit overeenkomsten van levensverze
kering." 

b. In artikel 29, derde lid, der Wet op het 
Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad N° . 
716) worden de woorden "ingevolge het eerste 
1 id gesteld voorschrift" vervangen door: 
,,voorschrift, ingevolge het eerste lid of inge
volge artikel 19, eerste lid, tweeden zin, ge
steld ,". 

Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende : 
"Aan ondernemingen, welke bu iten het Rijk 

in Europa, Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao gevestigd zijn, is verboden het sluiten 
van overeenkomsten van levensverzekering, 
welke het karakter dragen van spaarkasover
eenkomsten, al of niet met waarborgen van 
minim urn-ui tkeeri ngen." 

2. In artikel 73 der Wet op het Levens
verzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716) 
worden de woorden "artikel 40, tweede lid" 
vervangen door: ,,artikel 40, derde lid". 

3. Ten aanz ien van eene onderneming, welke 
op het oogenblik van het inwerkingtreden 
dezer wet in het bezit i~ van eene verklaring, 
als bedoeld in artikel 18 der Wet op het 
Levensverzekeringbedrij f 1922 (S taatsblad O

• 

716), is de tweede z in van artikel 19, ee rste 
lid, van laatstgenoemde wet, gelijk deze door 
artikel 1, onder a, dezer wet is vastgesteld, 
niet van toepassing. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Mini.,te-r van Justitie, van Scha ik. 
(Uitgeg. 28 Mei 1937.) 

s. 201. 

22 M ei 1937. WET tot wijziging van de ar
tikelen 141, 154, 157, 158, 159 en 177 van 
het Wetboek van Strafvordering. 

Bijl. Hand. 11 1935/36, 479; 1936/37, 107. 
Hand. 11 1936/87, bladz. 2106 . 
B ijl. Hand. 1 1986/8 7, 107. 
Hand. 1 1936/37, bladz. 594. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijziging te bren
gen in de artikelen 141, 154, 157, 158, 159 
en 177 van het Wetboek van Strafvordering· 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en;, 
In het Wetboek van Strafvordering worden 

de volgen.de wijzigingen gebracht. 
Art. l. In artikel 141 wordt, onder 5°, voor 

,,de officieren", ingevoegd: 
,, de districtscommandanten, de brigadiers

majoor en de brigadiers der rijksveldwacht de 
rijksrechercheurs en". ' 

2.,, h1 artikel 154 wordt, na "waterschou
ten, , tngevoegd : 

,,de districtscommandanten en de door On
zen Minister van Justitie aangewezen briga
diers-majoor en brigadiers der rijksveldwacht 
de rijksrechercheurs,". ' 

3. Artikel 157 wordt gelezen: 
,,Art. 157. De brigadiers-majoor en briga

diers der rijksveldwacht, niet hulpofficier van 
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justitie, en de rijksveldwachters doen hunne 
processen-verbaal, de aangiften of berichten 
ter zake van strafbare feiten, met de inbeslag
genomen voorwerpen, onverwijld toekomen 
aan den brigadier-majoor of brigadier der 
rijksveldwacht, hulpofficier van justitie, onder 
wiens rechtstreeksch bevel zij staan, en, bij 
gebreke van dien, aan den comm issaris van 
politie of, in gemeenten. waar geen commis
saris van politie is, aan den burgemeester . 

De gemeenteveldwachters dienen een en an
der in aan den commissaris van politie of, in 
gemeenten waar geen comm issaris van politie 
is, aan den burgemeester ; de militairen der 
marechaussee beneden den rang van onder
officier, cüe krachtens artikel 141 , n°. 6, be
last zij n met de opsporing van strafbare fei
ten , aan den onderoffic ier van dat wapen, 
onder wiens rechtstreeksch bevel zij staan . 

De officier van justitie of de ambtenaar van 
het ope nbaar ministerie bij het kantongerecht 
kan in bijzondere gevallen gelasten, dat een 
en a nder hem, in afwijking van de beide 
voorafgaande leden, rechtstreeks zal worden 
toegezonden." 

4. In het eerste lid van artikel 158 wordt, 
in plaats van "bedoeld bij artikel 141, n°. 6", 
gelezen: 

,,genoemd in ·artikel 157". 
5. In artikel 159 wordt, na "eerste" , inge

voegd: 
,,en derde". 
6. In het eerste lid van artikel 177 wordt, 

in plaats van "aan de hulpofficieren van ju
stitie en aan de ambtenaren genoemd in de 
artikelen 141 n°. 6 en 142" , gelezen: 

"aan de ambtenaren genoemd in artikel 141 
onder de nummers 2, 3, 4, 5 en 6, en aan de 
personen genoemd in artikel 142". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van S c h a i k. 
(Uitgeg. 28 M e-i 1937.) 

s. 202. 

22 Mei 1937. WET, houdende w1Jz1g,ng van 
artikel 29 van het Wetboek van Straf
vordering. 

Bijl. Hand. Il 1935/36, 309; 1936/3 7, 68. 
Hand. Il 1936/37, bla,dz. 1848-1866, 1868. 
Bijl. Hand. l 1936/87, 63. 
Hand. 1 1936/31, bladz. 594-598, 602-609. 
Wij WILHELMINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 29 van het Wet
boek van Strafvorder ing: te wijzigen; 

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

Eenig artikel. 
De derde en vierde volzin van het eerste 

lid van artikel 29 van het W etboek van Straf
vordering vervall en. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 22sten 

Mei 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J us titie, v an S c ha i k. 
(Uitg eg. 28 Mei 1937.) 

1937 

s. 203. 

24 M ei 1937. WET, houdende wijziging van 
de Crisispachtwet 1932. 

B ijl. Hand. 11 1936/37, 336. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 2086-2091 . 
Bijl. Hand. 1 1936/8 7, 336. 
Hand. 1 1936/3 7, bladz. 611. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de Crisispachtwet 1932 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , deri Raad van State, enz. 
Art. 1. De Crisispachtwet 1932 ondergaat de 

navolgende wijzigingen: 
I. In het eerste lid van artikel 2 wordt 

"1 Januari 1932" vervangen. door : 1 Januari 
1937. 

II. In artikel 13 wordt het jaartal "1936" 
vervangen door: 1943. 

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

Lasten en be velen , enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha i k. 
De Minister van Landbouw en Visscherij, 

L. N. D e c k e 1· s. 
( Uitgeg. 27 M ei 1937 . ) 

s. 204. 

24 M ei 1937. WET, houdende maatregelen 
tot nietigverklaring van goudcla usu les in 
bepaalde overeenkomsten. (,, Wet op de 
goudclausules 1987".) 

B ijl . Hand. Il 1936/37, 283. 
Hand. Il 1986/37, bladz. 1868-1890, 1901/8; 
Bijl. Hand. l 1936/3 7, 283 . 
Hand. 1 1936/87, bladz. 611- 616 . 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, in verband met het 
Konink lijk besluit van 26 September 1936, 
N°. 52, bekrachtigd bij de Wet van 30 Sep
tember 1936 (Staatsblad N°. 101}, goudclau
sules, voorkomende in bepaalde overeenkom
sten, nietig te verklaren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder : 
a. Goudclausules: alle clausules en a lle be

dingen, in welken vorm of onder welke be
naming ook opgesteld, welke de strekking 
hebben den schulde ischer voor de gevolgen 
van waardedaling van den gulden ten opzichte 
van het goud geheel of ten deele te vrijwaren. 

b. Binnenlandsche overeenkomsten: over
eenkomsten, waarbij de door den schuldenaar 
aangegane verplichting hetzij is uitgedrukt of 
mede is uitgedrukt in een bepaald bedrag van 
de munt van het Koninkrijk, hetzij is uitge
drukt uitsluitend in goudgewicht, hetzij in de 
tegenwaarde daarvan in de munt van het 
Koninkrijk, indien althans op 26 September 
1936 de nakoming dier verplichting slechts 
binnen het Koninkrijk rechtsgeldig zou hebben 
kunnen plaats vinden. 

2. Ingevolge deze wet zijn nietig goudclau
sules, voorkomen.de in binnenlandsche overeen
komsten van geldleening of van vestiging van 
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altijddurende renten, van verhuring of ver
pachting, of tot vestiging van een zakelijk 
recht op een onroerende zaak, welke vóór 27 
September 1936 zijn aangegaan. 

3. Wanneer in de in artikel 2 bedoelde 
overeenkomsten de verplichting van den 
schuldenaar hetzij is uitgedrukt of mede is 
uitgedrukt in Nederlandsche gouden munt, 
hetzij is uitgedrukt uitsluitend in goudgewicht, 
hetzij in de tegenwaarde daarvan in de munt 
van het Koninkrijk , is de schuld gek·weten, 
indien betaling plaats vindt van de tegen
waarde van de verschuldigde hoeveelheid goud 
in munt van het Koninkrijk, omgerekend 
tegen een koers van f 1653.44 voor één kilo
gram goud . 

4. Deze wet is niet van toepass ing op de 
ter beurze van Amsterdam in de Prijscourant 
van de Vereeniging voor den Effectenhandel 
genoteerde geldleeningen. 

5. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den naam: ,,Wet op de goudclausules 1937". 

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

Zij werkt terug tot en met 26 September 
1936. 

Lasten en bevelen, en,,;.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten Mei 
1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, van Scha ik. 

s. 205. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 27 M ei 1937.) 

31 Mei 1937. WET, houdende nieuwe regeling 
van de pacht . (,,Pachtwet" . ) 

Bijl. H and. Il 1934/35, 403 ; 1935/36, 11 ; 
1936/37, 19. 

Hand. Il 1936/37, bladz. 117- 137, 140- 161, 
164-213, 217-242, 275/6. 

Bijl . Hand. I 1936/37, 19. 
Hand. I 1936i37, bladz. 632-646, 654-679 . 

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

dat het wenschelijk is de pacht opnieuw bij de 
wet te regelen ; 

Zoo is het, dat \Vij, den Raad van State, enz. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 1 . 1. Pacht is eene overeenkomst, waar

bij de verpachter zich verbindt tegen een pacht
prijs eene hoeve of los land aan den pachter te 
vers t rekken om te gebruiken en daarvan de 
vruchten te trekken. 

2. Onder hoeve wordt verstaan land met de 
daar bij behoorende gebouwen en het roerend 
toebehooren, onverschillig of op dat land vee
teelt, akkerbouw, tuinbouw of eenige andere 
vorm van bodemcultuur wordt ui tgeoefen d. 

3. Alle overeenkomsten , welke de in het 
eerste lid omschreven strekking hebben, worden 
als pacht aangemerkt, in welken vorm en onder 
welke benaming zij ook mogen zijn aangegaan . 

2. Aanspoelingen, aanwassen, gorsingen en 
schorren worden geacht tot het gepachte te 
behooren, tenzij uitdrukkelijk anders is ovei
eengekomen. 

3. De pachtprijs kan onder meer bestaan 
uit: 
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a. een naar tijdsruimte vastgesteld bedrag in 
geld of goederen ; 

b. een bedrag in geld, dat afhankelijk wordt 
gesteld van den gemiddelden verkoopprjjs van 
met name in de overeenkomst genoemde voort
brengselen (veranderlijke pacht) ; 

c. een evenredig deel van de vruchten of 
opbrengsten van het bedrijf van den pachter 
(deelpacht) . 

4 . De pachtovereenkomst geldt voor on
bepaalden tijd, tenzij zij met inachtneming van 
het in artikel 5 gestelde voor bepaalden tijd 
is aangegaan. 

5. 1. Eene pachtovereenkomst voor be
paalden tijd kan voor een duur van ten hoogste 
een jaar worden aangegaan en sleqhts indien 
uit den aard van het gepachte, dan wel uit de 
bijzondere omst andigheden van het geval een 
korte duur van de overeenkomst redelijkerwjjze 
voortvloeit. Als bijzondere omstandigheden 
worden niet beschouwd beperkingen den ver
pachter door derden opgelegd. 

2. Hij, die voornemens is te verpachten, kan 
den in pachtzaken bevoegden rechter verzoeken 
te verklaren, dat een der gevallen van het 
vorige lid aanwezig is. Verklaart de rechter 
zulks, dan staat d e aanwezigheid vast. 

3. Op verzoek van den bela nghebbende 
kan de rechter, indien daartoe aanleiding be
staat, bij de in het vorige lid bedoelde verklaring 
tevens bepalen , dat in afwijking van het eerste 
lid de overeenkomst kan worden aangegaan 
voor een door hem vast te stellen tijd van t en 
hoogste drie jaren. 

6. 1. De pachtovereenkomst moet, op 
straffe van nietigheid schr iftelijk worden aan
gegaan. 

2. In geval van nietigheid, als in het vorige 
lid bedoeld, is de verpachter gehouden tot te
ruggave van den ontvangen pachtprijs, terwij l 
de pachter niet gehouden is tot eenige vergoe
ding voor het genoten gebruik en cle getrokken 
vruchten . 

3. De rechter is bevoegd de uit het vorige 
lid voortvloeiende verplichting van den ver
pachter te matigen of op te heffen, indien het 
niet schriftelijk aangaan van Je overeenkomst 
te wijten is aan eene omstavdigheid, welke den 
verpachter niet kan worden toegerekend. 

7. 1. De verpachter is verplicht, binnen 
acht dagen na het aangaan van de pachtover
eenkomst, een door partijen onderteekend of 
notarieel afschrift van de overeenkomst aan 
den in pachtzaken bevoegden rechter te doen 
toekomen. Aan het hoofd van het afschrift 
worden de naam, de voornamen en de woon
plaats van den verpachter en van den pachter 
vermeld, voor zoover deze niet in de overeen
komst z(jn genoemd. 

2. Indien de recht er summierlijk van oordeel 
is, dat of de verplichtingen, voor den pachter 
uit de overeenkomst voortvloeiende, als bui
tensporig moeten worden beschouwd. of althans 
de pachtprijs zoodanig is vastgesteld, dat hij 
den pachter, ook bij b(izondere bekwaamheid 
en ijver, niet de mogelijkheid. van een redelijk 
bestaan uit de opbrengst van het gepachte goed 
zoude laten, terwijl nochtans de pachter zulk 
een bestaan uit de opbrengst van het goed re
delijkerwijze mag verwachten, doet hij ver
pachter en pachter oproepen om, op een door 
hem te bepalen tijdstip, uiterlijk eene maand 
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na de ontvangst van het afschrift, voor hem 
te verschijnen. De oproeping gescruedt door 
den griffi er. 

3. Elk beding, waarbij de verpachter van 
de verplichting, in het eerste lid bed oeld, zoude 
worden ontheven, is nietig. 

8. 1. Indien de r echter van oordeel blijft, 
da t het geval, in het vorige artikel bedoeld, zich 
voordoet en pa rtij en toestemmen in de door 
hem in yerband hiermede in de pachtovereen
komst noodig geoordeelde wijzigingen, worden 
deze wijzigingen neergelegd in een proces
verbaal, dat door partij en wordt' geteekend 
en voor haar verbind end is. 

2. Indien partij en niet toestemmen, verklaart 
de rechter de pachtovereenkomst nietig. Indien 
hiertoe aanleiding best aat, regelt hij bovendien 
de gevolgen voor beid e partijen. 

9. Indien de verpachter niet voldoet aan 
de verplichting, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 7, wordt de verpachting geacht te zijn 
gescrued op voorwaarden, als ten tijde van het 
sluiten der overeenkomst ter plaatse voor over
eenkomstige hoeven of los land gebruikelijk 
waren, voor zoover niet de overeenkomst voor 
den pachter gun stiger bepalingen bevatte. Dit 
gevolg treedt niet in , als het niet-nakomen der 
verplichting t e wijten is aan eene omstandig
heid, welke den verpachter niet kan worden 
t0egerekencl en deze, nadat de omstandigheid 
heeft opgehouden t e bestaan, o·nverwijld alsnog 
aan zijne verplichting voldoet. 

10. Elk beding, waarbij ten nadeele van den 
pachter van het in artikel 9 bepaalde wordt 
afgeweken, is nietig. 

11 . 1. E ene overeenkomst tot wijziging of 
aanvulling van eene bestaande pachtovereen
komst moet eveneens schriftelijk worden aan
gegaan, terwijl het in de artikelen 7 en 8 be
paalde op deze overeenkomst van overeenkom
stige toepassing is, een en ancler met dien ver
stande, dat , bij niet-schriftelijk aangaan van 
zulk eene overeenkomst of bij het niet doen toe
komen van een afschrift dezer overeenkomst 
aan den rechter , slechts de voor den pachter 
gunstige bepalingen van deze overeenkomst 
verbindend zijn. 

2. E lk beding, waarbij ten nadeele van den 
pachter van het in dit artikel bepaalde wordt 
afgeweken, is nietig. 

12. Zonder schri ftelijke toestemming van 
den verpachter kan de pachter zijn recht om 
het gepachte te gebruiken en daarvan de 
vruchten te trekken , dan wel het genot van dat 
recht, niet aan een ander overdragen, noch voor 
het geheel, noch voor een deel. 

13. 1. Bij eigendomsovergang van het ver
pachte aan een derde volgt deze in alle r echten 
en verpli chtingen van den verpachter op. 

2. Rech.ten en verplichtingen , welke voor 
den overgang opeischbaar zijn, gaan op den 
derde niet over . 

14. De bepalingen van deze wet, waarvan 
bij overeenkomst niet of slechts in bepaalden 
zin mag worden afgeweken, vinden overeen
komstige toepassing, wanneer t egen eene ver
goeding in eens of in termijnen z,1,kelijke genots
rechten voor 25 jaar of korter op landerijen 
gevestigd zijn 

15. De artikelen 4, 5 en 7 tot en met 11 
van deze wet zijn niet van t oepassing ten aan
zien van eene pachtovereenkomst betreffende 
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Jo land van minder clan een vierde hectare op
pervlakte, waarvoor de pachtprijs lager is dan 
vijftig gulden per jaar. 

§ 2. Van de verplichtingen van den 
verpachter. 

16. De verpacht-er is gehouden het verpachte 
in goeden staat van onderhoud te leveren. 

17. 1. Vermindering of vermeerdering van 
den pachtprijs kan gevorderd worden in de ge
vallen, voor vermindering of vermeerdering 
van den koopprijs in de artikelen 1520-1522 
van het Burgerlijk Wetboek vastgesteld. 

2. Wanneer de pachter of verpachter klaar
blijkelijk niet zou hebben gepacht of verpacht, 
indien hij de werkelijke uitgestrektheid had 
gekend , kan ruj ook nietigverklaring der over
eenkomst vorderen. 

3. De vorderingen, in dit artikel genoemd, 
vervallen zes maanden na den dag, waarop de 
levering is gescrued. 

18. 1. De verpachter is gehouden aan het 
verpachte gedurende den pachttijd alle nood
zakelijke reparatiën t e doen met uitzondering 
van de geringe en dagelijksche, die volgens het 
plaatselijk gebruik t en Jaste van den pachter 
komen. 

2. Blijft de ve rpachter na schriftelijke aan
maning van den pachter in gebreke deze ver
plichting na te komen, dan is de pachter be
voegd de reparatiën zelf te doen verrichten en 
van den verpachter vergoeding van de daarvoor 
gemaakte noodzakelijke kosten te vorderen . 

19. De verpachter is n iet gehouden den 
pachter te waarborgen tegen de belemmeringen, 
welke hem derden door feitelijkheden in zijn 
genot toebrengen, zonder overigens eenjg recht 
op het verpachte te hebben; behoudens het 
rech t van den pachter om dezelve ui t eigen 
hoofde te vervolgen. 

20. De verpachter is tegenover den pachter 
tot schadevergoeding gehouden, indien de 
pachter t engevolge van de uitoefening van 
een bestaand recht op het gepachte door een 
derde het gebrufä of de vruchttrekkin~ van het
zelve geheel of gedeeltelijk komt te missen. 

21. 1. De vérpachter moet den pachter in
staan voor alle gebreken van het verpachte, die 
de pachter niet kon kennen en die dezen be
lemmeren het verpachte t e gebruiken en daar
van de vruchten te trekken. 

2. Wanneer zoodanige ~ebreken bestaan , kan 
de pachter naar omstandigheden vermindering 
van den pachtprijs of ontbinding der overeen
komst vorderen, alles onverminderd zijn recht ov. schadevergoeding, indien daartoe termen 
ZIJn, 

3. De vordering tot vermin dering van den 
pachtprijs en die tot ontbinding vervallen zes 
maande n , nadat d e pachter van d e gebreken 
had kunnen kennis dragen. 

22. 1. Ingeval de pacht langer dan een jaar 
geduurd heeft, is de verpachter bij het, einde 
der pachtovereenkomst gehouden den pachter 
eeae naar billijk.heid te bepalen vergoeding te 
geven voor de verbeteringen, die door dezen in 
de laatst verloopen tien jaren aan het gepachte 
zijn aangebracht, op den voet van het in de 
volgende leden van dit artikel bepaalde. 

2. Deze vergoeding kan niet overtreffen het 
bedrag, waarmede de ,~ aarde van het gepachte 
bij het einde der pachtovereenkomst tengevolge 
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van de aangebrachte verbeteringen is verhoogd . 
De vergoeding wordt lager gesteld, naarmate 
de pachter de vruchten van de aangebrachte 
verbeteringen reeds heeft knnnen genieten. 

3. De gehoudenheid van den verpachter, in 
het eerste lid omschreven, bes taat niet ten 
aanzien van verbeteringen, die de inrichting 
of gedaante. van het gepachte veranderen, tenzij 
deze met uitdrukkelijke toestemming van den 
verpachter zijn aangebracht . Ten aanzien van 
andere verbeteringen bestaat de gehoudenheid 
slechts, indien de pachter daarvan tijdig aan 
den verpachter, onder opgave van de geschatte 
kosten, schriftelijk mededeeling heeft gedaan 
en of de verpachter zich daartegen, na ont
vangst van de mededeeling, niet tijdig uit
drukkelijk heeft verzet of de rechter, ingeval 
van z:> danig verzet, op vordering van den 
pachtf>r. dit verzet ongegrond aeeft verklaard. 

4. Elk be:liug. waarbij t en nadeele van den 
pac.,tE'r van het in dit artikel bepaalde wordt 
afg'e,veken, is nietig. 

23. 1. De verpa0hter moet eene verminde
ring van den pachtprijs gedoogen, wanneer ge
durende ee pachtjaar of eP.n pachtseizoen ten
gevolge van buitengewo ne omstandigheden de 
opbrengst van het bedrijf aanz ienlijk minder is 
geweest dan bij het aanga.an der overeenkomst 
te verwachten was. 

2. Eene verlaging van den prijs van de voort
brengselen van het, bedrijf, a lsmede omstandig
heden, die aan de schuld van den pachter te 
wij ten zijn of waarvan hij de gevolgen redelijker
wijs bad k unnen voorkomen of die hem per
soonl\ik betreffen. komen niet als buitengewone 
omsta'ldigheden in aanmerking. 

3. Vergoeding van bedrijfs ohade, die de 
pachter krachtens eene overeen.komst van ver
zekering of uit anderen hoofde ontvangt, geldt 
als opbrengst van het bed rijf. 

4. De vordering van den pachter tot ver- . 
mindeci n~ van den pachtprijs uit hoofde van 
dit artikel vervalt zes maanden na. het eindigen 
van het pacht jaar of het p:.cht eizoen, waarover 
de pachtpr\js verschuldigd is. 

5. Elk beding, waarbij ten nadeele van den 
pachter van het in dit artikel bepaalde wordt 
afgeweken, is nietig. . . .. 

24. 1. De verpachte r moet eene w1Jz1g111g 
van de pachtvoorwaarden en met name eene 
vermindering van den pachtprijs voor de toe
komst gedoogen, indien zulk eene wijziging, in 
verband met veranderde omstandigheden, door 
de goede trouw wordt gevorderd. 

2. De hiertoe strekkende vordering van den 
pachter kan eerst worden gedaan, wanneer 
sedert het aangaan der pachtovereenkomst een 
jaar is verstreken. De vordering moet b ij den 
recMer aanhangig worden gemaakt ten minste 
een j ,ar vóór den aanvang van het eerste pacht
jaar, waarop zij betrekking heeft. 

3. Elk beding, waarbij ten nadeele van den 
pachter van het in dit artikel bepaalde wordt 
afgeweken, is nietig. ;'1 ___! .1 

.§ 3. Van de verplichtingen van den pachter. 
25 . De pachter is gehouden den pachtprijs 

op de tijdstippen, die in de overeenkomst of bij 
gebreke van bedingen daaromtrent door het 
plaatselijk gebruik zijn aangegeven, te voldoen. 

26. l. De pachter is gehouden het gepachte 
als een goed pachter te gebruiken en al datgene 
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te doen en na te laten, wat een goed pachter in 
gelijke omstandigheden behoort te doen en na 
te laten . 

2. Hij is gehouden het gepachte bij het einde 
van de pachtovereenkomst in goeden staat aan 
den verpachter af t e leveren . 

27. De pachter is zonder uitdrukkelijke toe
stemming van den verpachter niet bevoegd de 
bestemming van het gepachte geheel of ten deele 
te veranderen dan na verkregen machtiging van 
den rechter, die den verpachter hoort . D e 
rechter kan de macht.iging aan voorwaarden 
binden. 

28. 1. De pachter is jegens den verpachter 
aansprakelijk voor alle schaden aan het ge
pachte, tenzij hij bewijst, dat deze buiten 
schuld van hem, van zijne huisgenooten en van 
hen, die met zijne toe temming op het gepachte 
verblijven, ont taan zijn. 

2. Voor schade door brand is de pachter 
echter slechts aansprakelijk, indien blijkt van 
zijne schuld of van schuld van hen, voor wie 
hij in het vorige lid aan prakelijk is gesteld. 

29. 1. T en laste van den pachter komen die 
geringe en dagelijksche reparatiën, welke het 
plaatselijk gebruik ten laste van den pachter 
brengt. 

2. Indien het gepachte dringende reparatiën 
noodig heeft, die ten laste van den verpachter 
komen en die niet tot na het eind e der pacht
overeenkomst kunnen worden uitgesteld, moet, 
de pachter deze gedoogen. 

3. De rechter kan hem echter naar omstan
digheden op zijne vordering eene vermindering 
der pachtsom toestaan of de pachtovereen
komst met ingang van een bij het vonnis te 
bepalen dag ontbinden . 

30. 1. De afgaande en de opkomende pach
ters zijn verplicht elkander over en weder met 
al datgene te gerieven, dat vereischt wordt om 
het betrekken en het verlaten van het gepachte 
gemakkelijker te maken, zoo wat betreft de 
bebouwing voor het volgende jaar, het inoogsten 
der nog te velde staande vruchten, het betrek
ken der gebouwen al anderszins, alles overeen
komstig het plaatselijk gebruik. 

2. De te dezen nalatige pachter is zoowel 
jegens den pachter als jegen den verpachter 
tot schadevergoeding gehouden. 

31. 1. De pachter moet eene verhooging 
van den pachtprijs gedoogen, wanneer gedu
rende een pachtjaar of een pa.chtseizoen de 
lasten, die den verpachter door publiekrechte
lijke lichamen zijn opgelegd wegens buitenge
wone we rke n , waardoor des pachters bedrijf 
gebaat wordt, aanzienlijk hooger zijn geweest 
dan bij het aanga.an der overeenkomst te ver
wachten was. 

2. De vorderi ng van den verpachter tot ver
hooging van den pachtprijs uit hoofde van dit 
artikel vervalt zes maanden na het eindigen 
van het pachtjaa r of het pachtseizoen, waar
over de pachtprijs verschuldigd is. 

3. Elk beding, waarbij ten nadeele van den 
verpachter van het in dit artikel bepaalde wordt 
a fgeweken, is nietig. 

32. 1. De pachter moet eene wijziging van 
de pachtvoorwaarden en met na.me eene ver
hooging van den pachtprijs voor de toekomst 
gedoogen, indien zulk eene wijziging, in verband 
met veranderde omstandigheden, door de goede 
trouw wordt gevorderd. 
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2. De hiertoe strekkende vordering van den 
verpachter kan eerst worden gedaan, wanneer 
sedert het aangaan der pachtovereenkomst een 
jaar is verstreken. De vordering moet bij den 
rechter aanhangig worden gemaakt tenminste 
een jaar vóór den aanvang van het eerste pacht
jaar, waarop zij betrekking heeft. 

3. Elk beding, waarbij ten nadeele van den 
verpachter van het in dit artikel bepaalde wordt 
afgeweken, is nietig. 

§ 4 . Van het einde der pacht. 
33. Eene pachtovereenkomst, aangegaan 

voor bepaalden tijd, eindigt door het verstrijken 
van den overeengekomen termijn. 

34. 1. Wanneer eene pachtovereenkomst 
voor onbepaalden tijd is aangegaan, kan aan de 
overeenkomst niet eenzijdig een einde worden 
gemaakt dan na schriftelijke opzegging door 
eene der partijen. Partijen kunnen overeen
komen, dat opzegging door elk hunner, of door 
den verpachter, niet vóór een bepaald tijdstip 
zal kunnen plaats hebben. 

2. De opzegging dient ten minste achttien 
maanden vóór den datum, met ingang waarvan 
wordt opgezegd, te geschieden. 

3. De opzegging kan alleen geschieden t egen 
een dMr het plaatselijk gebruik aangegeven tijd
stip, of, bij gebreke van een zoodanig gebruik, 
tegen een tijdstip, dat den pachter in_ staat stelt 
de vruchten van het laatste pachtjaar naar be
hooren te ïnnen. 

4. Elk beding, waarbij ten nadeele van den 
pachter van het in dit artikel bepaalde wordt 
afgeweken, is nietig. 

35. 1. In geval van opzegging door den 
verpachter kan de pachter, indien hj_j door de 
opzegging ernstig in zijne belagngen zou worden 
geschaad. binnen eene maand in rechte nietig
verklaring van de opzegging vorderen. 

2. Indien de pachter zijne verplichtingen niet 
behoorlijk is nagekomen, wijst de rechter de 
vordering af, behouden s het bepaalde bij ar
t ikel 37. 

3. De rechter wijst de vordering eveneens af, 
indien hem blijkt, dat de opzegging is geschied, 
omdat de verpachter, die de overeenkomst heeft 
aangegaan, mits geen rechtspersoon zijnde, of 
diens bloed- of aanverwanten in d e rechte 
nedergaande linie het gepachte in geb1 uik willen 
nemen en bij het aangaan der pachtovereen
komst een daartoe strekkend voorbehoud is 
gemaakt en de pacht ten minste vijf jaren 
geduurd heeft. 

4. Indien de pachter zijne verplichtingen 
behoorlijk is nagekomen en het vorige lirl niet 
van toepassing is, handelt de rechter overeen
komstig het in de volgende leden bepaalde. 

/\. Zou de verpachter door het voortduren 
van d e pachtcwereenkomst niet of niet ern stig 
in zijne belangen worden geschaad, clan wijst 
d e rechter de vordering toe. 

6. Zou de verpachter door het voortduren 
van de pachtovereenkomst zeer ernstig in zijne 
belangen worden geschaad , dan wijst de rechter 
de vordering af. 

7. Zou de verpachter door het voortduren 
van de pachtovereenkomst ernstig, maar niet 
zeer ernstig, in zijne belangen worden ge~chaad, 
dan wijst de rechter de vordering af, tenzij de 
pachter door het eindigen van de pach tovereen 
komst zeer ernstig in zijne belangen zou worden 
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geschaad en de schadevergoeding, welke hem 
bij toepassing van artikel 36, eerste lid, zou 
kunnen worden toegekend, geen redelijke com
pensatie zou vormen. 

36. 1. Wanneer de r echter bij ernstige 
schade voor den pachter ingevolge het derde, 
ze~de en zevende lid van het vorige artikel de 
vordering afwijst, kent hij hem eene naar billijk
heid te bepalen schadevergoeding toe, onver
minderd het in artikel 22 bepaalde. 

2. Wanneer d e rechter bij ern9tige schade 
voor den verpachter de vordering toewijst, kan 
h\j hem eene naar billijkheid te bepalen schade
vergoeding toekennen . 

3. De rechter bepaalt den termijn, binnen 
welken de schaaevergoeding moet zijn betaald ; 
voor de aan den pachter verschuldigde schade
vergoeding bedraagt deze t ermijn ten hoogste 
één jaar. 

4. De door den pachter verschuldigde schade
vergoe:ling vervalt, indien deze den verpachter 
mededeelt, dat hij zich bij de opzegging neer
legt ; de door den verpachter verschuldigde 
schadevergoeding vervalt, indien deze den 
pachter mededeelt, dat hij de opzegging onge
daan maakt. BedoeldP mededeelingen moeten, 
binnen ééne week na de uitspraak des r achters, 
schriftelijk gedaan zijn. 

37. Indien de rechter oordeelt, dat de vor
dering tot nietigverklaring eener opzegging kan 
worden toegewezen, mits de pachter alsnog aan 
bepaalde voorwaarden voldoet, stelt hij, met 
aanhouding van de uitspraak , een termijn van 
ten hoogste een jaar, binnen welken de pachter 
aan die voorwaarden zal hebben te voldoen. 
Volgt voldoening, dan wijst de rechter de vor
dering toe. 

38. De pachter is niet bevoegd de nietig
verKlaring van de opzegging te vorderen, indien 
deze is geschied in het jaar, dat volgt op elk 
tienjarig tijdvak van den dum- der pacht
overeenkomst. 

39. Elk beding, waarbij ten nadeele van den 
pachter van eenige bepaling der artikelen 
35-38 wordt afgeweken, is nietig. 

40. J. In geval van opzegging door den 
pachter kan de rechter den verpachter, indien 
<l eze door de opzegging ernstig in zijne belangen 
zou worden geschaarl, op zijne vordering eene 
naar billijkheid te bepa.len schadevergoeding 
toekennen . 

2. H et bepaalde in artikel 3fi, leden 3 en 4, 
vindt, overeenkom~tige toepassing. 

41 . l. De verpachter kan zich voorbehou
den de overeenkom8t te doen eindigen om aan 
het verpachte of een gedeelte daa,van cene 
bestemmir.g: te geven in het belang van volks
huisvesting, bande! of nijverheid. 

?,. De ov<. reenkorrst eindir(t niet van rechts
wege; har~ ontbinding moe t in r('}chte worden 
gevordnd. 

3. ;Behoudens het bepaalde bij het volgende 
lid, wijst de r echter de vordering toe, indien 
blijkt, dat eene bestemming, als bedoeld in het 
eerste lid, zal worden gegeven, met bepaling 
van den dag, waarop de ontbinding ingaat. 

4. In stede van de overeenkomst te ontbin
den, kan. op verlangen van den pachter, de 
rechter bepalen, dat, met ingang van een door 
hem te bepalen dag, d e overeenkomst slechts 
zal voortduren voor dat gedeelte van het ver
pachte, waaraan niet de in het eerste lid be-
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d'.lel:ie b stemming zal worden gegeven. De 
pachtp rij s ondergaat eene evenredige vermin- 1 

dering, door den rechter vast te stellen. 
5. Bij geheele of gedeeltelijke ontbinding kan 

d e rechter aan den pachter, naar billijkheid, 
eene sch idevergoeding t oekennen 

42. E en voorbehoud tot beëindiging der 
pachtovereenkomst, hetwelk verder gaat, dan 
volgens de artikelen 35 en 41 is geoorloofd, is 
in zo '.lverre nietig. 

43. 1. De pachtovereenkomst gaat niet van 
rechtswege te niet door den dood van den ver
pachter of van den pachter. 

2. Nochta:i.s kan de meest gereede der erf
genamen of de overblij vende echtgenoot zich 
binnen twee maanden na den dood van den 
pachter wenden t ot den rechter, met de vor
dering: 

a. een of m eer hunner in plaats van den over
le::len pachter te d oen treden en de overigen uit 
de pacht t e ontslaan; 

b. de pachtovereenkomst t e doen eindigen. 
3. Gelijke vordering om de pacht te doen ein

digen ka n binnen den genoemden t ermijn d oor 
den verpachter worden gedaan. 

4. De rechter beslist met inachtneming der 
omstandioheden. Wanneer hij de pachtovereen
komst o;tbindt, bepaalt hij t evens d en dag , 
waa rop de ontbinding ingaat. 

5. Voorts kan hij daarbij aan de wederpartij, 
naar billijkheid, eene schadevergoeding toe
kenne n. 

6. Elk be:l ing, strijdig met eenige bepaling 
van dit a rtikel , is nietig. 

44. Indien door eenig toeval het gepachte 
geheel vergaat of het gebruik en genot van het 
gepachte voor den pachter onmogelijk wordt, 
eindigt de pachtovereenkomst. 

45. 1. Wanneer eene der partij en nalatig 
is in het nakomen van hare verplichtingen, kan 
de rechter naar omstandigheden op vordering 
van de welerpartij met ingang van een in het 
vonnis te bepalen dag de pachtovereenkomst 
ontbinden. 

2. Indien de pachter in gebreke is den pacht
prijs te voldoen, is de rechter tot deze ontbinding 
gehouden. H et staat den rechter evenwel vrij 
om, naar gelang der omstandigheden, aan den 
pachter , op deszelfs verzoek, een ter mijn t e 
gunnen om alsnog aan zijne verplichtingen te 
voldoen, welke termijn echter den tijd van ééne 
maand niet mag te boven gaan. 

3. Bij het uitspreken der ontbinding zal de 
nalatige partij worden veroordeeld tot vergoe
ding va.o k osten, schaden e n interessen, indien 
daartoe termen zijn. 

4. Elk be :ling, strij dig met eenige bepaling 
van dit artikel, is nietig. 

§ 5. Van de wijze van procedeeren in zaken be
trekkeltfk tof. eene pachtovereenkomst, en van de 

pachtka,ner s. 
46. De behn:leling van zaken betrekkelijk 

t ot eene pachtJvereenkomst, de vordering tot 
ontruiming van het gepachte daarond er be
g repen, geschie:lt overeenkomstig de gewone 
rec,e]en, voor zoover daarvan niet bij de na
volgea:le artikelen of elders is afgeweken. 

47. 1. De behandeling van alle zaken be
trekkelijk t ot eene pachtovereenkomst geschiedt 
door d e pachtkamer van het kantongerecht. 

2. De pachtkamer bestaat uit den kanton-
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rechter als voorzitter en twee niet tot de rech
t erlijke macht behoorende personen, die des
kundig zijn t en aanzien van de verhoudingen 
op pachtgebied . 

3. Wij benoemen, Gedeputeerde Staten ge
hoord, voor elk kantongerecht de twee in het 
vorio-e lid bedoelde, niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen, be nevens voor 
ieder hunner zoovele plaatsvervangers, als Wij 
dienstig zullen oordeelen . Bij deze benoeming 
dragen Wij zorg, dat noch het belang der 
pachters, noch dat der verpachters in de pacht
kamer overheerscht. 

48. 1. De eischende partij zal t er griffi e van 
het kantongerecht, binnen welks rechtsgebied 
het gepachte of het grootste ged eelte daarvan is 
gelegen, een verzoekschrift op ongezegeld papier 
indienen, waarbij aan de pachtkamer wordt ver
zocht een dag te bepalen, waarop de zaak ter 
terechtzitting zal worden behandeld. 

2. H et verzoekschrift bevat eene opgave van 
den naam, de voornamen en de woonplaats des 
verzoekers, van den naam en de woonplaa t s der 
wederpartiJ, mitsgaders eene mededeeling van 
de vordering en van d e gronden , waarop deze 
st eunt. 

3. Daarbij worden gevoegd zoovele afschrif
t en als er wederpartij en bij de zaak betrokken 
zijn. 

49. H et bepaalde bij de artikelen 125c en 
125d van het Wetboek van Burgerlijke R egts
vordering vindt overeenkomstige toepassing. 

50. De pachtkamer treedt in alle opzichten 
in de plaats van den kantonrechter, behoudens 
in d e gevallen , voorzien bij d e a rtikelen 60, twee
de lid, 102, tweede lid, 107, tweede lid, 109, 
tweede lid , en lll , vierde lid , van het Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvordering. 

51. 1. De niet tot de rechterlijke macht be
hoorende personen, die deel uitmaken van d e 
pachtkam er, kunnen worden gewraakt op de 
wijze en in de gevallen, als omschreven in de 
derde afdeeling van den eersten titel des eerstell 
boeks va n het Wetboek van Burgerlijke Regts
vordering, met dien verstande, dat de pacht
kamer de redenen van wraking onderzoekt en 
de wraking al dan niet toestaat. 

2. Artikel 29, eerste en tweede lid, van da t 
Wetboek vindt te hunnen aanzien overeenkom
stige t oepassing. 

52. 1. Ook in reconventie kan de pacht
kamer slechts kennis nemen van vorderingen 
betrekkelijk tot eene pachtovereenkomst. 

2. Ook in Teconventie kan slechts de pacht
k amer k ennis n emen van vorderingen betrekke
lijk tot eene pachtovereenkomst . 

53. 1. Van de uitspraken van de pacht
kamer staat beroep open op het gerechtshof 
t e Arnhem. 

2. De behandeling in hooger beroep geschiedt 
door de pachtkamer van het gerechtshof . 

3. E ene pachtkamer bestaat uit drie raads
heeren en twee niet tot de rech terlijke macht 
behoorende personen , die deskundig zijn t en 
aanzien van d e verhoudingen op pachtgebied. 
Een der raadsheeren treedt als voorzitter op. 

4. W.ij benoemen de twee in het vorige lid 
bedoelde, niet tot de rechterlijke macht behoo
rende personen . Wij benoemen t evens voor ieder 
hunner zoovele plaatsvervangers, als W'ij dien
stig zullen oordeelen. 

5. De t ermijn van hooger beroep bedraagt 
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eene maand na de uitspraak. Indien de schrü
telijke kennisgeving, bedoeld in artikel 36, vier
de lid, of in artikel 40, tweede lid, heeft plaats 
gehad, is de uitspraak niet voor eenige voor
ziening vatbaar . 

6. De arresten van de pachtkamer van het 
gerechtshof zijn niet vatbaar voor cassatie. 

54. H et bepaalde in de artikelen 51 en 52 
vindt op de pachtkamer van het gerechtshof 
overeenkomstige toepassing. 

55. 1. Naast het overigens in deze wet be
paalde, heeft de pachtkamer van het kanton
gerecht tot taak het vaststellen en wijzigen 
van de voorwaarden van pachtovereenkomsten, 
indien partijen zulks verzoeken. 

2. De kamer is bevoegd, in het belang van 
d e verbet ering van pachtverhoudingen, uit 
eigen beweging aan den pachter en aan den 
verpacnter hare gemotiveerde meening over de 
tusschen hen bestaande pachtovereenkomst 
kenbaar te maken. 

56. 1. De pachtkamer stelt, bij de uitvoe
ring van het in het eerste lid van het vorige 
artikel bepaalde, geen voorwaarden van eene 
pachtovereenkomst vast, noch brengt zij daarin 
wijziging, dan wanneer partijen zich bij voor
baat schriftelijk aan de door d e kamer vast te 
stellen regeling onderworpen hebben. 

2. De kamer hoort vooraf de beide partijen. 
3. De vastgestelde regeling, in schrift ge

bracht en door den voorzitter onderteekend, 
heeft dezelfde kracht en dezelfde gevolgen als 
eene tusschen partijen bij notarieele akte aan
gegane pacntovereenkomst. 

4. Door ieder der partijen is een griffierecht 
verschuldigd van f 2.50. 

57 . De niet tot de rechterlijke macht be
hoorende leden van de pachtkamers en hunne 
plaatsvervangers genieten vergoeding van reis
en verblijfkosten en verdere vergoeding volgens 
de regelen door Ons te stellen. 

58. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden nadere regelen gesteld t er bevordering 
van eene goede uitvoering van de bepalingen 
dezer paragraaf . 

§ 6. Van erkende pachîbureaux. 

59. 1. Rechtspersoonlijkheid bezittende li
chamen, welke zich t en doel stellen goede pacht
toestanden te bevorderen en voldoen aan, bij 
of krachtens algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen , regelen, kunnen door Onzen met de 
zaken van den landbouw belasten Minister als 
pachtbureaux worden erkend. 

2. Bij dezen algemeenen maatregel van be
stuur worden tevens regelen gesteld over de 
verstrekking van gegevens door de pacht
bureaux aan de pachtkamers; bij hare beslis
sin<1en zullen de pachtkamers op deze gegevens 
zoo

0
danig acht slaan, als zij zullen vermeenen 

te behooren. 
3. De griffier_ geeft den b~trokken :pa~ht

bureanx onverwiJld kenms van iedere beshssmg, 
waarbij overeenkomstig artikel 8, lid _2, of a; · 
tikel 11 , lid l, eene overeenkomst ,s met1g 
verklaard . 

60. 1. Op pachtovereenkomsten, welke do<?r 
een erkend pachtbureau zijn goedgekeurd, ,s 
het in de artikelen 7- 10 bepaalde niet van 
toepassing. .. 

2. Ten aanzien van op deze WlJZe goedgekeur
de wijzigingen of aanvullingen van pachtover-
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eenkomsten vindt, ir. afwijking in zooverre van 
artikel 11 , het in de artikelen 7 en 8 bepaalde 
geen overeenkomstige toepassing. 

61. 1. Indien een erkend pachtbureau het 
aangaan van eene pachtovereenkomst voor den 
duur van ten hoogste een jaar heeft goedgekeurd, . 
omdat naar zijn oordeel een der gevallen van 
artikel 5, eerste lid, zich voordoet, heeft deze 
goedkeuring dezelfde kracht als de rechterlijke 
verklaring, bedoeld in het tweede lid van ge
noemd artikel. 

2. In het in het vorige lid bedoelde geval 
kan het pachtbureau, indien daartoe aanleiding 
bestaat, tevens goedkeuren, dat in afwijking 
van artikel 5, eerste lid, de overeenkomst wordt 
aangegaan voor een door hetzelve te bepalen 
tijd van ten hoogste drie jaren. 

3. Erkende pachtbureaux hebben bovendien 
onder meer tot taak: 

a het geven van adviezen in zaken van 
pacht; 

b. het ontwerpen van model-pachtovereen
komsten. 

§ 7. Overgangsbepalingen. 
62. De rechten en verplichtingen, voort

spruitende uit pachtovereenkomsten, welke van 
kracht zijn op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet, blijven door het oude recht 
beheersch t, 

indien zij op 1 Janua ri 1936 nog niet van 
kracht waren, of of dien datum reeds van 
kracht waren, terwij zij voor onbepaalden tijd 
waren aangegaan : 

gedurende twee jaren na dat in werking 
treden, 

indien zij op 1 Januari 1936 reeds van kracht 
waren, terwij l zij voor bepaalden tijd waren 
aangegaan : 

gedurende dezen tijd, doch uiterlijk tot 1 Ja
nuari 1943. 

63. De in het vorige artikel bedoelde pacht
overeenkomsten, welke na het tijdstip, waarop 
het nieuwe r echt op de uit haar voortvloeiende 
rechten en verplichtingen toepasselijk wordt, 
nog voortbestaan, worden voor de toepassing 
van deze wet geacht op dat tijdstip te zijn aan
gegaan , evenwel met dien " ;rer~~and~, dat de 
jaren, gedurende welke ZJJ voor dien reeds 
hebben bestaan , voor de toepassing van artikel 
38 mede in aanmerking komen tot een maxi
mum van tien jaren. 

64. Indien, op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet, eenig persoon, tengevolge 
van eene overeenkomst, beperkt is in zijne be
voegdheid tot verpachting van eenig goed, wat 
den tijdsduur betreft, blijft deze beperking, 
voor het vervolg, slechts in zooverre van kracht, 
dat hij in de gevallen , bedoeld in artikel 5, 
niet tot verpachting voor onbepaaldon tijd be
voegd is. 

65. Op de bij het in werking treden van deze 
wet aanhangige' rechtsgedingen betrekkelijk tot 
eene pachtovereenkomst blijven, ten aanzien 
zoowel van d e rechterlijke bevoegdheid als van 
de rechtsvordering, de regelen van toepassing, 
geldende ten tijde der inleidende dagvaarding. 

§ 8. Wijzigingen in bestaande wetten. 
66. H et Burgerlijk Wetboek ondergaat de 

volgende wijzigingen: 
a. In artikel 484 wordt achter "verhuringen" 

ingevoegd "en verpachtingen". 
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b. In artikel 819, tweede lid, worden de woor
den "of verpachting" geschrapt. 

In artikel 819, derde lid, wordt ,, , en lande
rijen dan voor zeven" geschrapt . 

Aan artikel 819 wordt een nieuw (vierde) lid 
toegevoegd, luidende: 

,,In geval van verpachting is de vruchtge
bruiker, indien uit den aard van het verpachte, 
dan wel uit de bijzondere omstandigheden van 
het geval een korte duur van de overeenkomst 
redelijkerwijze voortvloeit, niet tot verpachting 
voor onbepaalden tijd bevoegd." 

c. In artikel 864 wordt "huurcontracten" 
vervangen door "huur- en pachtovereenkom
sten" . 

d. In artikel 870 wordt in plaats van: ,,of 
verhuren" gelezen: ,, , noch de zaak verhuren 
of verpachten". 

e. Artikel 1185 onder 2°. wordt gelezen: 
"De huurpenningen van onroerende goedqren 

en de pachtpenningen, de kosten van reparatie 
waartoe de huurder of de pachter verplicht is, 
mitsgaders alles wat tot de nakoming van de 
huur- of de pachtovereenkoni~t betrekking 
heeft·" 

/.• Àrtikel 1186 wordt gelezen: 
"De verhuurder of de verpachter kan zijn 

voorregt doen gelden op de vruchten welke door 
takken aan de hoornen, of door wortels aan den 
grond, nog zijn vastgehecht; voorts op de in
geoogste en nog niet ingeoogste vruchten die 
zich op den bodem bevinden, en op al hetgeen 
op den bodem is, zoo tot stoffering van het 
gehuurde huis of van de gepachte hoeve, als tot 
bebouwing of gebruik van het land, zoo als het 
vee, de bouwgereedschappen en dergelijken; on
verschillig of de hierboven gemelde voorwerpen 
al dan niet aan den huurder of den pachter toe
behooren . 

Zoo echter de huurder of de pachter goederen 
onder zich heeft krachtens huurkoop, zal de 
verhuurder of de verpachter tegenover den ver
kooper zijn voorregt daarop niet kunnen doen 
gelden, indien de huurkoop betreft zaden of 
gereedschappen, dan wel indien bewezen wordt, 
dat de verhuurder of de verpachter van den 
huurkoop kennis droeg. 

Indien de huurder of de pachter een gedeelte 
van het verhuurde of verpachte goed aan een 
ander wettig in huur of pacht heeft afgestaan, 
kan de verhuurder of verpachter zijn voorregt 
op de voorwerpen, die zich in of op dat gedeelte 
bevinden. niet verder doen gelden , dan alleen 
in evenredigheid van het door den tweeden 
huurder of pachter overgenomen gedeelte, e n 
voor zooverre de laatstgemelde niet mogt 
kunnen aantoonen zijne huur- of zijne pacht
penningen volgens de overeenkomst te hebben 
volda.an." 

g. In artikel 1187 wordt na "verhuurder"-in
gevoegd "of den verpachter". 

h. Artikel 1188 wordt gelezen : 
,,De verhuurder kan de roerende goederen, 

waarop hem bij artikel 1186 voorregt is toege
staan, met uitzondering van de vruchten, in 
beslag nemen, indien dezelve buiten zijne toe
stemming vervoerd zijn, en hij behoudt daarop 
zijn voorregt, al waren dezelve ook aan eenen 
derde, door inpandgeving, of op eene andere 1 
wijze, verbonden, mits hij die voorwerpen ge
regtelijk hebbe opgeëischt binnen den tijd van 
veertien dagen na het vervoeren. 
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De verpachter heeft dezelfde bevoegdheden, 
behoudens dat de geregtelijke opeisching moet 
geschieden binnen den tijd van vaertig dagen." 

i . In artikel 1189 wordt "van den verhuur
der" vervangen door "van den verhuurder of 
van den verpachter" en "huur- en pachtpennin
gen" door " huur- of pachtpenningen". 

j. Artikel 1192 wordt gelezen: 
,,De verkooper kan evenwel zijn regt niet uit

oefenen dan na den verhuurder van het on
roerende ~oed of na den verpachter, ten ware 
bewezen z1,i, dat de verhuurder of de verpachter 
kennis droeg, dat rle meubelen en verdere goe
deren, voor het gehuurde onroerende gr:ed of het 
gepachte dienende, door den huurder of clen 
pachter niet waren betaald." 

k. Artikel 1230, eerste lid, wordt gelezen: 
,,Indien de akte, waarbij de h) potheek is ge

vestigd, een uitdrukkelijk beding bevat, waar
bij de schuldenaar in zijne bevoegrlheid is be
perkt, hetzij om het bezwa.arde goed buiten t oe
stemming des schuldeischers te mogen verhuren 
of verpachten, hetzij ten aanzien van de wijze 
waarop, of van den tjjd gedurende welken het
zelve zal kunnen worden verhuurd of verpacht, 
hetzij ten aanzien van de vooruitbetaling der 
huur- 9f der pachtpenningen, zal zoodanig be
ding niet alleen verbindende zijn tusschen de 
partijen, maar ook tegen den huurder of den 
pachter kunnen worden ingeroepen door den 
schuldeischer die zoodanig beding op de open
bare registers zal hebben doen aanteekenen." 

In het tweede lid van het artikel wordt na 
,, verhuring" ingevoegd ,, , verpachting". 

l. In artikel 1568, derde lid, wordt "de huur
overeenkomsten" vervangen door "de huur- of 
de pachtovereenkomsten". 

m. Aan artikel 1584 wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid, luidende: 

"De pachtovereenkomst wordt niet onder de 
overeenkomst van huur en verhuur begrepen. 
Zij wordt hij afzonderlijke wet geregeld ." 

n . Het opschrift van de Tweede Afdeeling 
van den Zevenden Titel van het Derde Boek 
wordt gelezen: 

,, Van de regelen, welke gemeen zijn aan ver
huringen van huizen en van andere onroerende 
goederen." 

o. Artikel 1614, tweede lid, vervalt. 
p. In artikel 1616 wordt "of land" vervangen 

door : ,,of ander onroerend goed". 
q. De Vierde Afdeeling van den Zevenden 

Titel van het Derde Boek vervalt. 
r. In artikel 1996, tweede lid, wordt achter 

,,huurder" ingevoegd : ,, , pachter". 
s. In artikel 1998 wordt achter ,,huurders" 

ingevoegd : ,, , pachters". 
t. In artikel 2012 wordt in plaats van: ,,De 

huurprijzen van huizen en van landgoederen" 
gelezen : ,,De huurprijzen van huizen en andere 
onroerende goederen en de pachtprijzen" . 

67. De wet op de Regterbjke Organisatie en 
het Beleid der Justitie ondergaat de volgende 
wijzigingen : 

a. Artikel 38 onder 2°. wordt gelezen: 
"Van alle r egtsvorderingen tot betaling van 

renten en huren, mitsgaders van interessen of 
gedeelten van inschulden, zelfs ingeval de 
rente, de huur of de hoofdsom der inschuld meer 
dan f 200 bedraagt., mits de regtstitel niet 
warde betwist." 

b. In artikel 39 wordt onder 2°.,,, gebouwen 
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en pachthoeven" vervangen door "en gebou
wen'' . 

c. In artikel 41 , eerste lid , wordt "on kelders" 
vervangen door " kolders en andere onroerende 
goederen". 

Hot tweede lid van het artikel vervalt . 
De aanhef van het derde lid : ,,In beide ge

vallen kunnen de vonnissen" worrlt vervangen 
door " De vonnissen kunnen". 

d. In artikel 42, eerste lid, wordt "en kelders, 
mitsgaders van pachthoeven, landerijen, tuin
en andere gronden" vervangen door ,, , kelders 
en andere onroerende goederen" . 

68. H et Wetboek van Burgerlijke Regts
vordering ondergaat de volgencle wjjzigingen: 

a. In artikel 53, 3°., wordt achter "geëindigd 
is" ingevoegd: ,, , dan wel van het gepachte". 

b. In artikel 98, 2°., wordt in plaats van: 
,, , gebouwen en pachthoeven" gelezen : ,,en 
gebouwen" . 

In artikel 98, 4°., wordt in p laats van : 
,, , pachthoeven, landerij en, tuin- en andere 
gronden" gelezen : ,,en andere onroerende goe
deren''. 

c. In artikel 122 wordt in plaat s van: ,,en 
kelders of van pachthoeven, tot een bedrag in 
bovengemeld artikel uitgedrukt," gelezen: 
,, , kelders of and ere onroerende goederen" . 

d. I n artikel 123 wordt het woorrl "alsdan" 
vervangen door : ,,in het geval in het vorige 
artikel bedoeld en in eone zaak, betrekkelijk tot 
eene pachtovereenkomst". 

e. In artikel 454 wordt achter "verhuren" 
ingevoegd: ,,verpachten,". 

/ . In artikel 49 , eerste lid, wordt a.chter 
,,schuldenaar" ingevoegd : ,,door pachtover
eenkomsten," . 

g. In artikel 505, vierde lid, wordt in plaats 
van : ,,of verhuren" gelezen : ,, , verhuren of 
verr,a.chten" en in plaat van : ,,huurcontrac
ten ' : ,,huur- of pachtcontracten" . 

h. In artikel 515, 3°., wordt achter "huren" 
ingevoegd : ,,of pachten" . 

i . Van artikel 758, eerste lid, wordt do aan
hef gelezen : 
, , ,,De verhuurd~;s en de verpachters kunnen 
eenen dag . .. .. 

In dit lid wordt achter "huren" ingevoegd : 
,,of pachten" en wordt in plaats van " huur
penningen" gelezen: ,,huur- of pachtpenningen". 

j. In artikel 759, eerste Jid, wordt ingevoegd: 
achter"onderhuurders" : ,,of onderpacbters"; 
achter " huren" : ,,of pachten" : 
achter "huurder" : ,,of pachter". 
In artikel 759, tweede lid, worden de woorden: 

"overeenkomstig artikel 1618 des Burgerlijken 
Wetboeks" vervangen door: ,, , ingeval van 
onderbuur, overeenkomstig artikel 1618 des 
Burgerlijken Wetboeks en, ingeval van onder
pacht, op dienovereeokomstige wijze". 

69. Het Tarief van justitie-kosten en sala
rissen in burgerlijke zaken ondergaat de vol
gende wijziging : 

In artikel 13, zevende lid, worden in den 
eersten zin van het bepaalde onder nummer 2°. 
de wo01·den "of tot een huurkoop" vervangen 
door: ,, , tot een huurkoop of tot eene pacht
overeenkom st". 

70. De FaiJlissementswet ondergaat de vol
gende wij zigingen : 

a. Aan artikel 39 wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende : 
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"Indien de gefailleerde pachter is, vindt het 
bovenstaande overeenkomstige toepassing." 

b. Aan artikel 238 wordt een derde lid toe
gevoegd, luidende: 

"Indien de schuldenaar pachter is, vindt het 
bovenstaande overeenkomstige t oepassing." 

71. De Zegelwet 1917 ondergaat de volgende 
wijzigingen: 

a. H et opschrift van Hoofdstuk VII wordt 
gelezen : ,, Van het zegelrecht van de bewijzen van 
huur en verhu.ur en van pacht." 

b. Het vierde, het vijfde en het zesde lid van 
a rtikel 56 worden vervangen door: 

"Voor de berekening van het r echt wordt de 
duur van een voor het leven, tot wed eropzeg
ging of op andere wijze voor onbepaalden tijd 
aangegane huur en verhuur gesteld op vijf jaren. 
Is een huur en verhuur gesloten voor het leven 
en verder voor een zeker aantal jaren of eerst 
voor een zeker aantal jaren en verd er tot weder
opzegging of op andere wijze voor onbepaalden 
tijd, dan wordt het aantal jaren, waarvoor de 
huur en verhuur is aangegaan, met vijf ver
hoogd. Met een huur en verhuur voor een zeker 
aantal jaren en verder tot wederopzegging aan
gegaan wordt geljjkgesteld een huur en verhuur 
voor bepaalden tijd, indien de-akte of het stuk 
bepalingen bevat omtrent hetgeen tusschen 
partijen zal gelden, indien na afloop van_ den 
bepaalden tijd de huurder in het genot bliJft. 

Indien de akte of het stuk niet den huurprijs 
vermeldt of indien andere gegevens voor de 
berekening van het recht ontbreken , moeten 
deze aan den voet worden opgegeven. I ndien de 
huur en verhuur niet t egen een prijs in geld of 
niet uitsluitend t egen een prijs in geld is aan
gegaan, indien de vastgestelde prijs onder 
bepaalde omstandigheden hooger zal worden of 
indien het bedrag van den huurprijs van t oe
komstige factoren afhankelijk is (zooal~ van de 
opbrengst en van het goed of van de markt
waard e van producten}, moet de huurprijs of 
de invloed , welke de bedoelde omstandigheden 
op den huurprijs zullen uitoefenen, aan den voet 
van de akte of van het stuk word en geschat. De 
opgave of schatting aan den voet geschiedt 
door den openbaren ambtenaar , die de akte op
maakte. of door of namens partijen bij onder
t eekende verklaring. In plaats van de voorge
schreven schatting kan in de verklaring worden 
vermeld een schattin~ van de huurwaarde van 
het verhuurde, mits cteze t en minste wordt ge
steld op het bedrag van den in geld bedongen 
huurprijs, in welk geval deze geschatte huur
waard e voor de berekening van het zegelrecht 
de plaats inneemt van rl en huurprijs. Onder 
huurwaarde is in dit en het vol11:end artikel te 
verstaan de huurprijs in geld, welke zou kunnen 
worden bedongen bij een V9rhuring van de be
treffende zaak op normale bedingen en zonder 
dat de huurder zich tegenover den verhuurder 
tot eenige andere prestatie verbindt dan ~ot 
betaling van den in geld uitgedrukten huurpnJs. 

Ontbreekt de in het vorige Hel bedoelde ver
klaring, dan is een recht van twintig gulden 
verschuldigd boven het r echt, dat wegens de 
in de akte of het stuk voorkomende gegevens 
moet worden voldaan. Deze bepaling vindt geen 
t oepassing, indien de verklarinir slechts zou 
moeten betreffen de schatting van lasten, welke 
de huurder ter ont.lasting van den verhuurder 
voor zijne rekeuing neemt, mits naar de schat-
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ting van 's Rijksambtenaar de waarde van deze 
lasten over den geheelen huurtijd niet meer be
loopt dan één t iende gedeelte van den in geld 
vastgestelclen huurprij s over den geheelen huur
tijd en het zegelrecht, met inachtneming van 
die schatting van 's Rijks ambtenaar ten volle 
is voldaan." 

c. a a rtikel 56 worden twee nieuwe a rtikelen 
ingevoegd, luidencl.fl : 

"Art. 56a. Indien 's Rijks ambtenaar van 
meening is, dat een schatting, als bedoeld is in 
het vijfde lid van artikel 56, te laag is gedaan, 
doet hij daarvan binnen drie maanden nadat 
de akte of het stuk te zijner kennis is gekomen 
schriftelijk mededeeling aan den onderteekenaa,r 
der verklaring met opgave van het bedrag, 
waarop naar zijn meening bad moeten worden 
geschat, en van het recht, dat dientengevolge 
meer verschuldigd wordt geacht . Dit recht, be
nevens een boete van tien maal dat recht met 
een minimum van honderd gulden , wordt in
gevorderd van den onderteekenaar der ver
klaring, tenzij aan den hoofdambtenaar daartoe 
door Onzen Minister van Financiën aangewezen 
of aan den rechter overtuigend wordt aange
toond, dat de oorspronkelijke schatting juist 
is geweest. De · be:loelde hoofdambtenaar en 
de rechter zijn bevoegd, indien niet wordt aan
getoond, dat de oorspronkelijke schatting juist 
is geweest, de schatting van 's Rijksambtenaar 
te verlagen, waardoor recht en boete dien
overeenkomstig worden verminderd. 

Indien wegens het ontbreken van een ver
klaring, als bedoeld is in het vijfde lid van ar
tikel 56, de aanhef van het zesde lid van dat 
artikel toepassing heeft gevonden, is 's Rijks 
ambtenaar bevoegd binnen drie maanden nadat 
de akte of het stuk te zijner kennis is gekomen 
aan den onderteekenaar schriftelijk mede te 
deelen, dat naar zijn meening meer dan het 
~eheven recht verschuldigd geweest zou zijn, 
mrlien de door hem ge~chatte huurwaa rde als 
grondslag voor de berekening van het zegelrecht 
zou gelden; van het be:i rag, waarop 's Rijks 
ambtenaar de huurwaarde schat, alsmede van 
het recht, dat meer verschuldigd geweest zou 
zijn, wordt tevens mede:leeling gedaan. Dit 
recht, benevens een boete ten beloope van t ien 
maal dat recht met een minimum van h Jnderd 
gu lclen, wordt van den onderteekenaar van de 
akte of het stuk ingevorderd, tenzij op de wijze 
in het vorige li d omschreven wordt aangetoond, 
dat_ook bij het berekenen van het zegelrecht op 
basis van de huurwaarde voldoende zegelrecht 
1s vo,lda":~ · Tot varrnindering van de schatting 
van s R1Jks ambtenaar bestaat de bevoe.,.dheid 
overeenkomstig het slot van het vorige lid . 

I nd ien in het geval van het ee rste lid de ver
kla r in,? en in het geval van het tweede lid de 
akte of het tuk door meer clan één persoon is 
onder teekend , zijn alle onderteekenaren voor 
de ingernlge dit a rtikel verschuldigde rechten 
en bJeten hoofdelijk aansprakelijk. 

Art . 56b. Overal waar in dit hoofdstuk 
sprake is van huur en verhuur , huurder, ver
hu_nrcler, verhuring, verhuurde, huurtijd , huur
PrIJS en hnurwaarde wordt daaronder mede 
v_a~s taan pacht, pachter, verpachter, verpach
ting, verpachte, pachttijd, pachtprijs en pacht
waarde. 

E ch~ r i_ s het in artikel_56 vastgestelde zegel
recht, indien een pacht b1J andere dan notarieele 
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akte wordt geconstateerd of gewijzigd, uitslui
tend verschuldigd op het afschrift, hetwelk in
gevolge a rtikel 7 der Pachtwet aan den in pacht
zaken bevoegden rechter wordt gezonden , mits 
dit a fschrift voordien. en in ieder geval binnen 
drie maanden na de dagt eekening der akte en 
binnen één maand na den aanvang der huur t er 
registratie wordt aangeboden, t e zamen met 
de verschillende exemplaren der akte. Deze 
verschillende exemplaren der akte zijn alsdan 
vrij van zegelrecht. H et afschrift wordt gere
gistreer d alsof het een exemplaar der akte ware. 

Indien aan de in het vorige lid gestelde voor
waarde niet is voldaan, is het afschrift aan het 
in dit hoofd stuk vastgestelde zegelrecht onder
worpen en gelden voor de exemplaren der akte 
de overige bepalingen van dit hoofdstuk. 

Indien een pacht bij notarieele akte is ge
constateerd of gewijzigd, is het ingevolge arti
kel 7 der Pachtwet aan den in pachtzaken be
voegden rechter t e zenden afschri ft vrij van 
zegelrecht, mits uit het afschrift van deze be
st emming blijkt. 

De griffier bij het kantongerecht is verpli cht 
de bij den in pachtzaken bevoegde n rechter in
gevolge artikel 7 der Pachtwet ingekomen af
schriften, welke ten onrechte· niet of niet vol
doende gezegeld zijn , indien zij niet geregis
treerd zijn, zoo spoedig .mogelijk ter constatee
ring van de begane overtredingen aan 's Rijks 
ambtenaar ter hand t e stellen. 

Bij vernietiging van de pachtovereenkomst 
ingevolge artikel 8 der Pachtwet vindt t erug
gave van het zegelrecht plaats . H et betaalde 
zegelrecht wordt teruggegeven op vertoon van 
een afschrift van het proces-verba.al of van de 
beschikking van de pachtkamer en van het stuk, 
waarop het zegelrecht voldaan is, op welk stuk 
van de t eruggave wordt melding gemaakt. H et 
in artikel 7 der P achtwet bedoelde afschrift 
wordt daartoe door den griffi er t ijdelijk aan 
's Rijks ambtenaar afgestaan . 

Aan het in dit hoofdstuk vastgestelde zegel
recht zijn mede onderworpen de regelingen van 
de pachtka.mer bij het kantongerecht, welke 
ingevolge artikel 56, lid 3, der Pachtwet t us
schen partijen bindende kracht hebben. De in
vordering van het zegelrecht vindt ten laste van 
den pachter plaats na.ar aanleiding van een af
schrift der regeling, hetwelk de griffi er verplicht 
is binnen veertien dagen na de schrift elijke 
vaststelling der regeling aan 's Rijksambtenaar 
t e doen t oekomen. De pachter wordt zoo noodig 
vóór de invordering in de gelegenheid gesteld op 
het afschr ift een verklaring te st ellen als bedoeld 
is in artikel 56, lid 5. Na invordering van het 
zegelrecht doet 's Ri,iks am btenaa.r daarvan 
blijken op het afschrift en zendt hij dit aan den 
griffier t erug." 
- d. I n artikel 90 worden de woorden "behou
dens de uitzondering in artikel 65 verm eld" ver
vangen do_or ;, ,, behoudens de gevallen in deze 
wet voorzien . 

72 . Overal, waar in andere wetten. dan de in 
de artikelen 66-71 genoemde, en in andere al
gemeen verbindende voorschriften sprake is van 
huur , verhuur, huren, verhuren , huurder. ver
huurd~r. huurgelden , huurpenningen eP a ndere 
soortgelijke woordverbindingen, en daaronder, 
bij het in werking treden van deze wet, pacht, 
verpacht, pachten , enzoovoorts, begrepen is, 
behouden deze uitdrukkingen, ook na het in 
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werking treden van deze wet, hare ruime strek
king. 

§ 9. Slotbepalingen. 
73. Deze wet kan worden aangehaald onder 

den titel ,.Pachtwet". 
74. Deze wet treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tij dstip. Dit tijdstip kan voor het 
tweede en derde lid van artikel47 eerder worden 
gesteld, dan voor de overige bepalingen dezer 
wet. 

Lasten en bevelen , enz . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3l sten Mei 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
De Minister van Lanàbouw en V isscherij, 

L. N. Deck ers . 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg . 4 Juni 1937. ) 

s. 242. 

15 Mei 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
een Al.gemeenen Maatregel van Bestuur 
als bedoeld in de artikelen 407, 412, 450d 
en 45li va n het Wetboek van Koophandel. 
( ,,Schepelingenbesluit''). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Waterstaat 
van 24 Februari 1937, l ste Afdeeling C, n°. 885, 
en van 25 Februari 1937, La . L.L. , Afd. Ver
voer- en Mijnwezen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 April 1937, no. 42; 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 7 Mei 1937, 
l ste Afdeeling C, n°. 1201 en van 11 Mei 1937, 
La. L., Afd. Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de artikelen 407, 412, 450d, 451d 
en 45li van het Wetboek van Koophandel ; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan : 
met ingang van den dag, waarop de Wet van 

14 Juni 1930 (Staatsblad n°. 240) in werking 
treedt, de volgende bepalingen vast te stellen: 

HOOFDSTUK I. 
Van de ambtenaren van aanmonstering. 

Aanwij zing ambtenaren 
van aanmonstering. 

Art. 1. 1. Ambtenaren van aanmonstering 
zijn: 

binnen het Koninkrijk in Europa : het hoofd 
van de cheepvaartinspectie; 

de waterschouten en 
in gemeenten, waarvoor geen waterschout is 

aangesteld, de commissaris van politie, of, 
indien er meer dan één is, een hunner, door den 
burgemeester aan te ·w,jzen, of, indien er geen 
commissaris van politie is, de burgemeester 
of diegene, die hem als zoodanig venangt; 

in Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao : de door de Overheid aangewezen ambte
naren; 

in het buitenland: de hoogste ter plaatse 
gevestigde Nederlandsche consulaire ambtenaar 
of degene, die hem als zoodanig vervangt. 

2. Bij verhindering kunnen het hoofd van de 
scheepvaartinspectie en de waterschouten zich 
doen vervangen door hunne aangewezen plaats
vervange1 s. 
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Benoeming waterc;;cbouten. 

2. De waterschouten worden door Ons 
benoemd en ontslagen. Bij hunne benoeming 
wordt de gemeente of worden de gemeenten, 
waarin zij bevoegd zijn, aangegeven. Voor elk 
hunner worden door Ons één of meer plaats
verv!tngers aangewezen. 

Bezoldiging waterschouten. 
3. De waterschouten genieten geene bezol

diging uit 's Rijks schatk.;st . Onverminderd het 
bepaalde _i_n artikel 17, derde lid, dragen zij 
hetgeen zu op grond van het bepaalde in de 
artikelen 13 en 17 ontvangen boven het bedrag, 
voor elk hunner door Onzen Minister van 
Justitie te bepalen, aan 's Rijks Rchatkist af . 
Onze voornoemde Minister kan aan een water
schout eene tegemoetkoming in de kosten van 
diens administratie toekennen, wanneer hetgeen 
de waterschout op grond van het bepaalde 
in de artikelen 13 en 17 ontvangt ongenoeg
zaam is. 

T nstructie ambtenaren 
van aanmonstering. 

4. Wij kunnen voor de waterschouten en de 
andere ambtenaren van aanmonstering eene 
instructie vaststellen. 

HOOFD TUK II. 

Van de monstering. 
l\fonstcring en monsterrol. 

5. 1. De monstering is het opmaken van 
de monsterrol. 

2. De monsterrol is de staat van de beman
ning van het schip . 

3. De monstering van de bemaruiing ge
schiedt ten overstaan van den ter plaatse 
bevoegden ambtenaar van aanmonstering. 

llfodel monsterrol. 
6. Door Ons wordt een mod el monsterrol 

vastgesteld . Dit rrwdel kan naar behoefte op 
verzoek van part1J en met andere bepalinaen 
worden aangevuld, mits deze bepalingen n~ch 
afwijken van de met de schepelingen gesloten 
a rbeid overeenkomsten, noch deze aanvullen . 

Voorwaarden voor 
monstering. 

7. 1. De ambtenaar van aanmonstering, 
wien verzocht wordt eene monsterrol op te 
maken, gaat hiertoe eerst over, indien 10. hem 
door den reeder de met de schepelingen ge
sloten arbeidsovereenkomsten zijn overgelegd 
en 2°. hij er zich van heeft vergewist, dat de 
inhoud dier overeenkomsten door de schepe
lingen iR begrepen on partijen de overeenkomst 
hebben geteekend. H et eerste is mede van 
toepassing op coll ctieve arbeidsovereenkom
sten op grond waarvan arbeidsovereenkomsten 
met de te monsteren schepelingen zijn ge loten. 

2. Een schepeling wordt slechts toegelaten 
tot het onderteekenen van de monsterrol, 
indien hij een geldig monsterboekje overlegt, 
benevens een geldig bewijs van gezondheid 
toont. Daarnevens moet hij opgeven, welke 
wijzigingen in of aanvull ingen van de hem 
betreffende gegevens in het monsterboekje 
moeten worden aangebracht. 

3. Indien buiten het Koninkrijk in Europa 
de monsterrol wordt opgemaakt ten overstaan 
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van eene ederlandsche autoriteit, wordt ten 
aanzien van de bewijzen van gezondheid het ter 
plaR.tse geldende gebruik gevolgd . 

In vulling monsterrol. 
8. 1. Op de monsterrol, welke in tweevoud 

wordt opgemaakt, worden, onverminderd het
geen elders is voorgeschreven, vermeld de naam 
van het schip, de met het schip te maken reis of 
reizen, de namen van den reeder, van den 
kapitein en van de schepelingen. 

2. Bij de namen der schepelingen wordt 
vermeld de hoedanigheid, in welke iedere 
schepeling aan boord dien t zal doen en wie 
hunner den rang van officier zu1Jen hebben. 

3. Iu de monsterrol wordt eene verklaring 
van den ambtenaar van aanmonstering op
genomen, waaruit blijkt, dat de schepelingen 
den inhoud der door hen onderteekende arbeids
overeenkomsten hebben begrepen. 

4. Aan de monsterrol worden als bijlagen 
gevoegd door den ambtenaar van aanmonstering 
gewaarmerkte afschriften van de arbeids
overeenkomsten en de collectieve arbeids
overcen komsten, welke afschriften daartoe door 
den reeder ter beschikking van dien ambtenaar 
moeten worden gesteld. 

Onderteekaning monsterrol. 
9. De monsterrol wordt, na geheel te zijn 

opgemaakt, onderteekend door of namens den 
reeder, benevens door den kapitein en door de 
schcpeli ngen . 

Teru(!gegeven monster-
boekies na monstering. 

10. Bij de monstering worden in de monster
boekje door den ambtenaar van aanmonstering 
de in artikel 25 bedoelde gegevens aangeteekend. 
Zoo noodig worden de gegevens betreffende den 
schepeling gewijzigd of aangevuld . De monster
boekje worden vervolgens aan den kapitein 
ter hand gesteld. 

Afschriften monsterrol. 
11 . Aan belanghebbenden worden op hunne 

kosten desverlangd door de ambtenaren van 
aanmonstering afschriften verstrekt van de 
opgemaakte monsterrollen . De bijlagen van 
de monsterrollen zijn daarin niet begrepen. 

Versehuldigde voor de 
mom;terin~. 

12. Het versnhuldigde voor de monstering 
wordt, wat betreft de monstering binnen het 
Koninkrijk in Europa, naar het in artikel 13 
vermelde tarief berekend. 
Tarief voor werkzaam-
heden. 

13 . De ambtenaren van aanmonstering 
binnen het Koninkrijk in Europa mogen in 
rekening brengen : 

(a) Voor het aan- of bijmonsteren van elk 
lid der bemanning op ter koopvaardij varende 
schepen, indien de reizen, waarvoor gemonsterd 
wordt, zich niet verder uitstrekken dan de 
Oostzee met hare golven en inhammen, de 
Noordzee, voorzoover de grenzen daarvan niet 
aangegeven zijn door de oeverstaten, aan de 
Noordzijde begrensd door den 6lsten breedte
graad, aan de Westzijde begrensd door de lijnen 
Duncansbyhead, Zuidelijke punt van Zuid-
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Ronaldska (Orkadische eilanden), Oostkust 
Orka.den, lijn vuur Noord-Ronaldska-vuur 
Sunburghhead ( hetlandseilanden), Oostkust 
der Shetlands, de meridiaan van het vuur van 
Norst-Unst ( hetlands) tot aan de parallel van 
den 6lsten breedtegraad, het Kanaal tot de 
lijn Point de Raz-Isle de Sein-Mizenhead, en 
de I ersche Zee tot de lijn Benmorehead-Mull 
of Cantyre. . . . . . . . . . . . . f 0.40 

b. Voor het aan- of bijmonsteren van elk 
lid der bemanning op ter koopvaard{j varende 
8chepen, voor andere dan onder a. bedoelde 
reizen . . . . . . . . . . . . . . . f 0 .55 

c. Voor het aan- of bijmon teren van elk lid 
der bemanning op ter vischvangst varende 
schepen: 

1. bij monstering voor één treilreis f 0.15 
:b. in alle andere gevallen . . . . f 0.40 

d. Voor het opmaken van eene monsterrol 
in tweevoud . . . . . . . . . . . . f 1.50 

e. Voor elk afschrift van eene monsterrol 
voor schepen met eene bemanning van minder 
dan 100 leden . . . . . . . . . . . f 1,50 

/. Voor elk afschrift van eene monsterrol 
voor schepen met eene bemanning van 100 leden 
of meer . . . . . . . . . . . . . . f 3,

g. Voor elk uittreksel uit eene monster
rol . . . . . . . . . . . . . . . . f 0.75 

h. Voor elke viseering, bedoeld in artikel 2/l, 
lid 3, . . . . . . . . . . . . . . . f 0.50 

Bijmonsteren na opmaken 
van de monsterrol. 

14. 1. Indien schepelingen, nadat de mon
sterrol is opgemaakt, moeten bijmonsteren, 
&eschiedt dit door plaatsing op de monsterrol 
aoor een ambtenaar van aanmonstering. 

2. De bepalingen omtrent het monsteren 
zijn geheel op cle:1.e bijmonstering van toe
passing, met dien verstande, dat geen nieuwe 
monsterrol behoeft te worden opgemaakt. 

3. Opstappers moeten in de eerste haven, 
welke het schip aandoet, op overeenkomstige 
wijze op de monsterrol worden gebracht. 

Beëindiging van den 
dienst aan boord. 

15. 1. Bij beëindiging van den dienst aan 
boord wordt deze door den kapitein op de 
monsterrol aangeteekend en de verlangd door 
den ambtenaar van aanmonstering ter plaatse 
geviseerd. 

2. Indien ter plaatse geen ambtenaar van 
aanmonsteri ng is gevestigd, geschiedt deze 
viseering in de eerste haven, welke door het 
schip ,vordt aangedaan, waar ,vel zulk een 
ambtenaar is gevestigd. 

3. Wanneer het schip minder dan 24 uur, 
Zon- en feestdagen niet medegerekend, ter 
plaatse vertoeft, k n de viseering uitgesteld 
worden tot de eerste haven, welke door het 
schip wordt aangedaan, waar het verblijf langer 
dan 24 uur duurt. 

Register van de monster-
rollen . 

16. 1. Door den ambtenaar van aan
monstering wordt een register gehouden van de 
door hem opgemaakte monsterrollen . 

2. Het model van dit register wordt door 
het hoofd van de scheepvaartinspectie vast
gesteld. 
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HOOFDSTUK III. 

Van het monsterboekje. 

Afgifte monsterboekje. 
17. 1. Aan een ieder, die zich voor de eerste 

maal daartoe aanmeldt, wordt één monster
boekj e afgegeven . 

2. Ter vergoeding van de kosten wordt den 
verzoeker door den ambtenaar van aanmonste
ring bij afgifte voor de eerste maal en bij 
verloren raken door eigen schuld een bedrag 
van een gulden in rekening gebracht. 

3. De monsterboekjes worden van Rijks
wege ter beschikking van de ambtenaren van 
aanmonstering gesteld tegen een door Onzen 
Minister van Justitie te bepalen vergoeding. 

4. H et model van het monsterboekje wordt 
door het hoofd van de scheepvaartinspectie 
vastgesteld. 

Gegevens in monsterboekje. 
18. 1. Het monsterboekje moet de na

volgende gegevens betreffende de persoon 
van den houder bevatten: 

a. naam en voornamen ; 
b. plaats en datum van geboorte; 
c. nationaliteit; 
d. burgerlijke staat; 
e. adres voo~ noodgevallen ; 
/. portret (paspoortmodel); 
g. behaalde diploma's met betrekking tot 

de zeevaart; 
h. handteekening. 
2. De onder a, b, c, den g genoemde gegevens 

worden zooveel·mogelijk van o:fficieele papieren 
overgenomen . 

3. Voorzoover de namen, de plaats of datum 
van geboorte of de nationaliteit van den aan
vrager niet bekend zijn, wordt d it in het 
monsterboekje vermeld. 

Wie monsterboekjes afgeven. 
19. Met de afgifte van monsterboekjes zijn 

belast het hoofd van de scheepvaartinspectie 
en andere door Ons aan te wijzen ambtenaren 
van aanmonstering. 

Wijze van aanvragen 
monsterboekjes. 

20. 1. Een ieder, die in het bezitwenscht 
te komen van een monsterboekje, wendt zich 
daartoe tot een der door Ons voor het afgeven 
van monsterboekjes aangewezen ambtenaren 
van aanmonstering, voor verkrijging van een 
tweede mon terboekje uitsluitend tot het hoofd 
van de scheepvaartinspectie. 

2. Bij de aanvraag dient de betrokkene 
over te leggen een extract uit het geboorte
register, een pas of een ander nationaliteits
bewijs, zoomede de door hem verkregen diplo
ma's op het gebied van de zeevaart, een goed 
gelijkend portret (paspoortmodel) in tweevoud 
en eene verklaring zijnerzijds, of hem nog 
geen monsterboekje is uitgereikt . Tevens voldoet 
hij het in artikel 17, lid 2, genoemde bedrag. 

Verrichtingen voor afgifte 
monsterboekjes. 

'21. 1. De ambtenaar van aanmonstering 
geeft , indien aan den aanvrager, blijkens zijne 
gecontroleerd.e verklaring, te voren nog geen 
monsterboekje is afgegeven, het gevraagde 
monsterboekje af, nadat daarin door hem de 
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noodige gegevens, geput uit de overgelegde 
bescheiden en eigen opgaaf van den aanvrager, 
zijn overgenomen, het portret is ingeplakt en 
gewaarmerkt en de betrokkene . te bestemder 
plaatse zijne handteekening heeft gezet. 

2. Plaats en datum van afgifte worden in 
het boekj e aangeteekend en met de hand
teekeuing van den ambtenaar van aanmon
stering bekrachtigd . 
Vervanging verloren 
gegane, vernieuwing vol . 
geschreven monsterboekj es. 

22. 1. Bij verloren gaan van een monster
boekje kan de betroklrnne zich wenden tot het 
hoofd van de scheepvaartinspectie ter ver
krijging van een tweede boekj e, ondec over
legging van de noodige bewijzen, welke het 
verloren gaan moeten staven . 

2. Bij de aanvraag moeten de in artikel 20, 
2• lid, genoemde bewijsstukken, benevens een 
goed gelijkend portret (paspoortmodel) in 
tweevoud worden medegezonden. 

3. Indien een monsterboekje is volge
schreven of versleten, zendt de betrokkene dit 
ter verkrijging van een vervolgboekje op aan 
het hoofd van de scheepvaartinspectie, ver
gezeld van een goed gelijkend portret (paspoort
model) in tweevoud. 

Inhouding monsterboekjes. 
23. 1. Ingeval de schepeling de arbeid s

overeenkomst onrechtmatig heeft doen eindigen, 
kan de reeder den Raad voor de Scheepvaart 
verzoeken het monsterboekje gedurende den 
tijd van ten hoogste één jaar in te houden. 

2. Dit verzoek moet schriftelijk bij het 
hoofd van de scheepvaartinspectie worden 
inged iend binnen één maand na het eindigen 
van de gesloten arbeidsovereenkomst in eene 
Nederlandsche haven en binnen zes maanden 
na. het eindigen dier overeenkomst in het 
buitenland. 

3. De Raad voor de Scheepvaart moet voor 
het geven van zijne beslissing den schepeling 
oproepen om te worden gehoord en is verplicht 
het hoofd van de scheepvaartinspectie te 
hooren . 

4. De reeder kan zijn verzoek voor den Raad 
voor de Scheepvaart mondeling toelich ten, 
indien hij het verlangen daartoe te kennen heeft 
gegeven. 

5. De reeder en de schepeling kunnen voor 
den R aad voor de Scheepvaart ook verschijnen 
bij een bijzonder gemachtigde of vergezeld van 
een raadsman. . 

6. De behandeling van het in lid 1 bedoelde 
verzoek door den Raad voor de Scheepvaart 
geschiedt overigens op de wijze als voor klachten 
wegens misdraging in de Schepenwet is voor
geschreven. 

7. De beslissing van den Raad voor de 
Scheepvaart wordt schriftelijk aan den reeder, 
aan den schepeling en aan het hoofd van de 
scheepvaartinspectie medegedeeld. 

8. Houdt de beslissing eene inhouding van 
het monsterboekje voor een bepaalden termijn 
in, dan gaat deze termijn in op den datum van 
de beslissing, indien het boekje reeds in handen 
is van het hoofd van de scheepvaartinspectie, en, 
indien dit niet het geval is , op den datum van 
inlevering door den schepeling. 

9. Wordt aan een ambtenaar van aan-
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monstering een monsterboekje overgelegd , dat 
door den Raad voor de cheepvaart is inge
houden , doch nog niet is ingeleverd, dan zendt 
hij dit aan het hoofd van de scheepvaart
inspectie. 
Inzending monsterboekjes. 

24. 1. Monsterboekjes van overleden per
sonen worden aan het hoofd van de scheepvaart
inspectie t eruggezonden. 

2. De ambtenaar van aanmonstering zendt 
een hem door een reeder t oegezonden monster
boekj e, dat niet aan den schepeling kon worden 
t erugsegeven, aan het hoofd van d e scheep
vaartinspectie, onder vermelding van de r eden 
waarom het niet aan den schepeling werd t erug
gegeven. 

3. Indien de Raad voor de Scheepvaart 
be list, dat een monsterboekje moet worden 
ingehouden, zendt de schepeling dit, indi en het 
noo- in zijn bezit is, zoo poedig mogelijk aan het 
ho~fd van de scheepvaa rtinspectie. Deze reikt 
het boekje na afloop van d en termijn, waarvoor 
het boekj e is ingehouden, aan den schepeling uit. 
Voor een ingezonden monsterboekje wordt 
desgewenscht een ontvangstbewijs afgegeven. 
Inschrij ving monstering 
in monsterboekje. 

25 . 1. Bij de monstering vult de ambtenaar 
van aanmonst ering in het monsterboekje d e 
navolgende gegevens in : 

n. naam van het schip, waarvoor gemonsterd 
wordt; 

b. datum van onderteekening en nummer 
van de monsterrol ; 

c. hoedanigheid, waarin de schepeling d ienst 
zal doen; 

d. termijn of aantal reizen, waarvoor 
gemonsterd wordt ; 

e. naam en hoedanigheid van den ambtenaar 
van aanmonstering. 

2. Te vens vult hij de in artikel 18 bedoelde 
gegevens omtrent de n betrnkkene in, welke hem 
worden overgelegd en nog niet in het monster
boekje voorkomen, terwijl hij zich ervan 
vergewi t, dat het adre voor noodgevallen 
niet is gewijzigd . 

3. De kapitein vermeldt in het monster
boekje den datum, waarop en d e plaat , waar de 
dienst aan boord van het schip i geëindigd. 
De kapitein en de schepeling kunnen den 
ambtenaar van aanmonstering ter plaatse, 
waar de dienst aan boord van het schip is 
g ëindigd, verzoeken deze vermelding voor 
gezien t e teekenen . De daarop vallende kosten 
komen ten laste van d en aanvrager. 

4. De kapitein moet zich bij de invulling 
van het monsterboekje onthouden van eenige 
beoordeeli ng van het gedrag van d en chepeling 
en van vermelding van het loon. 
Teruggeven monster 
boekje aan schepeling. 

26. Bij bei'indiging van den dienst aan boord 
wordt het monst c,rboekj e door den kapitein 
aan d en schepeling teruggegeven. 
Wijziging in monsterboekjes. 

27. 1. Ingeval een schepeling van meening 
is , dat de kapitein in zijn mol'!sterboekje onj ui st.~ 
feiten heeft vermeld, kan hiJ z10h daarover b1J 
den Raad voor de Scheepvaart beklagen. 

2. De klacht moet schriftelijk bij het hoofd 
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van de scheepvaartinspectie worden ingediend , 
onder overlegging van het monsterboekje, 
uiterlijk binnen één maand na het eincligen van 
de gesloten arbeidsovereenkomst in eene Neder
landsche haven en van zes maanden na het 
eindigen dier overeenkomst in het buitenland. 
Voor h~t ingezonden monsterboekje wordt des
gevraa_gd een ontvangstbewijs afgegeven. 

3. Jve Raad voor de Scheepvaart beslist 
over dit beklag na verhoor of behoorlijke 
oproeping van den kapitein en na het hoofd 
van de scheepvaartinspectie t e hebben gehoord . 

4. De chepeling kan, indien hij het ver
langen daartoe t e kennen heeft gegeven , zijn 
verzoek voor d en Raad voor de Scheepvaart 
mondeling t oelichten. 

5. De besli ing wordt schriftelijk aan den 
klager, den kapitein en het hoofd van de 
scheepvaartinspectie medegedeeld. 

6. H oudt de beslissing eene verbetering van 
het vermelde in het monsterboekje in , dan 
wordt deze in het mon~terboekje aangebracht 
en door den Voorzitter en den ecretari s van 
den Raad voor de Scheepvaart onderteekend . 

7. f adat door den Raad voor de Scheep
vaart eene beslissing is genomen, wordt het 
monsterboekje zoo poedig mogelijk aan den 
schepeling teruggegeven. 

8. De behandeling door d en Raad voor de 
Scheepvaart geschiedt overigens op de wijze 
als voor het onderzoek naa r scheepsrampen 
in de Schepenwet is voorgeschreven. 

Registers. 
28. 1. De in artikel 19 bedoelde ambtenaren 

van aa.nmonstering honden elk een r«>gist er 
van de door hen afgegeven monsterboekj es. 
Deze registers worden c\Qor de zorg van het 
hoofd van de scheepvaartiPspect ie aangevuld 
met afschriften van de registers van de andere 
ambteparen va n aanmonst ering . 

2. Het hoofd van de scheepvaartinspectie 
houdt een centraal register van de afgegeven 
monsterboekjes. Hij ontvangt daartoe van <le 
in lid 1 genoemd e ambtenaren dagelijks eene 
opgaaf van de dien dag door hen afgegeven 
monsterboekj es . 

3. De in de vor i5e leden bedoelde registers 
worden in kaartvorm gehouden. Zij vermelden 
de nummers van de afgegeven monsterbóekjes, 
de data van afgifte daarvan benevens de identi
t eitsgegevens van de betrokkenen. 

Voorloopige monsterboekj es. 
29. 1. Indien buiten het Koninkrijk in 

Europa, of in bijzondere gevallen binnen het 
Rijk, door andere dan d e in artikel. 19 aan
gewezen ambtenaren van aanmonsterrng, per 
sonen moeten worden emonsterd , die niet in 
het bezit zij n van een monsterboekj a, geeft de 
ambtenaar van aanmonst ering een voorloopig 
monsterboekje af. 

2. Op d it monsterboekj e is het bepaalde 
in de artik Jen 17, 18, 20, 21 en 25 voor zooveel 
mogelijk van toepassing. 

3. Bij beëindiging van den dienst aan boord 
of bij aankomst van het schip binnen het 
Koninkrijk in Europa worden de voorloop1ge 
monsterboekj es door den kapitein aan het hoofd 
van de scheepvaartinspectie toegezonden . Aan 
den schep ling wordt door den kapi tein daarvan 
een bewijs afgegeven. 
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4. Indien de schepeling, aan wien een 
voorloopig monst,erboekje is afgeleven, een 
monsterboekje wenscht, wendt h.ij zich, onder 
overlegging van het hem door den kapitein 
afgegeven bewijs , een portret (paspoortmodel) 
in tweevoud, een opgaaf van de gegevens noodig 
voor de invulling van het boekje en de noodige 
bewjjsstukken, welke deze opgaaf staven, tot 
het hoofd van de scheepvaartinspectie. 

5. De in het voorloopig monsterboekje 
ingevulde bewijzen van dienst worden door het 
hoofd van de scheepvaartinspectie in het uit 
te reiken monsterboekje overgenomen. 

HOOFDSTUK IV. 
Van de bewijzen van gezondheid. 

Wie bewijzen van gezondheid 
moeten hebben. 

30. Onverminderd het bepaalde bij artikel 7, 
derde lid , moet iedere schepeling, die wil worden 
toegelaten tot de onderteekening van eene 
monsterrol, in het bezit zijn van een nog geldig 
bewijs van gezondheid. 
Afgifte en inhoud van 
bewijzen van gezondheid. 

31. 1. Bewijzen van gezondheid worden 
afgegeven door daartoe door het hoofd van de 
scheepvaartinspectie in Onzen naam aan
gewezen geneeskundigen. 

2. Bewijzen van gezondheid moeten in
houden, dat de schepeling niet lichamelijk 
ongeschikt is tot het verrichten der werkzaam
heden aan boord, waartoe hij zich wenscht te 
verbinden. Tevens moet daarin zijn vermeld, 
dat de tegenwoordigheid van den schepeling 
aan boord geen gevaar voor de gezondheid van 
de overige opvarenden oplevert. 

3. Het model van de bewijzen van gezond
heid wordt door het hoofd van de scheepvaart
inspectie vastgesteld. 

Geldigheidsduur bewijzen 
van gezondheid. 

32. Bewijzen van gezondheid zijn slechts 
geldi~ gedurende één jaar na den dag, waarop 
zij ziJ n afgegeven. 

Keuring! voor de bewijzen 
van gezondheid. 

33. 1. De keuring, noodig voor de afgifte 
van een bewijs van gezondheid, geschiedt vol
gens een door het hoofd van de scheepvaart
inspectie vast~esteld keuringsreglement. 

2. De keuring heeft slechts plaats op vertoon 
van eene aanvraag van den reeder op wiens 
sch.ip de betrokken schepeling zal monsteren . 

3. De reeder kan in die aanvraag een der 
in artikel 31, lid l, bedoelde geneeskundigen 
voor de keuring aanwijzen. 
Herkeuring voor bewijzen 
van gezondheid. 

34. 1. Indien de geneeskundige na de 
keuring aan een schepeling geen bewijs van 
gezondheid afgeeft, heeft de .betrokken schepe
ling het recht zich nogmaals te laten keuren 
door een ander der in artikel 31, lid l , bedoelde 
geneeskundigen, die hem voor dit geval door 
het hoofd van de scheepvaartinspectie wordt 
aangewezen. 

2. De schepeling zendt daartoe aan het 
hoofd van de scheepvaartinspectie eene hem 
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door den geneeskundige afgegeven verklaring, 
inhoudende, dat de afgifte van een bewijs van 
gezondheid werd geweigerd. 

Kosten van de keuring. 
35. 1. De kosten van de keuring, bedoeld 

in artikel 33, worden door den reeder gedragen. 
2. De kosten van de keuring, bedoeld in 

artikel 34, worden gedragen door het Rijk. 
3. Voor eene keuring mag de geneeskundige, 

voorzoover niet anders werd overeengekomen, 
een bedrag van f 2,50 in rekening brengen. 

HOOFDSTUK V. 

Van de voeding van de schepelingen. 

Verplichting van den 
reeder ten aanzien van 
de voeding. 

36. 1. De reed er is verplicht zorg te dragen, 
dat vóór den aanvang van de reis voldoende 
voeding aan boord is en dat deze voeding in 
behoorlijken staat verkeert. 

2. De reed er is verplicht zorg te dragen, 
dat gedurende de reis de aan boord aanwezige 
voeding in behoorlijken toestand blijft en, 
indien dit noodig is, wordt aangevuld. 

Hoeveelheid en hoedanigheid 
van de voed ing. 

37. 1. Bij het vaststellen van de soort en 
van de hoeveelheid mede te nemen voeding 
moet rekening gehouden worden met het aantal 
leden van de bemanning, den duur der reis 
met den aard van de reis en de mogelijkheid 
tot aanvullen van de voorraden gedurende de 
reis. 

2. Zorg dient te worden gedragen voor 
voldoe ode afwisseling in de dagelijksche voeding. 

3. De voeding moet van voldoende hoe
danigheid zijn .. 
Afwijkende bepalingen voor 
vi.s chersvaartuigen. 

38. De in de artikelen 36 en 37 genoemde 
verplichtingen van den reeder gelden niet voor 
visschersvaartuigen, tenzij de reeder de zorg 
voor de voeding bij de arbeidsovereenkomst 
uitdrukkeljjk op zich heeft genomen. 

Berging van de voeding. 
39. 1. De voeding moet gedurende de reis 

worden geborgen in van andere ruimten behoor• 
lijk afgesloten bergplaatsen, zoo gelegen en 
zoonoodig zoodanig geventileerd, dat de voeding 
in zoo goed mogelijken toestand blijft. 

2. De in het vorige lid bedoelde bergplaatsen 
moeten, alvorens daarin voedsel wordt ge
borgen, afdoende zijn gereinigd, terwijl gedu
rende de reis zorg moet worden gedragen, dat 
zij behoorlijk worden schoongehouden. 

3. Op visschersvaartuigen, waarop het niet 
mogelijk is alle voeding in bergplaatsen te 
stuwen, mag ook voor dit doel gebruik gemaakt 
worden van nieuwe haringtonnen, welke in het 
ruim worden geborgen. 

Verplichting van den reeder 
ten aanzien van het 
drinkwater. 

40. De reeder is verplicht zorg te dragen, 
dat vóór den aanvang van de r eis eene voldoende 
hoeveelheid drinkwater aan boord is en dat dit 
water van behoorlijke hoedanigheid is. 

10 
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Aanvulling van het 
drinkwater. 

41. Bij de beoordeeling of d e hoeveelheid 
drinkwater voldoende is, moet rekening worden 
gehouden met het aantal leden der bemanning, 
het aantal reisdagen en de mogelijkheid van 
aanvulling gedurende de reis, eventueel door 
distilleeren. 

Berging van het drinkwater. 
42. 1. H et cJ rink water moet geborgen 

worden in daarvoor geschikte tanks, welke 
zoodanig moeten worden afgesloten, dat geen 
vreemde bestanddeelen in de tanks kunnen 
komen. 

2. Voordat de tanks worden gevuld, moeten 
zij inwendig schoon zijn. . . 

3. Op visschersvaartU1gen, waar het met 
mogelijk is het drinkwater of een gedeelte 
daarvan in tanks te bergen, kan ook voor dit 
doel van nieuwe haringtonnen gebruik worden 
gemaakt, welke in het ruim worden geborgen 

Toezicht binnenslands. 
43. Door hAt houden van onverwachte 

inspecti es overtuigen de ambtenaren van de 
scheepvaartinspectie zich ervan, dat de m dit 
Hoofdstuk gegeven voorschriften behoorlijk 
worden nageleefd. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de aanwezigheid aan boord van sterken drank 
. voor gebruik door de bemanning. 

Maximum hoeveelheid 
sterken drank. 

44. 1. Er mag voor gebruik van de beman
ning geen sterke drank aan boord worden 
mecl.egenomen, boven de hoeveelheid van 
0, 1 liter per reisdag voor elk lid van de beman-
ning. · 

2. Voor schepen in vaste lijndiensten wordt 
het aantal reisdagen gerekend volgens d 3 vast
gestelde afvaarttabellen. Voor alle andere 
schepen wordt het aantal reisdagen door of 
vanwege het hoofd van de scheepvaartinspectie 
vastgesteld, met dien verstande, dat dit aanhl 
nimmer meer dan 180 dagen mag bedragen. 

Omschrijving van sterken 
drank. 

45. Onder sterken drank, bedoeld in 
artikel 44, wordt verstaan drank, die bij een 
temperatuur van vi er graden van de honderd
deelige schaal voor vijftien of meer volume
procenten uit alcoh~l bestaat, met uitzondering 
van wijn. 

HOOFDSTUK VII. 

Van het dag- en nachtverblfi; van de schepelingen. 

0 mschrij ving. 
46. 1. Onder dag- en nachtverblijf, genoemd 

in artikel 407 van het Wetboek van Koop
handel, wordt verstaan het dag- en nachtverblijf 
in engeren zin, het ziekenverblijf, de wasch
plaatsen, de privaten, de kombuis en de bak
kerij. 

2. In de volgende artikelen wordt het dag
en nachtverblijf in engeren zin aangeduid met 
dagverblijf en nachtverblijf, dan wel met verblijf 
of verblijv en . 
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Plaats van de verblijven. 
47. ll. Alle verblijven, zoomede de overige 

in artikel 46, lid 1, genoemde ruimten, moeten 
achter f het aanvaringsschot zijn gelegen. 

2. Indien de verblijven op een dak zijn 
geleged, waarboven het aanvaringsschot zich 
niet uitstrekt, moet de voorzijde van de meest 
voorlijke slaapplaats op een afstand van ten 
minste/1/20 van de lengte van het schip van den 
voorsteven verwijderd blijven. 

3. (i)p visschersvaartuigen, waar de inrich
ting niet toelaat te voldoen aan het in lid l 
vervatJ;e voorschrift . moet de voorkant van de 
meest :voorlijke slaapplaats op een afstand van 
t en minste 1/20 van de 'engtA van het schip 
van dén voorsteven verwijderd blijven. 

Indee!ihg. 
48. l 1. Op schepen van meer dan 500 

regist~tonnen bruto inhoud, met uitzondering 
van sli;epbooten en visschersvaartuigen, moete n 
afzonderlijke dagverblijven en nachtverblijven 
aanwezig zijn, behalve voor Laskaren, Chineezen 
en personen behoorende tot de inheemsche 
bevolking van Nederland sch-Indië. 

2. tBehalve op schepen, waar dit niet 
gebrui1keli,ik is, moeten afzonderlijke verblij ven 
voor de officieren zjjn ingericht. 

3. Als nachtverblijf moet op schepen met 
meer clan 4 stuurlieden en meer dan 4 machi
nisteq voor ieder der 3 hoogst in rang zijnde 
stuurlieden , der drie hoogst in rang zijnde 
mach~nisten en der daarmede in rang gelijk
gestelüe overige officieren, eene afzonderlijke 
slaaphut beschikbaar zijn. Voor de offiPieren 
van hr,gere_n rang mag het nachtverblijf zich in 
eene 13laaphut, ingericht voor meer dan één 
persoon, bevinden. Is het aantal stuurlieden 
of mabhioisten kleiner, dan kan den twee laagst 
in rang zijnde stuurlieden en den twee laagst 
in rang zijnde machinisten al s nachtverblijf eene 
hut voor twee personen worden aangewezen. 
De ebrste stuurman en de eers-te machinist 
hebben echter steeds eene afzonderlijkeslaaphut. 

4. Aan of nabij den ingang van elk verblijf 
moet 1 op zichtbare wijze een opschrift zijn 
aangebracht, vermeldende het aantal schepe
lingef' waarvoor het verblijf best,emd is . 

Inho~d verblij ven. 
49./ 1. H et nachtverblijf van officieren 

moet ten minste een inhoud hebben van 
6 kubieke meter, indien het voor één, en van 
ten :qünste 4 kubieke meter per persoon , indien 
h et Voor m eer dan één offi cier is ingericht. 

2. Het nachtverblijf voor de overige schepe
lingen op schepen met afzonderlijk nachtverblijf 
moe~ t en minste een inhoud hebben van 2,15 
kubieke meter per schepeling, terwij l in het 
dagVjerblijf voor ieder der daarin op zee tegelijk 
schattende schepelingen ten minste 2 kubieke 
metir inhoud per schepeling aanwezig moet zijn. 

3. Het verblijf op de schepen, niet bedoeld 
in lid 2, met uitzondering van visschers
vaa.rtuigen, moet t en minste een inhoud van 
3'.5 tubieke meter per schepeling hebben. 

4. Op visschersvaartuigen moet de inhoud 
van ~et verblijf ten minste 2.75 kubieke meter 
per schepeli11 g bedragen, waarbij de ruimte in de 
kooi j n mag worden medegerekend. 

5. In nachtverblijven moet na plaatsing 
van /kooien, kasten, tafels en dergelijke zaken 
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voor een ieder nog voldoende ruimte voor aan- mer ng uit e :ie edele h9u tsoort is vervaardigd, 
en uitkleeden overblijven. In afzonderlijke I kan met politoeren, vernissen of oliën worden 
dagverblijven moet tusschen tafels, zitplaatsen volstaan. 
en wanden, kasten en ander meubilair genoeg 
ruimte zijn om behoorlijk te kunnen passeeren. Afsluiting van de verblijven. 
In verblijven, dienende zoowel voor nacht- als 52. 1. De luiken, deuren en kappen in of op 
voor dagverblijf moet, na plaatsing van alle de verblijven moeten zoodanig gesloten kunnen 
meubilair, voldoende ruimte over-blij ven om zich worden, dat geen regen of overkomend zeewater 
behoorlijk te kunnen bewegen. naar binnen kan dringen. De inrichting der 

Hoogte van de ver blij ven. 
50. 1. De hoogte der verblijven tusschen 

de hekken moet ten minste 1,83 meter bedragen, 
gerekend vanaf den onderkant der in het verblijf 1 

door-loopende dekbalken. 
2. Op schepen van 500 registertonnen bruto 

inhoud of minder, geen visschersvaartuigen 
zijnde, mag die hoogte tot 1.75 meter worden 
verminderd, mits de onderkant der dekbalken 
van eene doelmatige bescherming is voorzien. 

Dekken en beschieting. 
51. 1. De dekken, welke de ver blij ven 

boven en beneden afsluiten, en de schotten, 
welke deze van de buitenlucht afsluiten , moeten 
waterdicht zijn. Op schepen van 500 register
tonnen bruto inhoud of minder en visschers
vaartuigen kan volstaan worclen met een 
vloer, welke dicht is, indien de eisch van water
dichtheid in verband met de ligging van het 
verblijf en den bouw van het schip onredelijk 
of onuitvoerbaar zou zijn. 

2. E en waterdicht benedenste dek van hout 
moet gebreeuwd zijn en, indien het van staal 
of ijzer is, bedekt zijn met eene laag hout, 1 

houtcement of eene andere stof, welke de warmte 1 
slecht geleidt, van voldoe11de dikte. 

3. Als het bovenste dek van het verblijf aan 
de buitenlucht of eenige warmtebron aan boord 
is blootuesteld en van staal of ijzer is, moet het 
aan de 
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bovenzijde met hout of eene andere 
stof, die de warmte slecht geleidt, ter dikte van 
ten minste 5 centimeter, zijn bekleed . 

4. Aan de onderzijde mag het bovenste dek 
slechts bedekt zijn door eene stof, die onmid
dellijk tegen het staal of ijzer is aangebracht . 
Een wegneembaar plafond, aansluitend tegen 
de dekbalken, mag echter worden aangebracht. 

5. In het verblijf moeten als regel de stalen 
wanden der buitenhuid met eeue beschieting 
bedekt worden. Indien deze beschieting niet 
rechtstreeks op deze wanden is aangebracht, 
moet de ruimte daarachter hier en daar toe· 
gankelijk worden gemaakt voor eventueel 
onderzoek en reiniging. Mocht geen beschieting 
aanwezig zijn, dan moeten, ter hoogte van de 
tegen een der wanden aangebrachte slaap
plaatsen, planken worden bevestigd, welke t en 
minste 40 centimeter hoog zijn. De metalen 
wanden, de beschieting en het bovendek moeten 
als regel met eene goed dekkende verf worden 
heschilderd. In ieder geval zal eene verf van 
heldere kleur gebruikt moeten worden voor de 
bovenhelft der verticale wanden en der beschie
ting en voor het bovendek. Overigens moet de 
kleur gekozen worden, die practisch en wensche
lijk voorkomt. Gebruik van bijzondere verf om 
het zoogenaamde zweeten tegen te gaan wor_dt 
aanbevolen. De kleur van de verf en de WIJZe 
van beschildering moeten zoodanig zijn, dat 
daardoor een goed en gezellig aanzien der 
verblijven wordt bevorderd. Indien de betim-

toegangen tot de verblijven moet zoo zijn, dat 
deze toegangen te a llen tijde gem_akkelijk en 
vlug geopend kunnen worden. 

2. De ruimten, die voor verblijf dienen, 
moeten van aJle andere ruimten, die niet uit
sluitend voor verblijf zijn aangewezen, door 
goed afsluitende schotten zijn afgescheiden. 

Indien de inrichting van het schip dit nood
zakalijk maakt, mogen de hoog noodige deuren 
in de schotten worden aangebracht . 

3. Op schepen van minder dan 250 register
tonnen bruto inhoud en op v isscher svaa,rtuigen 
mogen bootsmansgoederen in eene goed afge
sloten kast of kooi in een verblijf worden ge
borgen. 

4. Indien buizen door een verblijf loopen, 
moeten deze behoorlijk zijn beschermd, koppe
lingen van buizen moeten bij voorkeur buiten 
een verblijf zijn aangebracht. T enzij dit prak• 
tisch niet uitvoerbaar is, mogen lucht- of 
overvloeipijpen van tanks niet in d e verblijven 
uitkomen. 

5. De ankerkettingen mogen niet door een 
verblijf loopen. tenzij beschermd door zware 
stalen kokers, welke, indien zij aan de achter
zijde toegankelijk zijn, door een luik moeten 
kunnen worden gesloten. In een verblijf mogen 
geen spillen of lieren zijn opgesteld. 

6. Ruimten, gebezigd tot stalling van vee
of pluimgedierte, moeten ten minste op een 
afstand van één meter van een verblijf verwij
derd blijven en den toegang daarheen niet 
belemmeren. 

7. De bepalin~en van dit artikPl zijn ook van 
toepassing op de m artikel 46 genoemde overige 
ruimten. 

Slaapplaatsen. 
53. 1. Elke schepeling heeft. recht op eene 

eigen afzonderlijke slaapplaats . 
2. De slaapplaatsen moeten ten minste 

1,83 meter lang en 56 centimet er breed zij n. 
Zjj moeten behoorlijk van elkander zijn ge
scheiden en elk afzonderlijk toegankelijk zijn. 

3. In ruimten, b~stemd voor het verblijf van 
schepelingen, mogen niet meer dan twee slaap
plaatsen boven elkander worden aangebracht. 

4. De onderkant van de onderste slaapplaats 
moet op schepen van meer dan 500 registei·
tonnen bruto inhoud ten minste 30 centimeter 
en op kleinere schepen ten minste 15 centimeter 
boven het benedenste dek blijven, terwijl de 
tweede slaapplaats op gelijken afstand tusschen 
de eerste slaapplaats en het bovenste dek moet 
worden aangebracht. 

5. Het raamwerk, waarop de matras moet 
worden gelegd, moet van staal zijn. Houten 
kooiplanken moeten uitneembaar zijn. In 
afwijking van dit voorschrift kunnen ook 
andere constructie's, die voldoende waarborg 
voor wering van ongedierte geven, en die eene 
gemakkelijke grondige schoonmaak waarborgen, 
worden toe ge la t en. 
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6. Kunnen de kooien worden afgesloten, dan 
moeten de schuifdeuren over een afst and van 
t en minst e 75 centimet er kunnen worden 
geopend . In dit geval moet en luchtroosters, 
afgesloten door metaalgaas, zijn aangebracht, 
bij bovenkooien over de geheele lengt e van de 
kooi t usschen <l e dekbalken in het schot en in 
benedenkooien zoo hoog mogelijk in de schuif
deuren. Deze laat st e luchtrooster s moeten t en 
minst e 2 decimeter middellijn hebben. 

7. Geen slaapplaat s mag onder de opening 
va n luchtkoker s zijn aangebracht. 

Inrichting van de hutten 
der officieren. 

54. Dfl slaaphutten van de offi cieren moeten 
zij n voorzien va n eene waschgelegenheid, de 
noodige hang en legkasten, of laden, de noodige 
gordijnen, eene r ust bank of eene zitbank, naar 
gelang va n de ruimte, een boekenrek An verdere 
gebruikelijke middelen van comfort,. 

Berging van kleedingstukken, 
eetgerei, enz. 

55 . 1. Elk nachtverblijf voor schepelingen 
beneden den r ang van officier moet t en minste 
zoo veel kasten of laden bevatten als het aantal 
in dat nachtverblijf ondergebrachte schepe
lingen bedraagt . Deze kasten of laden moeten 
doelmatig zijn ingericht, voldoende groot zijn 
voor het opbergen van kleedingstukken en 
van eene gelegenhPid tot behoorliJke sluiting 
zijn voorzien. 

2. Op schepen van meer -lan 500 register
tonnen bruto inhoud moeten de afmetingen der 
kasten of laden t en minste 3 decimeter in elke 
richting zijn, terwijl de minimum inhoud ten 
minste 150 kubieke decimeter moet bedragen. 

In verblijven , uitsluitend bestemd voor de 
huisvesting van Chineezen en van personen, 
behoorende tot de inheemsche bevolking van 
Nederlancl sch-Indië, mogen de afmetingen in 
hoogte en diepte kleiner zijn, t erwijl df' minimum 
inhoucl op 30 kubieke decimet er wordt gest eld. 

3. Op schepen van 50() registertonn<"n bruto 
inhoud of minder moet één doelmatige hangkast 
en op grootere schepen moeten twee of meer 
dezer kasten aanwezig zijn, welke t en minste 
eene hoogte van 1.75 meter moet en hebben . 
Zijn éénpersoons hangkasten met de in lid. 1 
bedoelde kasten gecombineerd, dan zijn af
zontlflrlijke hangkasten niet noodig. 

4. In elk verblijf , waarin geschaft wordt, 
moet eene voldoende afzonderlijke bergplaats 
aanwezig zijn voor het eet r,erei. 

5. De dagverblijven moet en een voldoend 
aant al tafels en voor eiken daarin verblijf 
houdenden schepeling eene zitplaats bevatten, 
waartoe de banken zon nootlig met vouws toeltjes 
kunnen worden aangevuld. 

6. Voldoende gelegenheid moet worden 
gegeven om oliegoed , natte en vuile kleeding
stukken op t e hangen buiten de verbljj v<'n . 
Op schepen van 500 regist er tonnen bruto inhoud 
of mind er kunnAn deze k\eedingstukken ook 
in eene goed sluiter,de kast in het verblijf worden 
geborgen , mits deze kast op eene ruimte buiten 
het verblijf ventileer t . 1 

Verwarming. 1 
56. 1. Naar gelang van den tijd van het 

jaar an van de t e ondernemen reis worden in de 
verblijven voldoende en rloelmatige middelen 
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tot verwarming aangebracht. Worden daartoe 
kachels gebruikt , dan moet en deze stevig 
bevestigd worden en , indien de vloer van hout is, 
op eene ijzeren plaat zijn geplaatst . KachPl en 
pijp wor den omgeven door metaalgaas of eene 
andere doeltreffende afscheiding. Indien hPt · 
verblij f uitsluitend dient t ot slaapver t rek , zijn 
geen middelen tot verwarming vereischt. 

2. Er moeten maatregelen worden get roffen 
om t e zorgen, dat de schuiven der kachels den 
afvoer nimmer geheel kunnen a fsluiten. 

3. Petroleumkachels mogen op zee niet tot 
verwarming gebezigd worden . 

Verlichting. 
57 . 1. Overdag moet het verblijf, indien de 

ligging daarvan en de omstandigheden dit toe
laten, zijn licht ont vangen door schij nlichte,, , 
patrij s- of andere poort-en of anderR door 
dekprisma's of andere doelmatige li chtglazen 
van voldoende grootte. Des nachts geschiedt 
dit door op vast e plaatsen behoorlijk be vestigde 
lampen of lantaarns. Ind ien op het schip eene 
elect rodynamo met lichtleiding aanwezig is, 
geschiedt de kunstmatige verlichting van h et 
verblijf, zoolang de dynamo t e werk staat , 
elect risch. 

2. De verlichting van het logies behoort bij 
gesloten toegangen voldoende t e zijn om 
gewonen druk t e kunnen lezen; overdag geldt 
di t slechts bij normale weersgesteldheid. 

Ventilatie. 
58. Alle ruimten, best emd voor verblijf van 

de schepelingen , moeten zijn voorzien van twee 
vent ilatie-middelen , waarvan op schepen van 
meer dan 500 r egistertonnen bruto inhoud één 
kunstmatig moet zijn , indien op natuurlijke 
wijze geen voldoende ventilat ie wordt ver
kregen. Zij moeten , indien aanwezig, elk af
zonderlijk zoodanig zijn ingericht, dat zij zonder 
hinderlijken t ocht t e veroorzaken - wa t betreft 
de natuurlijke ventilat.ie onder niet al te abnor
male omstandigheden - voldoenden afvoer 
van bedorven en toevoer van versche luch t 
waarborgen. 

Afvoer binnen gedrongen 
water. 

59. 1. Tenzij t engevolge van de ligging in 
het schip oJ van den bouw dit redelijkerwijs niet 
kan worden geëischt, worden de ru imten , 
best emd voor verblijf van schepelingen , voor
zien van twee afvoeropeningen of inrich tingen 
om binnengestr oomd water af t e voeren. Indien 
deze rechtstreeks naar buitenboord loozen , 
moeten deze inrichtingen waterdicht kunnen 
worden afgesloten . · 

2. Indien de toegang tot het verblijf op het 
open dek of shelt erdek uitkomt, behoort deze 
zoo t e zijn ingericht, dat voldoende waarborg 
voor veiligheid wordt gegeven. Hij moet voor
zien zjjn van eene doelmatige waterkeering 
om te beletten , dat bij onst uimig weder over
komend zeewater in het logies zou kunnen 
dringen. 

Ziekenverblijf. 
60. 1. Onafha nkelijk van het bepaald e in 

andere wett en en besluit en omtrent het vervoer 
van passagiers, moet op elk schip, waar het 
geheele aantal opvarenden, die niet in hutten 
verblijf houden, meer dan 50 bedraagt en de 
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overtocht meer dan drie etmalen duurt, een van 
doelmatige verwarmings- en ventilatiemiddelen 
voorzien ziekenverblijf zijn ingericht, dat voor 
iedere !\O van deze opvarenden of gedeelte 
daarvan ten minste 4 kubieke met.er ruimte 
heeft en eene slaapplaats bevat. In dit verblijf 
mogen de slaapplaatsen niet boven elkander 
zijn aangebracht en de hoogte van het verblijf 
moet ten minste 1.90 meter bedragen, gerekend 
vanaf den onderkant der in het verblijf cloor
loopende dekbalken. 

2. Er moet gelegenheid zijn om personen, 
die aan ernstige of aan besmettelijke ziekten 
lijden, afgezonderd van all" anderen behoorlijk 
te verplegen. 

3. Indien een geneeskundige tot de beman
ning behoort, moet bovendien bij het zieken
verblijf eene apotheek, tevens verbandkamer 
aanwezig zijn. 

4 . Aan het ziekenverblijf moet een afzonder
lijk privaat aansluiten, terwijl aanbevolen 
wordt daaraan eene badkamer toe te voegen . 

5. De apotheek, privaat en eventueel bad
kamer moeten zoowel onderling als van het 
ziekenverblijf zijn afgescheiden, doch voorzoover 
het privaat en de badkamer betreft, in de onmid
dellijke nabijheid v~n het ziekenverblijf zijn 
aangebracht. . 

6. Het ziekenverblijf moet zooveel mogelijk 
in een dekhuis of onder het bovenste dek doel
matig zijn gelegen en zooveel doenlijk van de 
andere verblijven zijn afgescheiden. 

Ziekenkooi. 
61 . 1. Op elk schip, waar het geheele aantal 

opvarenden, die niet in hutten verblijf houden, 
50 of minder 'bedraagt, of de reis minder dan 
3 etmalen duurt, moet eene afzonderlijke 
ziekenkooi op de daarvoor meest geschikte 
plaats zijn ingebouwd. Is het aantal opvarenden, 
die niet in hutten verblijf houden, niet meer 
clan 4, dan behoeft de ziekenkooi geen afzon
derlijke te zijn. 

2. Deze kooi moet zoodanig met losse weg
neembare schotten zijn ingericht, dat een zieke 
er gemakkelijk in en uit kan worden gebracht. 

Kombuis, bakk.arij, kachels. 
62. 1. Kombuis en bakkerij moeten zoo 

hoog mogelijk in het schip zijn geplaatst, buiten 
een der verblijven. 

2. Kombuis en bakkersoven moeten behoor
lijk, zoo noodig kunstmatig, k unnen worden 
geventileerd. 

3. Hout.en dekken en schotten in de nabij
heid van stookplaat.sen en kachels moeten met 
ijzeren platen zijn beschermd. 

Privaten. 
63. 1. In de privaten moet plaats zijn bij 

een aantal schepelingen van minder dan 
15 personen voor 1 persoon, van 15 tot 30 per
sonen voor 2 personen en verd er voor elke 40 
of gedeelte van 40 personen voor 1 persoon 
meer. 

2. De privaten zijn als regel boven de lastlijn 
in het schip geplaatst, moeten van eene ruime 
afvoerbuis zijn voorzien en, zoo mogelijk door 
middel van eene vaste inrichting, gemakkelijk 
dooq~espoeld kunnen worden, zoodanig, dat 
waarborg bestaat, dat geen stank wordt ver
spreid. 
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3. De privaten moeten, indien eenigszins 
mogelijk, buiten de ruimten, voor verblijf 
bestemd, worden aangebracht en zoodanig 
geplaatst, dat zij gemakkelijk te bereiken zijn ; 
indien zij in de onmiddJillijke nabijheid van een 
verblijf zijn aangebracht, moeten zij door stalen 
schotten, slechts bij bepaalde noodzaak van 
deuren voorzien, daarvan afgescheiden zijn. 
Indien een privaat zitplaatsen naast elkaar 
bevat, moeten deze door schotten onderling 
zijn gescheiden. . 

4. Op schepen van meer dan 500 register
tonnen bruto inhoud woet, voor de officieren 
in de nabijheid van hunne verblijven een afzon
derlijk privaat aanwezig zijn. · 

5. Indien aan boord van schepen met minder 
dan 5 opvarenden geen gelegenheid tot plaatsing 
van een privaat bestaat, kan deze worden 
weggelaten . 
Waschplaats. 

64. 1. Buiten de machinekamer en het 
ketelruim moet in de nabijheid daarvan eene 
afgesloten ruimte zijn, waar het geheele perso
neel der afgaande wacht van de machinekamer 
zich gelijktijdig kan reinigen . 

2. Telkens vóór en na dit gelijktijdig 
reinigen moet aan de overige leden der beman
ning gelegenheid gegeven worden van de in 
lid 1 bedoelde ruimte gebruik te maken . 

3. Op schepen van 800 registertonnen 
bruto inhoud of meer, moet voor de officieren 
eene afzonderlijke gelegenheid om zich behoor
lijk te reinigen aanwezig zijn. 

Vrijstellingen. 
65. 1. Voor schepen, waarvan de kiel is 

gelegd op of na 1 Januari 1937 kan het hoofd 
van de scheepvaartinspectie, indien de toe
passing hem onredelijk of onuitvoerbaar voor
komt, vrijstelling verleenen of afwijking toe
staan van het bepaalde in de artikelen 47, 
lid 1 en 2 en 62, lid 1. 

2. Voor schepen, waarvan de kiel is gelegd 
vóór 1 Januari 1937, kan het hoofd van de 
scheepvaartinspectie, al dan niet voor een 
bepaalden tijd, vrijstelling verleenen of afwijking 
toestaan van het bepaalde in de artikelen 47 
tot en met 64, mits den schepelingen behoorlijk 
dag- en nachtverblijf in den zin van artikel 407 
van het Wetboek van Koophandel gewaarborgd 
blijft. 

3. Indien het hoofd van de scheepvaart
inspectie het verleenen van eene vrijstelling 
of het toestaan van eene afwijking, als in dit 
artikel bedoeld, heeft geweigerd, kan de reeder 
van deze beslissing binnen ééne maand in beroep 
komen bij Onzen Minister van Waterstaat. 

Schoonhouden verblijven. 
66. 1. De dag- en nachtverblijven, de 

ziekenverblijven en de waschplaatsen, de 
kombuis en de bakkerij, zoomede de privaten 
en de bij de verblijven behooreude bergplaatsen 
voor algemeen gebruik, moeten ten minste 
éénmaal in een tijdvak van 4 weken grondig 
worden schoongemaakt. . 

2. Na afloop van deze schoonmaak wordt 
door den kapitein eene inspectie gehouden en 
van de bevinding bij deze inspectie in het 
scheepsdagboek melding gemaakt. , 

3. Aan boord van visschersvaartuigen kan 
in gevallen dat de reis langer dan 4 weken duurt: 
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deze schoonmaak tot na afloop der reis worden 
uitgesteld. 

4. Aan boord van schepen van 500 register
tonnen bruto inhoud en meer moeten bovendien 
de verblijven en priv!j,ten dagelijks worden 
gereinigd. 

Toezicht. 
67. 1. H et toezicht op de na leving van de 

in artikel 4 7 tot en met 66 vervatte voorschriften 
is ' opgedragen aan d e ambtenaren van de 
scheepvaartinspectie . 

2. Voor schepen, waarvan de inrichting aan 
de voorschriften voldoet , word• door het hoofd 
van de scheepvaartinspectie een certificaat voor 
de verblijven uitgereikt, welk certificaat, op eene 
voor alle schepelingen toegankelijke plaats goed 
zicht baar -moet zijn opgeha ngen. 

3. Ter verkrijging van een certificaat, als 
bedoeld in lid 2, wendt de eigenaar zich tot het 
hoofd van d e scheepvaartinspectie onder over
legging van de noodige t eekeningen , op d e 
verblijven betrekking hebbend. 

4 . E en cer t ificaat blijft geldig, zoolang de 
inrichting van de verblijven blijft voldoen aan 
de daarvoor gestelde eischen . 

5. Indien bij toepassing va n a rtikel 65, 
lid 2, een tijdsduur is vastgest eld, wordt dez_e 
in het certificaat vermeld en vervalt het certi
ficaat in elk geval met den afloop van den 
bepaalden tijd. · 

Plichten van den kapitein. 
68. 1. De kapitein mag met zijn schip geen 

reis ondernemen zonder dat voor het schip een 
nog geldig certificaat voor de verblijven , als 
bedoeld in artikel 67, is afgegeven . 

2. De ka pitein is verplicht zorg te dragen , 
dat aan de in artikel 66 gegeven voorschriften 
goed de hand wordt gehouden . , 

3. De kapitein is verplich t , indien gebreken 
blijken aan ~oorgeschreven inric_htingen ~n 
hulpmiddelen, daarin zoo spoedig mogehJk 
t e doen voorzien . 

HOOFDSTUK VIII. 

Processueele bepaling. 

Uitv3ering artikel 450d 
Wetboek van Koophandel. 

69. De oproeping door den griffier , bedoeld 
in artikel 450d van het Wetboek van Koop
handel, geschiedt bij aangeteekenden brief, 
t enzij de r echter op grond va~ bijzondere 
omstandigheden eene andere wuze van op
roeping beveelt, in welk geval deze andere wijze 
wordt gevolgd. 

HOOFDSTUK IX. 
S lotbepalingen. 

Intrekking besluiten. 
70. Bij het in werking treden van dit beslui t 

zijn ingetrokken de Koninklijke besluiten van : 
30 Augustus 1829 (S laatsblad 11° . 61) ; 
5 October 1867 (Staatsblad 11°. 104), gewijzigd 

bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1921 (Staats
blad 11°. 814); 

29 Juni 1878 (Staatsblad 11°. 99), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 14 Maart 
1933 (Staatsblad n°. 95); 

17 Juni 1906 (Staatsblad n°. 206); 
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2 April 1929 (Staatsblad n°. 140); 
2 April 1929 (Staatsblad n°. 141), gewijzigd 

bij Koninklijk besluit van 31 Mei 1930 (Staats
blad no. 222) ; 

10 April 1929 (S taatsblad n°. 150). 

Verkorte benaming. 
71. Dit besluit kan worden aangehaald 

onder den titel van "Schepelingenbeslui t". 
Onze Minist ers van Justitie en van Water

staat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State . 

Het Loo, clen 15den Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, van Scha ik. 

s. 243. 

De M inister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

(Uitgeg . 25 Mei 1937.) 

16 J uni 1937. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van R eglement n°. III van orde 
en discipline voor de advocaten en pro
cureurs. 

Wij WILHELMINA, enz. : 
Op de voordracht van Onzen Ministe ,· van 

J usti t ie van den 14 Mei 1937, l ste Afdeeling 
C, n°. 1206; 

Gelet op a rtikel 875 van het Wetboek va n 
Burgerlijke R echtsvo rdering, gelijk dit luidt 
ingevol ge de Wet van 1 Augustus 1936, S taats
blad n°. 204 , tot herzien ing der voorschriften 
nopens de toelating om kosteloos te procedee
ren · 

D~n Raad van State gehoord (advies van 1 
Juni 1937, n°. 42); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 7 Juni 1937, l ste Af
deeling C, n°. 1211 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Reglement n°. III, van orde en 

disci pl ine voor de advocaten en procureurs, 
vastgesteld bij Ons bes! uit van 17 Augustus 
1929 (Staatsblad n°. 422) , gelijk dit is ge
wijzigd bij Ons besluit van 6 October 1932 
(Staatsb lad n°. 488) , wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. Artikel 20 wordt gelezen: 
,,A ,·t . 20. l. Het hoofddoel va n het bu

reau van consultat ie is om op den voet van 
het bepaalde in de artikelen 872 en volgende 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring aan on- of minvermogenden een advo
caat of procureur toe te voegen. H et kan 
over igens de voor! ichting verschaffen, die het 
dienstig acht. 

2. Met inachtneming van het bepaa lde in 
artikel 872, derde lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvorder ing bepaalt het bu
reau, of de toegevoegde a dvocaat of procureur 
zij n raad en bijstand kosteloos, dan wel tegen 
tot de helft verm inderd tarief verleent." 

b. Artikel 21 wordt gelezen: 
" Art. 21. Indien het bu reau de verlangde 

toevoeging weigert, wordt den aanvrager op 
diens verzoek, en tegen betaling de,· kosten , 
van deze besliss ing een schriftelijk bewijs ver
strekt ." 

c. Art ikel 22 wordt gelezen: 
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"A.-t. 22. 1. Het bureau is bevoegd zich in 
afdeel ingen van ten minste twee leden te sp lit
sen. 

2. Indien het bureau in afdeelingen is 
ges pi itst, geschiedt het onderzoek en de be
slissing door eene afdeeling." 

d. Artikel 23 wordt gelezen: 
,,Art. 23. H et bureau of eene der afdcelin

gen vergadert te 's-Gravenhage ten minste 
eens in iedere week; elders naar _de behoef
ten, desnoods om de veertien dagen of drie 
weken." 

e. In artikel 24 wordt in plaats van "en 
21" gelezen : ,,en 23". 

Art. II . Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 1 Aug. 1936, Staatsblad n°. 
204, tot herz iening der voorschriften nopens de 
toelating om kosteloos te procedeeren. 

Onze Ministe r van Justit ie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en van h et
welk afschr ift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, van Scha i k. 
(Uitgeg. 22 J uni 1937.) 

s. 280. 

18 M ei 1937. BESLUIT, houdende den da
tum van inwerkingtreding van de Wet 
van 14 Juni 1930 (StaatsblcuiJ N °. 240), 
houdende nieuwe wettelijke regeling van 
de a rbe idsovereen komst van kapitein en 
schepelingen. 

Inw e·rkingtreding 1 October 1931. 

s. 281. 

20 Mei 1937. BESLUIT, houdende vaststel
] ing van den dag van inwerkingtreding 
van de Wet van 21 December 1936 (Staats
blad n° . 209) en van de Wet van 21 De
cember 1936 (Staatsblad n°. 913), beide 
strekkende tot wijziging van de Wet op 
het N ederlanderschap en het ingezeten
schap, en van de Wet van 21 December 
1936 (Staatsblad n° . 912), strekkende tot 
wijziging van de Wet op het Nederlandsch 
onderdaanschap van niet-N ederlanders. 

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

Justitie van 5 Mei 1937, l ste Afdeeling C, 
n°. 1117 A, van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Koloniën van 8 Mei 1937, l ste 
Afdeeling, n°. 5 en van Onzen Minister van 
Buitenlanclsche Zaken van den 14den Mei 
1937, Afdeel ing Vol kenbondszaken, n°. 17198 ; 

Gelet op: 
1 °. artikel VI der Wet van 21 December 

1936 (Staats blad n°. 209) tot wijziging van de 
wet op het N ederl anderschap en het ingezeten
schap, ter . uitvoer ing van enkele bepalingen 
van het Verdrag nopens zekere vragen betref
fende wetsconflicten inzake nationaliteit en 
van het Protocol betreffende een geval van 
staatlooshe id, beide van 12 April 1930 ; 

2°. a rtikel IX der Wet van 21 December 
1936 (Staatsblad n° . 912), houdende wijziging 
van de wet op het Nederlanclsch onderdaan-
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schap van niet-N ederl anders, ter uitvoering 
van enkele bepalingen van het Verdrag no
pens zekere vragen betreffende wetsconflicten 
in zake nationaliteit en van het Protocol be
treffende een geval van staatloosheid, beide 
van 12 April 1930, zoomede tot het doen over
eenstemmen van opschrift en · te rminologie 
deze r wet met hare considerans; en 

3°. artikel VIII der Wet van 21 December 
1936 (Staatsblad n°. 913), houdende wijz ig ing 
van de wet op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap ter nadere omschrijving van de 
overzeesche geb iedsdeelen van het Koninkrijk 
der Nederlanden, womede in verband met de 
bestuurshervorming in Nederl andsch-Indië; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat ieder van de evenbedoelde 

wetten in werking zal treden met ingang van 
1 Juli 1937, zijnde de dag waarop voormeld 
Verdrag en Protocol voor N eded and, Neder
la ndsch Indië, Suriname en Curaçao in wer
king t reden. 

Onze voormelde Ministers zijn, ieder voor 
zoo veel hem betreft, bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

H et Loo, den 20sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha i k. 
De Minister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
De Minister van B uitenlanikche Zaken, 

D eGrae ff, 
( Uitgeg . 1 Juni 1937.) 

s. 282. 

4 Juni 1937. BESLUIT, ho udende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
11 F ebruari 1920 (Staatsblad n°. 65 ) tot 
aanwijzing van bewakingsgebieden,, a ls be
doeld in art ikel 1 der wet van 10 J anuar i 
1920 (Staatsblad n°. 11) . 

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

Just itie, van Binnenlandsche Zaken , van Fi
nanciën en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Defensie a .i., van 27 April 1937, 
2e Afdee ling A. n°. 2470 G.; 1 Mei 1937, n°. 
15094; Afdeeling Binnenl andsch Bestuur, 14 
Mei 1937, n°. 202, Afdeeling Centrale Direc
tie, Departement van Defensie, llde Afd. B, 
n°. 126; 

Gezien artikel 1 der wet van 10 J a nuari 
1920 (Staatsblad n°. 11) en Ons besluit van 
11 Februari 1920 (Staatsblad n°. 65) tot aan
wijzing van bewa kingsgebieden , a ls bedoeld in 
genoemd artikel 1, gelijk d it laatstelijk is ge
wijzigd bij besluit van 9 April 1936 (Staats
blad n°. 282); 

Hebben goedgevonden en verstaa11: 
te bepalen als volgt: 
In artikel 1 onder c van Ons besluit voor

. noemd van 11 F ebruari 1920 (Staatsblad 11°. 

65) wordt tusschen " Westervoort," en " de ge
deelten de r gemeenten Stad- en Ambt-Har
denberg," ingevoegd: ,,Dubbeldam, Hooge- en 
Lage Zwaluwe, Klundert, Zevenbergen," . 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zoover hem betreft, belast met de uitvoering 
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van dit besluit, dat in het Staatsblail zal wor
den geplaatst. 

H et Loo, den 4den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Jt,stitie, v an S c h a i k. 
D e M inister van B innenlandsche Z aken, 

J. A. d e W i I de. 

s. 300. 

D e M iniste·r v<.n l'inanciën, 0 u d. 
D e M inister van Staat , 

M inister van Defensie a.i., 
H . Co I ij n. 

(Uitgeg. 15 Juni 1937. ) 

20 Maa,·t 1937. WET tot w1Jz1g10g van de 
g l'ens tusschen de gemeenten H engelo ( 0 ,) 
en E nschede. 

B ijl. H and. II 1936/31 , 311. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1191. 
B ijl. H and. 1 1936/31, 311 . 
Hand. l 1936/3"1, bladz . 451/2 . 
Wij WILHELMINA, enz . ,,. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de grens tusschen de 
gemeenten H engelo ( 0 ) en E nschede te wij 
zigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1937 wordt 

aan de gemeente H engel o ( 0) een gedeel te 
van de gemeente E nschede toegevoegd, zoo
dani g, dat de grens tusschen de beide gemeen
ten zal loopen als volgt: 

Aanvangende bij de grens tusschen de ge
meenten E nschede (kadastraal gemeente Lon
neker) en W eersel o en wel ongevee l' ten 
noordoosten van de grens tusschen de secties 
A en B der kada trale gemeente L onneker , 
wel ke sectiegrens samenvalt met den noord
oostelijken kant van den ter plaatse loopen
den weg, volgt de nieuwe grens een lijn even
wijdig aan en 40 m uit de voornoemde secti&
g rens tot aan het punt, waar deze lij n de 
kadastrale scheiding tusschen de perceelen 
sectie B n°. 1049 en n°. 3119 der kadastrale 
gemeente Lonneker snijdt; van dit snijpunt in 
een rechte lijn tot het snijpunt - tusschen de 
perceel en sectie A n°. 1225 en n°. 2076 -
van de ongeveer noordoostelijke grens van den 
ongenummerden weg, gènaamd de W itbroeks
weg, a ls nummer 8 ingeschreven op den leg
ger de r wegen van de voormalige gemeente 
Lonneke,·, met een lijn evenwijdig aan en 40 
m uit de ongeveer zuidoostelijke en ongeveer 
oostelijke grens van den ongenummerden weg, 
op den voornoemden legger der wegen aan
geduid onder n°. 51, met de benaming van 
B osweg, en wel ongeveer ten zuidoosten en 
oosten daarvan ; verder de I aatstgenoemde 
lijn volgende tot een punt, gelegen op 40 m 
afstand ongeveer ten oosten van het punt, 
waar de ongeveer oostelijke grens van den 
l aatstgenoemden ongenummerden weg (den 
B osweg) den rechteroever van de Sikbeek 
snijdt; van dit punt in een rech te lij n naar 
een punt op de ongeveer noordoostelijke grens 
van perceel sectie M n° , 5559 der kadastrale 
gemeente Lonneker (Rijksweg H engelo- En
schede), gelegen 160 m ten noordwesten van 
den meest zuidelijken hoek van perceel sectie 
A n°. 2111 der kadastrale gemeente Lonne
ke,·; verder een uit laatstgenoemd punt ge-
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trokken rechte lijn , di e een rech ten hoek 
maakt met de as van de spoorbaan H engelo
R 11schede tot aan het punt, waar deze lijn de 
kadastrale sche idi ng tusschen de pe rceelen 
sectie M n°. 4228 en n°. 5205 snijdt ; voorts 
een rechte lijn uit dit sn ij punt door het punt 
waar de perceelen sectie M no , 5491 , 5492 
en 5507 samenkomen, verlengd tot aan het 
snijpunt met het overige gedeelte der nieuwe 
grens, zijnde de rechte lijn , di e eenerzijds gaat 
door een punt, ge legen op 100 m a fstand van 
het nij punt van de ongeveer noordelijke ka
dastrale cheiding van perceel sectie L n°. 851 
met de ongeveer noordweste lijke kadastrale 
scheiding van perceel sectie L n°. 1275 der 
kadastrale gemeente L onneker, en welke af
stand rechthoekig is gemeten op de voor
noemde scheiding van perceel sectie L 11 °. 
851, en wel in het meest oostelijke hoekpunt 
van dat perceel, en anderzijds door het snij
punt van de bestaande grens tusschen de ge
meenten Emchede en H engelo ( 0 ) met een 
denkbeeldige lijn evenwijdig aan de' ongeveer 
zuidwestel ijke kadastrale g rens van perceel 
sectie L n°. 426 met n°. 452 ongeveer ten 
noordoosten van genoemde g rens en op een 
a fstand van 100 m daarva n ; en ten slotte 
de hiervoor , a ls h et overige gedeelte der 
nieuwe grens, omschreven rechte lijn volgende, 
bereikt de nieuwe grens de tot dusver be
staande grens tusschen de gemeenten E n.schede 
en H engelo ( 0 ), 

2. 1. De bezittingen, lasten , rech ten en 
verpli chtingen der gemeente Enschede , ge
legen in of betrekk ing hebbende op het ge
bied, dat aan de gemeente H engelo ( 0 ) wol'dt 
toegevoegd, gaan op die gemeente over, zon
der dat daa rvoor een nadere akte wordt ge
vorderd. 

2. Voorzoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet nood ig mocht zijn, za l die gesch ieden 
krachtens deze wet. 

3. De kosten van verpleging van arme pa
t iënten, a ls bedoeld .in artikel 39 der Armen
wet, voorzoover deze naar de bepalingen van 
genoemd artikel woonplaats hadden op het 
ingevolge artikel 1 naar de gemeente H engelo 
( 0 ) overgaande gebied, komen van 1 Mei 1937 
af voor rekening van die gemeente. 

4. 1. All e kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op hetgeen 
volgens artikel 1 naar de gemeente H engelo 
( 0 ) overgaat, worden aan die gemeente over
gedragen. 

2. H et bestuur van de gemeente H engelo 
( 0 ) heeft te allen tijde het recht kosteloos in
zage te nemen van de archieven der gemeente 
Enschede en van de zich in die archieven be
vindende stukken , afschriften of uittreksels op 
kosten zijner gemeente te vorderen, een en 
ander voorzoover betreft het gebied, dat inge
volge artikel 1 naa r eerstgenoemde gemeente 
overgaat. 

5. 1. De vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 
9, der wet van 15 J uli 1929 (Staatsblail n°. 
388) , sedert gewijzigd , voor de gemeenten 
H engelo ( 0 ) en Enschede, voor de uitkeerings
tijdvakken, di e op het uitkeeringstijdvak 1936/ 
1937 volgen, geschiedt met inachtneming van 
de bepalingen van dit artikel, 
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2. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele-verhou
d ingsbesluit wordt, voorwover d it berekend 
is aan de hand van belastingopbrengsten over 
boekingstijdva kken, welke zijn aangevangen 
vóór 1 Mei 1937, bepaald a lsof deze wet met 
den aanvang van het boekingstijdvak in. wer
king was getreden. 

3. D belastingopbrengsten, bedoeld in heL 
tweede lid, van artikel 15 van het Financiee le
ve rhoudingsbes luit, worden, voor zoover zij ten 
gevolge van de toepass ing van het vorige lid 
niet op de wijze, in artikel 21 van dat besluit 
aangegev n, kunnen worden berekend, gestel d 
op het door den Inspecteur der Di rncte Bo
l asti ngen ge hatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele
verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepassing 
van het tweede lid van dit artikel , het aantal 
inwoners op 1 J a nuari van het ka lenderjaar, 
waarin het boekingstijdvak, dat bij de bere
kening tot uitgangspunt genomen wo rd t, aan
vangt, geste ld op het werke lijk aanta l inwo
ne ,·s op dien datum, vermeerderd of vermin
derd met het aantal inwoners, waa rmede inge
volge deze wet het aantal inwoner der ge
meente H engelo (0) en E nschede onde rsche i
denlij k is toegenomen of afgenomen. 

5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, voor de ge
meente H engelo ( 0 ), voor de rekeningsjaren, 
die aan 1 J anuar i 1937 geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan, wordt het bedrag van de ten 
laste dier gemeente gebleven uitgaven, a l be
doeld in het tweede lid van artikel 15 van 
dat besluit, vermeerderd met een gedeelte van 
het overeenkom tige bedrag der gemeen te 
Enschede . D it gedeelte wordt verkregen door 
vermenigvuldiging van laatstbedoeld bedrag 
met een breuk, waarvan de noemer voorstelt 
het aantal inwoners der gemeente Enschede op 
31 Decem ber 1936, en de teller h et aantal in
woners, dat bij de g renswijziging naar de ge
meente H engelo ( 0 ) i overgegaan. 

6. H et a ldus vermeerderde bedrag der ten 
laste der gemeente H engelo ( 0 ) blijvende uit
gaven, als bedoeld in artikel 15 van bet 
Financ ieele-verhoudingsbesluit, wordt berekend 
per inwoner dier gemeen te op 1 Januari van 
het met het rekeningsj aar gelijknamige ka
lenderjaar, verm eerderd met het aantal in
wone rs, dat krachtens deze wet naar de ge
meente H engelo ( 0 ) is overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doe ld in d it a rtike l, worden, voorzooveel noo
dig, door Onze Ministers, bel ast met de uit
voer ing van de wet van 15 J uli 1929 (Staats
blad n°. 388), opnieuw, met inachtneming 
van de bepalingen van dit a rt ike l, vastgesteld. 

6. 1. Indien de gemeente E n1,chede over 
het uitkeeringstijdvak 1935/1936 een garantie
uitkeering geniet, als bedoeld in artikel II 
der wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 
74), wordt over het uitkeeringstijdvak 1937/ 
1938 aan de gemeente H engelo ( 0 ) ten la te 
van het gemeentefonds een uitkeering gedaan, 
waarvan het b drag wordt bepaald door toe
passing van de volgende formule: 

7a 
- XC= X . 

9b 
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2. In deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners, dat krach

tens deze wet naar de gemeente B engelo ( 0 ) 
i overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der ge
meente E nscheid,e op 31 D ecember 1936; 

de letter c : het bedrag de r garant ie-uitkee
ring voor de gemeente Enschede; 

de letter x: de in het eer te lid bedoelde 
uitkeering voor de gemeente H engelo ( 0 ) . 

3. Over de uitkeer ingstijdvakken 1938/1939, 
1939/194 0, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 en 
1943/1944 zal een uitk ering worden gedaan 
ten beloope van onderscheidenlijk 6/7 x, 5/7 x, 
4/7 x, 3/7 x, 2/7 x en 1/7 x. 

4. H et bedrag der garant ie-u itkeering voor 
de gemeente Enschede wordt verminderd met 
het bedrag, dat krachten het eerste en derde 
lid van dit artikel aan de gemeonte H engelo 
(0) wordt uitgekeerd. 

5. D e bepalingen van di t artikel vinden 
overeenkomstige toepass ing, ind ien ten aa n
zien van de gemeente E nschede artikel III der 
wet van 4 Maart 1935 ( t ,w.tsblad n°. 74) van 
toe pass ing is. 

7. 1. A an de gemeente b'nsclwde wordt, 
indien de raad vóór 1 Augustus 1937 daartoe 
aan Gedeputeerde Staten van 0 ve-rijssel het 
verzoek doet, door de gemeente H engelo ( 0 ) 
een schadeloos telling uitgekeerd, waarvan 
het bedrag en de wijze van betaling worden 
bepaald door Gedeputeerde taten voornoemd, 
of in hooger beroep door Ons, den Raad van 

tate, a fdeeling voor de gesch ill en van be
stuur, gehoord. 

2. D e beslis ing van Gedeputeerde Staten 
wordt, met redenen omkleed, medegedeeld aan 
de raden der gemeenten H engelo ( 0) en 
E nsch,ede en aan Onzen Mini ter van B innen
land che Zaken. 

3. Binnen twee maanden na den dag van 
verzend ing van deze mededeel ing, kan zoowel 
de r aad der gemeente H en gel o ( 0 ) a ls di e der 
gemeente E nschede tegen de besliss ing van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep komen. 
Onze Minister van Binnenla ndsche Za ken 
geeft van een ingesteld beroep dadelijk kennis 
aan Gedeputeerde Staten en aan het be tuur 
der andere gemeente. 

4. Onze beslissing wordt aan de belangheb
bende partijen medegedeeld en in de N eder
lantische Staatscourant opgenomen. 

8. 1. Burgemeester en wethoud rs van de 
gemeente Enschede zenden vóór 15 Mei 1937 
aan burgemeester en wethouder van de ge
meente H engelo ( 0 ) een uittreksel uit het 
bevolkingsregister betreffende da in dat re
giste r ingeschreven personen, gevest igd op het 
g rondgeb ied , dat ingevolge a rtikel 1 naar de 
gemeente H engelo ( 0 ) overgaat, w Ik ui ttrek-

. se l de voor de inschrijving in het bevolkings
register der gemeente 11 en gelo ( 0) noodige 
gegevens bevat. 

2. Burgemeester en wethouders van de ge
meente Enschede zenden vóór 15 Mei 1937 
aan burgemeester en wethouders va n de ge
meente H engelo (0 ), voorzoover de betrokken 
personen op 1 J anuari 1937 geve tigd zij n op 
het overgaande gebied, een uittreksel uit de 
sedert 1 April 1937 geldende kieze rslij st. 

3. H et uittreksel, bedoeld in het tweede lid , 
wordt aan de sedert 1 April 1937 geldende 
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kiezerslij st der gemeente H engelo ( 0 ) toege
voegd en vormt daarmede één geheel. D e na
men va n de op het uitt rek el voorkomende 
personen worden a fgevoerd van de kiezers
! ij t, waa rop zij voorkwamen. 

4. De ingezetenen , gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge art ikel 1 naar de ge
meente H en gel o ( 0 ) ove rgaat, worden ten 
aanz ien van de kiezerslijst en voor de ve rkies
baarheid tot I eden van den gemeenteraad van 
1 Mei 1937 a f al s ingezetenen der gemeente 
H engelo ( 0 ) beschouwd. 

9. 1. D e op het overgaande gebied wonen
de personen, wie r namen voorkomen op de 
lijst, ve rmeld in artikel 17 der D ran kwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) voor de gemeente 
E nschede, kunnen zich vóór 15 Mei 1937 doen 
overschrijven op de I ij st voor de gemeente 
H engelo ( 0 ). 

2. De volgorde, waa ri n de ove rsch r ij ving op 
laatstgenoemde lijst za l pl aats he bben, word t 
bepaald naa r de dagen, waa rop de ve rzoeken 
om ve rgunning van de reed ingesch revenen 
en van de over te schrij ven personen bij de 
betrokken gem een tebestu ren inkwamen; voor 
zoover verzoeken op denzelfden dag inkwa
m en, gaat de in leeftijd oudere voor, bij ge
lijken lee ft ij d beslist het lot. 

3. Zoodra een ve rwek om overschrijving, 
a ls bedoe ld in lid 1, is ingekomen, geven bur
gemeester en wethoude rs van de gemeente 
H engelo ( 0 ) daarva n kennis aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente E nsched,e, die 
alsda n den naam va n den ve rzoeker schrappen 
van de in laatstgenoemde gemeente ge ldende 
lijst . 

10. 1. De heff ing van directe belastingen, 
waarvoor het belastingjaar samenvalt met het 
kalende rj aar, vindt voor zoovee l het be lasting
jaar 1937 betreft, p laats alsof de gebiedsover
gang ingevolge deze wet ee rst intrad met in
gang van 1 J anuari 1938 . 

2. De uitkeering door he t R ijk aa n de ge
meente E nschede wegens aan di e gemeente 
toekomende hoofdsom en opcenten va n grond
en personeele bela t ing vind t plaats, a lsof de 
gebiedsovergang ingevolge deze wet eerst in
trad met ingang va n 1 J a nua ri 1938. 

3. Voor zooveel de aanslagen over het be
lastingjaar 1937 bet re ft, en voorzoove r di e 
aanslagen betrekking hebben op het bij deze 
wet van die gemeente a fgesche iden gebied, 
kee rt de gemeente Ensc hede aan de gemeente 
H en gel o ( 0 ) twee derden va n de haar toe ko
mende zuive re opbrengst van die aan lagen 
u it. 
ll. D e op 30 Apr il 1937 in h et aan de ge

meente JI engelo ( 0 ) toe te voegen gebied der 
gemeen te E nschede bestaande bes! ui ten zul Jen, 
met inach tnem ing van de bepa lingen dezer 
wet, voortduren, totêlat door het bevoegde ge
zag een a nde re regeli ng is getroffen. 

12. Met ingang van 1 Me i 1937 worden in 
a lle wetten en daarop gegronde voorsch r iften 
onde r de gemeenten H engelo ( 0 ) en Ensc hede 
verstaan de gemeenten, zooa ls zij bij a rt ikel 1 
dezer wet zijn gewij zigd . 

13 . Ge chill en omtrent de toe pass ing van 
deze wet worden door Ons be I ist. 

14 . Deze wet treedt in werk ing met ingang 
va n den dag na dien harer a fkondig ing . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
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Gegeven te ' s-Gra venhage, den 20sten Maa rt 
1937· WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlanà.sche Zaken, 
J . A . d e W i I d e . 

(Uitgeg. 9 A pril 1937. ) 

s. 301. 

8 April 1937. WET tot w1iz1g 1ng en aan
vulling va n a rt ikel 134 der P ensioenw~t 
1922 (Staats blad n° . 240). 

Bijl . H and. Il 1936/3 "1 , 294. 
H and. Il 1936/3"1, bladz . 2028/9. 
B ijl. H and. I 1936/8 1, 294. 
H and. I 1936/3"1, bladz . 525 . 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Al zoo Wij in ove rweging · genomen hebben. 

dat h et wen che l ijk is arti k,:i l 134 der P en
s ioenwet 1922 (S taatsblad n°. 240 ) te wijzigen 
en aan te vull en; 

Zoo is het, da t Wij, den R aad van S tate, enz. 
A rt. 1. A rtike l 134 der Pens ioenwet 1922 

(Staatsblad n°. 240 ) wordt gewijzigd en aan
gevuld a ls vol gt: . 

In het eerste I id vervalt achter het woord 
" doorgebracht" de komma en wordt gesch rapt 
de zinsnede " met ui tzonder ing van den tijd 
die onder de we rking van een vroegere wet 
reeds voor pensioen geld ig was of di e op 
g rond van zoodan ige wet voor pens ioen is of 
nog wordt ingekoch t". 

H et v ie rde I id wordt gelezen a ls vo lgt : 
4. iet voor pensioen ka n worden inge-

kocht: 
a. de t ijd, welke voor den belanghebbende 

onder de werking van de laatstelijk vóór h et 
t ij dstip van het in we rking t reden dezer wet 
of, ingeva l van ontslag vóó r dat t ijdstip, laat
stel ijk vóór den dag van ingang van het ont
slag voo,· hem gegolden hP.bbende wettelijke 
pens ioenregeling , reeds voo r pens ioen geldig 
was; 

b. de tijd, welke op grond va n een vroegere 
wet voor pens ioen reeds is o f nog wordt inge
kocht · 

c. de tij d, waarover reeds pensioen is ver
leend. 

Overgangsbepaling. 
2. Pensioenen benevens voorloop ige pen

sioenen, bedoeld in l1et R eglement voor loopi ge 
pens ionneer i ng onderwijze rs, welke zijn toege
kend vóór den datum van a fkondi g ing deze r 
wet, worden voor zoovee l noodig ambtsha lve 
door den Pensioenraad herz ien met ingang 
van den eersten dag van het kwa rtaal, vol 
gende o p genoemden datum , met inachtne
ming va n den di ensttijd, welke vo lgens deze 
wet voor de berekening va n h et pensioen in 
aanmerking komt. 

Slotbepaling. 
3. Deze -~vet word t geach t in we rking ge

treden te Z!Jn met rngang van 1 J ul i 1922. 
L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1937 · WILHELMINA. 
De M inis ter van B innenlandsche Zaken , 

J. A. cl e W i I de. 
De M inistm- van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R . SI o te m a k e r d e B r uïn e. 
(Uitg eg. 23 A pril 1937. ) 
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s. 302. 

9 April 1937. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verander ing 
in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
en aanvulling van de bepalingen betref
fende het inkomen der Kroon. 

B ijl . Hand. fI 1935/36, 477. 
Bijl . H and. Il 1936/31, 105. 
H and. ll 1936/31, bladz. 1336-1382, 1510, 

1517, 1586. 
B ijl. Hand. l 1936/31, 105. 
H and. l 1936/31, bladz. 527-562. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid gebleken is om in de 
Grondwet verander ing te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat g rond om in overweging te 

nemen het volgend voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot wijziging en 
aanvulling van de bepalingen betreffende het 
inkomen der Kroon. 

§ 2. In artikel 22 worden de volgende wij 
zigingen gebracht. 

In het eerste lid wordt in · plaats van 
,, f 1,200,000" gelezen: 

f 1,000, 000. 
Het tweede lid vervalt. 
§ 3. H et eerste lid van artike l 24 wordt 

ge lezen : 
De Koning en de leden van het Koninklijk 

Huis, genoemd in de artikelen 26, 28 en 
28a, zijn vrij van a ll e personeele lasten. 

§ 4. Artikel 26 wordt gelezen: 
De gemaal van eene regeerende Koningin 

gen iet uit 's Rijks kas een jaarlijksch inkomen 
van f 200,000; hij blijft in het genot van di t 
inkomen na overlijden van de Koningin, zoo
lang hij weduwnaar is en den staat van N e
derlander behoudt. 

E ene Koningin geniet, na overlijden van 
den K oning, uit 's Rijks kas een jaa rlijksch 
inkomen van f 200,000 gedurende haar we
duwlijken staat. 

§ 5. ArtikeL 28 wordt gelezen: 
De Prins van Oranje geniet uit 's Rijks kas 

een jaarlijksch inkomen van f 200,000, te re
kenen van den tijd, dat hij den ouderdom 
van achtti en jaren heeft vervu ld. 

Dit inkomen wordt gebracht op f 400,000 
na het aangaan van een huwelijk, waartoe bij 
de wet toestemm ing is verleend. 

a het overlijden van den Prins van Oranje 
geniet de Prinses-Weduwe uit 's Rijks kas 
een jaarlijksch inkomen van f 200,000 geàu
rende haar weduwlijken staat. 

§ 6. Na artikel 28 worden twee arti kelen 
ingevoegd, luidende: 

Art. 28a. De dochter des Konings, die de 
vermoedelij ke erfgenaam is va n de Kroon, 
geniet uit 's Rijks kas een jaarlijksch inkomen 
van f 200,000, te rekenen van den tijd, dat zij 
den ouderdom van achttien jaren heeft ver
vu ld. 

Indien zij een huwelijk aangaat, waartoe bij 
de wet toestemm ing is verl eend , gen iet haar 
gemaal uit 's Rij ks kas eveneens een jaar
lijksch inkomen van f 200,000; hij blijft in 
het genot van dit inkomen na overl ijden van 
de Prinses, zoolang hij weduwnaar is en den 
staat van Nederlander behoudt. 
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Na het overlijden van haar gemaal geniet 
de Prinses, zoolang zij ongehuwd blijft, een 
jaarlijksch inkomen van f 400,000. 

De inkomens, bedoeld in dit artike l, bl ijven 
bestaan, ingeval later een Prins van Oranje 
geboren wordt. 

Art. 28b. De bedragen, vastgesteld in deze 
afdeeling, kunnen worden gewijzigd bij eene 
wet. 

De Kamers der Staten-qeneraal kunnen het 
ontwerp eener zoodanige wet a lsmede het ont
werp eener wet tot wijziging of intrekking van 
eene zoodan ige wet niet aannemen dan met de 
stemmen van twee derden van het aantal le
den , waaruit elk de r Kamers bestaat. 

Lasten en bevel en-, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Apri l 

1937. 
WILHELMINA. 

De 1'finister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

{Uitgeg. 13 April 1937.) 

s. 303. 

9 April 1937. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
en aanvulling van de bepalingen betref
fende de schadeloosstelling en het pensioen 
van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

B ijl. H and. 11 1935/3 6, 477. 
Bijl. Hand. Il 1936/31, 105. 
Hand. l l 1936/3 1, bladz. 1336- 1380, 1382-

1386, 1510, 1517, 1586. 
Bijl . H and. l 1936/31, 105. 
H and. I 1936/37, bladz. 527-562. 
Wij WILHELM! A , enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid gebleken is om in de 
Grondwet verander ing te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat grond om in overweging 

te nemen het volgend voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot wij ziging en 
aanvu lling van de bepalingen betreffende de 
schade loosstelling en het pensioen van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. 

§ 2. In artikel 90 worden de volgende wij
zigingen gebracht. 

In het eerste lid wordt, in plaats van 
,, f 5000", tweemaal gelezen : 

f 4500. 
H et tweede I id wordt gelezen : 
De in het vorige lid bedoelde schadeloosstel

ling wordt niet genoten door de leden, die het 
ambt van Minister bekleeden, noch door hen, 
die gedurende eene geheele zitting a fwezig 
bleven, noch ook door hen, die in(l"evo lge het 
reglement van orde der Kamer ziJn uitgeslo
ten van het bijwonen harer vergaderingen. 

H et de rde I id wordt gelezen: 
Aftredende leden ontvangen een pensioen 

van f 120 's jaars voor elk jaar, gedurende 
hetwelk zij lid der Kamer waren, tot een 
maximum van f 2800. Het pensioen wordt 
niet genoten, zoolang een afgetreden lid het 
ambt van Minister bekleedt of, na herkie
zing, de in het eerste lid bedoelde schadeloos
stelling ontvangt. De wet regelt in welke 
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andere gevall en, waar in naast dit pensioen 
middellijk of onmiddellijk uit eene openbare 
kas een in komen of pensioen genoten wordt, 
het ee rstgenoemde p nsioen wordt verminderd. 

Aan het artike l worden twee leden toege
voegd, luidende : 

De bedragen, va tgesteld in dit artikel , 
kunnen worde r\ gewijzigd bij eene wet. 

De Kamers der Staten-Generaal kunnen het 
ontwerp eener zoodi'nige wet alsmede het ont
werp eener wet tot wijziging of intrekking van 
eene zoodanige wet niet aannemen dan met de 
stemmen van twee derden van het aantal 
leden, waaru it elk der Kamers bestaat. 

§ 3. a Additioneel Artikel XII wordt een 
arti kel ingevoegd, luidende : 

Additioneel Artikel Xll A. 
H et derde lid van artikel 90 laat de pen

sioenen van reeds afgetreden leden onverkort. 
Aftredende leden ontvangen een pensioen 

van f 150 's jaa rs voor e lk jaar, gedurende 
hetwelk zij vóór de afkondiging va n de be
paling lid der K amer wa ren , tot een maxi
mum van f 3000. I s het a ldus verkregen be
drag lager dan f 2 00, zoo wordt voor elk 
vol gend jaa r f 120 toegevoegd, totdat f 2800 
is bere ikt. 

De pensioenen, bedoeld in dit artikel, kun
nen worden ge,wij zigd bij eene wet. 

Het ontwerp dier wet alsmede het ontwerp 
eener wet tot wijziging of intrekking van eene 
zooclanige wet kan door de Kamers de r Sta
ten-Generaal niet worden aangenomen dan 
met de stemmen van twee derden van het 
aantal leden , waa1ui t elk de r K amer bestaat. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 9den April 

1937. WlLHELMü A . 
D e M inister van B innenlandse/i e Z aken, 

J. A . de Wild e. 
(Ui tg eg. 13 A.pril 1937.) 

s. 304. 

9 April 1937. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot het openen • 
van de mogelijkl10id , Ministers te benoe
men, niet belast met de leiding van een 
ministerieel departement. 

Bijl. Hand. Il 1935/3 6, 477. 
B ijl. H and. Il 1936/37, 105. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 1336- 1370, 1386-

1388, 1510, 1517, 1586/7. 
Bijl. Hand. I 1936/3 7, 105. 
Hand. l 1936/37, bladz . 527-562. 
Wij WILHELMINA , enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat de noodzakel ijkhe id gebleken is om in de 
Grondwet verandering te brengen; 

Zoo i het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
§ 1. Er be taat grond om in overweging te 

nemen het volgend voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strek kende tot het openen 
van de moge lijkhe id , Ministe rs te benoemen, 
niet belast met de le iding van een ministe
rieel departement. 

§ 2. In het tweede lid van artikel 36 wordt, 
in plaats van "hoofden der ministerieele de
partementen", gelezen : 

ministers. 
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§ 3. In het eerste lid van artikel 48 wordt, 
in plaa ts van " hoofden de r ministe rieele de
partementen", gelezen: 

ministers. 
§ 4. H et opschrift van de Zevende Afdee

ling van het Tweede Hoofdstu k wordt ge
lezen: 
Van den Raad van Stat e, de M inisters en de 

vaste coll eges van advies en bijs tand. 
§ 5. In artikel 77 worden de vol gende wij 

zig ingen gebracht. 
H et eerste en tweede I id worden vervangen 

door de volgende drie leden: 
De Koning stelt ministerieele departementen 

in. 
Hij benoemt Minister en ontslaat hen naar 

welgevallen. Hij kan Ministers benoemen, die 
niet belast zijn met de le iding van een mi 
n isterieel departement. 

De Ministers zorgen voot· de ui t voering de r 
Grondwet en der andere wetten, voor zooverre 
di e van de Kroon a fh a ngt. 

H et laatste lid wordt gelezen: 
All e koninkl ijke beslui ten en beschikkingen 

wOL·den door één of meer van de Ministers 
mede-onderteekend. 

§ 6. In het eerste I id van artikel 95 wordt, 
in plaat van "hoofden de r ministeri eele de
pa rtementen" , ge lezen: 

ministe rs. 
De tweede volzin van het eerste lid wordt 

ge lezen : 
Zij hebben als zooclanig alleen eene raad

gevende stem. 
§ 7. In artikel 97 worden de volgende wij 

zigi11gen gebracht. 
In het eerste lid word t tusschen de woorden 

.,zijn11 en "vice-pres ident" ingevoegd: 
Ministe r,. 

a het eerste li d wordt een lid ingevoegd, 
luidende: 

ochtans kan een Ministe r, bij eene ver
ki ez ing tot I id der Staten-Generaal gekozen, 
ten hoogste dri e maa nden na zijn toe lating al s 
1 id het amht van Min ister en het l idmaatscha p 
der Staten-Generaal vereenigen. 

§ 8. In het eerste lid van a rtikel 165 
wordt, in plaats van " hoofden der ministe
rieele departementen" , ge lezen : 

ministers. 
L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9clen April 

1937. 
WILHELM! A. 

D e :Minister van B innenlanilsche Zaken, 
J. A. cl e W i I cl e. 

(Uitgeg. 13 A pril 1937.) 

s. 305. 

9 Ap,ril 1937. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot aanvul 
ling van de be pa l in gen betreffende het 
kiesrecht. 

B ijl . Hand. 11 1935/3 6, 477. 
B;jl. Hand. Tl 1936/3 7, 105. 
H and. Il 1936/3 7, bladz. 1336- 1370, 1390-

1405, 1510 , 151~ 1587. 
B ijl . H and. I 1936/37, 105. 
Hand. l 1936/3 7, bladz. 5iil 7-562. 
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Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkhei d gebleken is om in de 
Grondwet verandering te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat grond om in overweging te 

nemen het volgend voorstel tot verandering in 
de Grondwet, strekkende tot aanvulling van 
d e bepalingen betreffende het ki esrecht. 

§ 2. In het ee rste I id va n artikel 82 wor
d en de woorden "evenredige vertegenwoord i
ging" ve rvangen door: 

evenred ige vertegenwoordiging binnen door 
de wet te ste llen grenzen. 

§ 3. In het tweede I id van arti kei 83 wor
den de woorden "evenredige vertegenwoordi
g ing" vervangen door : 

even redige vertegenwoord ig ing binnen door 
de wet te tel I en grenzen. 

§ 4. In a rtikel 128 wordt de vol gende wij 
z ig ing gebracht. 

I n den tweeden zin van het ee rste li d wor
den de woorden "evenredige vertegenwoor
diging" vervangen door: 

evemedige vertegenwoordiging b innen door 
de wet te tel I en grenzen. 

§ 5. In artikel 143 wordt de volgende wij 
z iging gebracht. 

In cl n tweeden zin van het eerste lid wor
den de woorden "evenrndige vertegenwoordi
g ing" ve rvangen door : 

evenredige vertegenwoordig ing binnen door 
de wet te steil en grenzen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den A pri l 

1937. 
'',ILHELMIN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken. 
J . A. d e W i I cl e. 

(Uitgeg . 13 April 1937.) 

s. 306. 

9 April 1937. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verander ing 
in de Grondwet, strekkende tot het openen 
van de mogelijkhe id , leden van vertegeru
woordigende I ichamen, di e een streven tot 
uitdrukking brengen, gericht op verande
ring van de bestaande rechtsorde met toe
pass ing of bevorder ing van onwettige mid
delen, van hun lidmaatschap vervallen te 
verk la ren . 

B ijl. H and. lT 1935/36, 477. 
Bijl . Hand. Il 1936/31, 105. 
Hand. Tl 1936j31, bladz . 1336- 1310, 1408-

1428, 1430-1441, 1510, 1511, 1581. 
Bijl . Hand. l 1936/31 , 105. 
Hand. l 1936/31, blw:fa. 521-562. 
Wij WlLHELMINA, enz. doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid gebleken is om in de 
Grondwet verandering te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat grond om in overweging 

te nemen het volgend voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot het openen van 
de moge lijkheid leden van vertegenwoordigen
de l ichamen, die een streven tot uitdrukking 
brengen, gericht op verandering van de be
staande rechtsorde met toepass ing of bevorde-
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ring van onwetti ge middelen, van hun lid
maatschap vervallen te verkla ren. 

§ 2. Artikel 86 wordt gelezen,: 
D e leden der Tweede Kamer worden geko

zen voor vie r j aren. Zij treden tegelijk af en 
zijn dade lijk herkiesbaar. 

Zij kunnen tusschentijds door een bij de wet 
in te stell en coll ege van hun li dmaatschap 
vervall en worden verk laard, indien zij een 
streven tot uitdrukking brengen, ge richt op 
verander ing van de bestaande rech tsorde met 
toepass ing of bevorde ring van onwettige mid
delen . 

Gedurende den t ijd , dat de vervall enverkla
ring werkt, wordt het in artikel 90 bedoelde 
pensioen niet genoten. 

De wet regelt de samenstelli ng van het in 
het tweede lid genoemde coll ege, met di en 
verstande, dat elk zijner leden uit eene door 
de Tweede K amer opgemaakte voord racht van 
dr ie personen door den Koning benoem d wordt. 
Zij regelt voorts de rechtspleging en de ge
volgen van vervallenverklar ing; de gevolgen 
kunnen mede het lidm aatschap betreffen van 
de andere vertegenwoord igende l ichamen, in 
de Grondwet genoemd. De plaats van het ver
vallenverklaarde lid b lijft gedurende de loo
pende periode onbezet. 

§ 3. Artike l 92 wordt gelezen: 
De leden der E e rste K amer wo rden gekozen 

voor zes jaren. D e h el [t treedt om de drie 
jaren af. D e uitva ll ende leden zijn dadelij k 
herkiesbaar. 

H et tweede en het vierde lid van artikel 86 
zijn op de leden der Eerste K amer van toe
passing. 

§ 4. a artikel 92 wordt een: artikel inge-
voegd, luidende : 

Art. 92a. De leden stemmen wnder last 
van of ruggespraak met hen , di e benoemen. 

Zij leggen bij het aanvaarden hunner betrek
king gelij ke eeden (beloften en verklaring ) 
a f, a ls voor de leden der Tweede Kamer zij n 
bepaa ld, hetzij in ha nden van den Koning, 
hetzij in de vergadering der E erste K amer in 
handen van den Voorzitter, daartoe door den 
Koning gemachtigd. 

Zij genieten reis- en verblij fkosten volgens 
de wet. 

§ 5. In artikel 128 worden de volgende 
wijzigingen gebracht. 

H et derde I id vervalt. 
Toegevoegd worden twee leden, luidende : 
D e I eden der S taten treden tegelijk a f en 

zijn dadelijk herkiesbaar. 
H et tweede en het vierde I id van a rtikel 86 

zijn op hen van toepas ing. 
§ 6. In art ikel 143 wordt de volgende wij 

ziging gebracht. 
Tusschen het vierde en vijfde I id wordt een 

lid ingevoegd, lu idende: 
H et tweede en het v ierde l id van artikel 86 

zijn op de leden van den raad van toepass ing. 
L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Apri l 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A . d e W i Id e. 

(Uitgeg. 13 A p-ril 1937.) 
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s. 307. 

9 April 1937. WET tot het in overweging 
nemen van een voor te l tot verander ing 
in de Grondwet, strekkende tot h et openen 
van de mogelijkhe id , openbare lichamen 
voor beroep en bedrijf in te stell en. 

B ijl. Hand. ll 1935/36, 417 . 
B ijl. H and. 11 1936/3 7, 105. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 1396- 1370, 1447-

1451 , 1454-1468, 1483-1492, 1510, 1517, 1587. 
B ijl. H and. l 1936/37, 105 . 
H and. 1 1936/37, blad.2. 527-562. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkhe id gebleken is om in de 
Grondwet verander ing te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat grond om in overweging te 

nemen het volgend voorste l tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot het openen 
van de mogelij khe id , openbare lichamen voor 
beroep en bedrijf in te stell en. 

§ 2. N a het Vierde H oofdstuk wordt inge
voegd een Vierde Hoofdstu k A, 1 ui den de: 

Van openbare l icham en voor be1·oep e,~ bedrijf. 
Art. 149a. De wet ka n voor bepaalde be

roepen en bedrij ven en groepen daarvan, als
mede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het 
algemeen, lichamen instell en, ten einde rege
lend op te treden. 

De samenstell ing, inrichting en bevoegd
heid van deze lichamen. worden door de wet 
geregeld. 

A rt . 149 b. De wet kan aan deze lichamen 
vero1·denende bevoegdheid geven. 

A 1·t . 149c. De besluiten van deze lichamen, 
die met de wet of het algemeen belang strij 
dig zijn, kunnen worden geschorst en vern ie
tigd volgens regels bij de wet te stellen. 

De wet kan bepaalde besluiten dezer li cha
men aan goedkeuring onderwerpen, volgens 
door haar te stell en regel . 

§ 3. Na het Viei·de Hoofdstuk A (nieuw) 
wordt ingevoegd een Vierde Hoofdstuk B, 
luidende: 

Van andere lichanien met verordenende 
bevoegdheid. 

Art. 149d. De wet kan aan andere dan in 
de Grondwet genoemde lichamen verordenende 
bevoegdheid geven. 

§ 4. In het op chrift van het N egende 
Hoofdstuk verval len de woorden: 

,,en v a n bijzondere I ichame n met vero 1·cle-
nende bevoegdheid" . 

Artikel 194 vervalt. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den April 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Z aken, 
J. A. de W i I cl e. 

(Uitgeg. 13 April 1937.) 

s. 308. 

9 April 1937. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verander ing 
van eenige andere artikelen in de Grond
wet. 

B ijl. H and. 11 1935/36, 477. 
Bijl .. Hand. ll 1936/37, 105. 
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Hand. il 1936/37, blad.2. 1336-1370, 1468-
1479, 1482/3, 1492-1510, 1512-1517, 1587/8. 

B ijl. H and. l 1936/37, 105. 
H and. 1 1936/37, bladz. 527-562. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid gèbleken is om in de 
Grondwet verande1·ing te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat grond om h et volgend voor

ste l tot wijzig ing van de navolgende artikelen 
·der Grondwet in overwegi ng te nemen. 

§ 2. In artikel 1 wordt in plaats van "Cu
raçao" gelezen : 

de N ederlandsche Ant ill en. 
§ 3. In arti kel 60 wordt in plaats van "Cu

raçao" driemaal gelezen: 
de Nederla ndsche Ant ill en. 
§ 4. In artikel 61 wordt in plaats van "Cu-

1·açao" tweemaal gelezen: 
de ederlandsche Antill en . 
§ 5. A an het derde lid van a rtikel 73 wordt 

een volzin toege voegd, luidende: 
Deze zittingduur mag voor de Tweede K a

mer een term ijn van vijf, voor de Eerste K a
mer van zeven jaar niet overschrijden. 

§ 6. In artike l 75 wo rd t in pl aats van " Cu
raçao" gelezen: 

de 1 ederlandsche Antillen. 
§ 7. Tussch en de artikelen 77 en 78 wordt 

ingevoegd een artikel , luidende: 
Art. 77bis. De Koning kan aan een minis

terieel departem ent Staatssecreta rissen benoe
men en die naar welgeval len ontslaan. 

Hunne verantwoordelijkheid wordt geregeld 
door de wet. 

§ 8. Artikel 85 wordt gelezen: 
Om lid der Tweede K amer te ku nnen zijn 

wordt vereischt, dat men: 
1 °. N ederlander of doo r de wet als Neder

landsch onderdaan erkend zij ; 
2°. den ouderdom van dertig ja ren ver

vuld hebbe; 
3°. niet bij onherroepelijke rechterlij ke uit

spraak van de verk iesbaarheid ontzet zij ; 
4° . niet van de uitoefening van het kies

recht zij uitgesloten krachtens de daa romtrent 
bij of ingevolge artikel 81, derde I id , getro f
fen regel ing, tenzij wegens gerechtelij ke vrij
heidsberooving. 

§ 9. De derde volzin van het eerste lid van 
artikel 95 wordt gelezen: 

Zij kunnen zich in de vergadering doen bij 
staan of vertegenwoordigen door de ambtena
ren of andere personen, daartoe doo r hen aan
gewezen. 

§ 10. In artikel 98 worden de volgende wij 
zigingen gebracht. 

De woorden ,, , de comm issari sen bedoeld 
in artikel 111, tweede lid," ,·ervall en. 

Na "ambtenaren" wordt ingevoegd : of an
de re personen. 

Tusschen de woorden "zijn" en "niet" wor
den ingevoegd de woorden: 

, behalve ter zake van opruiing of schen
ding van geheimen,. 

§ ll. H et vierde I id van artikel 107 wordt 
ge lezen : 

De stemming moet gesch ieden bij hoofdelijke 
oproeping, wanneer in de Tweede K amer vij f, 
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in de Eerste Kamer drie leden di t verlangen, 
en alsdan mondeli ng. 

§ 12. Het tweede l id van artikel 111 ver
valt . 

§ 13. I n artikel 123 wordt in plaats van 
,,Curaçao" gelezen: 

de Nederlandsche A nt ill en. 
§ 14. H et vierde (oud) 1 id van artikel 128 

wordt gelezen : 
Om lid der Provincia le Staten te kunnen 

zij n wordt vereischt, dat men: 
1 °. Nederlander of door de wet a ls eder

lanclsch onderdaan erkend en ingezeten der 
provincie zij ; 

2° . den ouderdom van vij f en t wi ntig jaren 
vervul cl hebbe; 

3°. niet bij onherroepelij ke rech terlijke ui t
spraak van de verkiesbaarhe id ontzet zij ; 

4°. niet van de uitoefen ing van het kies
recht zij u itgesloten krachtens de daaromtrent 
bij o f ingevolge aTtikel 81, derde lid, getrof
fen regel ing, tenzij wegens gerechtelij ke vrij 
heidsberoov ing. 

§ 15. In artikel 132 wordt na " 107" in
gevoegd: 

, eerste, tweede en derde I iel,. 
Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 

luiden de: 
De stemming moet gesch ieden bij hoofde

lij ke oproeping, wanneer drie leden d it ver
langen, en a lsdan mondeli ng. 

§ 16. H et derde lid van artikel 143 wordt 
gelezen: .. 

Om li d van den 1·aad te kunnen z1J n wordt 
vere ischt, dat men: 

1 °. Nederlander of door de wet a ls Neder
landsch onderdaan erkend en ingezeten der 
gemeente zij ; 

2°. de n ouderdom van drie en twintig jaren 
,·ervuld hebbe; 

3° _ niet bij onherroepelij ke rechterlijke ui t
spraak van de verkiesbaarheid ontzet zij ;. 

4 °. niet van de til toefenrng van het kies
recht zij uitgesloten krachtens de daaromtrent 
bij of ingevol!l"e artikel 81, derde _\i d, get_roHen 
regeling, tenz1J wegens gerechtehJ ke vnJhe1cls
berooving. 

§ 17. In artike l 165 wordt in plaats van 
,,Curaçao" gelezen : 

de Nederlandsche Antillen. 
§ 18. In artikel 185 wordt in p laats van 

,,Curaçao" gelezen: 
de ederlandsche Anti llen. 
§ 19. In artikel 186 wordt in plaats van 

,,Curaçao" gelezen: . 
de Nederlandsche Antillen. 
§ 20. Art ike l 187 wordt gelezen: 
Wanneer in geva l van oor log, oorlogsgevaar 

of andere buitengewone omstandigheden de 
dienstplichtigen door den Koning geheel of 
ten deele buitengewoon onder de wapenen 
worden geroepen of gehouden, wordt onver
wijld een voorste l van wet aan de Staten-Gene
raal gedaan, om het onder de wapenen blijven 
der dienstplichtigen zooveel nooclig te bepalen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den April 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlaruische Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitg eg. 13 April 1937.) 

1937 

s. 309. 

9 Ap,-il 1937. WE T tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
en aanvulli ng van de bepal ingen van over
gangsrecht. 

B ijl . H and. Il 1935/36, 477. 
B ijl . H and. Il 1936/3"1, 105. 
H and. 11 1936/3"1, bllllk. 1336- 1370, 1510, 

1517, 1588. 
B ijl . H and. l 1936/3"1, 105. 
H and. l 1936/3"1, bllllk. 527-562. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Al zoo Wij in overwegi ng genomen hebben, 

dat de noodzakel ijkhe id gebleken i om in de 
Grondwet verandering te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
§ 1. Er bestaat grond om in overweging te 

nemen het vol gen de voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot wij ziging en 
aanvulling van de bepalingen van overgangs
rech t. 

§ 2. N a artikel 199 worden twee artikelen 
ingevoegd, luidende: 

A i·t. 200. De tekst der herziene G rondwet 
wordt door den Koning bekend gemaakt, na
dat, voor zooveel nood ig, de hoofdstukken, de 
afcleelingen van elk hoofdstuk, en de artikelen 
doorloopend zijn genummerd en verwij zingen 
zij n veranderd. 

Ai·t. 201. De op het oogenblik van de a f
kondiging va n eene verander ing in de Grond
wet bestaande autoriteiten., verb indende wet
te n, reglemente n en beslu ite n blij ven geha nd
haafd, totdat zij door andere volgens de Grond
wet zij n vervangen. 

§ 3. De Additioneele Artikelen I, II, IV, 
VI tot en met XI en XIII verva ll en. 

§ 4. In Ad ditioneel Artikel V ver va ll en de 
woorden: 

,,der Grondwet". 
§ 5. In Additioneel Artikel XII wordt, in 

plaats van "laatste", gelezen: 
vierde" 

en verva ll en de ~~orden:' 
,.der Grondwet" . 

§ 6. Aan artikel 152 wordt een lid toege
voegd, luidende: 

D it artike l is niet van toepassing op aard
ha l i ng, waartoe het rech t in 1886 bestond. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Apri l 

1937. WILHELMI A. 
De M inis ter van B innenlandsche Zaken, 

J . A. de W i I de. 
(Uitgeg. 13 Ap,·il 1937.) 

s. 322. 

22 Mei 1937. WET tot wijziging van de Lager 
onderwijswet 1920. 

Bijl. H and. Il 1936/3"1, 353. 
Hand. Il 1936/37, bladz . 2047-2063; 2078-

2083. 
B-ijl. H and. I 1936/37, 353. 
Hand. l 1936/37, bladz. 580-594. 
Wij WILHEL 1INA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Lager-onderwijswet 
1920 te wijzigen; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. : 
De in het derde lid van 
artikel 22 der L.0.-wet 
aan Gedeputeerde Staten 
c>n de Kroon verleende 
bevoegdheid om opheffing 
van openbare scholen te 
bevelen, vervalt. 

Art. I. Het derde lid varr artikel 22 der 
Lager-onderwijswet 192() vervalt. 1 

Het vierde lid van artikel 22 der Lager
onderwijswet 1920 wordt derde lid en gelezen : 

3. Gelijke beslissing, als in het tweede lid 
bedoeld, kunnen Wij nemen, Gedeputeerde 
Staten gehoord. 

Voor de instandhouding 
van openbare lagere 
scholen worden getallen
normen gesteld. 

Art. II. Na artikel 22 der Lager-onderwijs
wet 1920 wordt een nieuw artikel 22bis inge
voegd, luidende: 

Art. 22bis. l. De gemeenteraad besluit tot 
opheffing eener openbare school voor gewoon 
lager onderwijs, waarvan het aantal leerlingen, 
berekend naar den maatstaf van artikel 28, 
minder bedraagt dan 125, 100, 75 of 50, naar 
gelang de school is gevestigd in een gemeente 
met 100.000 of meer, met 50.000 of meer doch 
minder dan 100.000, met 25.000 en meer doch 
minder dan 50.000, of met minder dan 25.000 
ingezetenen, met dien verstande, dat de school 
kan worden in stand gehouden tot drie maanden 
nadat het besluit is genomen en tot het einde 
van den loopenden cursus, indien deze langer 
duurt. 

2. H et vorige lid is niet van toepassing, 
indien ingevolge artikel 19 de instandhouding 
van de school wordt gevorderd. De gemeente
raad beslist vóór 1 Februari of dit geval zich 
voordoet. Dit besluit is onderworpen aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten . Het 
besluit van Gedeputeerde Staten houdt in, 
dat naar hun oordeel de instandhouding van de 
school al dan niet ingevol1~e artikel 19 wordt 
gevorderd. Binnen dertig vrije dagen , te rekenen 
van den dag , waarop het besluit van Gedepu
teerde Staten is openbaar gemaakt, kan de 
gemeenteraad en elk zijner leden daarvan bij 
Ons in beroep komen. Artikel 17 blijft buiten 
toepassing. H et in het vorige lid bedoeld besluit 
wordt genomen binnen een maand nadat door 
Gedeputeerde Staten, of in beroep door Ons, 
is beslist, dat de instandhouding van de school 
niet ingevolge artikel 19 wordt gevorderd . 

3. Ten aanzien van openbare scholen, die 
vóór 1 Juli 1937 zijn geopend, is de bepaling, 
vervat in het eerste lid , bovendien niet van 
toepassing, indien op verzoek van den gemeen
teraad door Onzen Minister, den Onderwij sraad 
gehoord, ontheffing van deze bepaling is ver
leend . Het verzoek kan slechts gedaan worden 
vóór 1 Februari van het jaar volgende op dat, 
waarin het aantal leerlingen na 31 December 
1936 voor het eerst lager is geweest dan het 
volgen s het eerste lid vereischte aantal. 

4. Onze Minister mag alleen en moet die 
ontheffing verleenen, indien voor ten minste 
25 leerlingen der school binnen vier kilometer 
van hun woning geen plaatsruimte beschikbaar 
is ia de voor hen bestemde klasse van een andere 
openbare school voor gewoon lager onderwij s. 
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5. Indien betreffende hetzelfde dienstjaar 
die ontheffing gevraagd wordt voor verschil
lende in dezelfde of naburige gemeenten gelegen 
scholen, wordt eerst beslist omtrent het verzoek 
ten aanzien van de school , waarvan het aantal 
leerlingen het kleinst is, en bij een gelijk aantal 
leerlingen, van de school, die het laatst is 
opgericht. 

6. Onze Minister kan, den Onderwijsraad 
gehoord, op verzoek van den gemeenteraad 
in bijzondere gevallen telkens voor een jaar 
of tot wederopzegging bepalen, dat een school 
wordt in stand gehouden, ook al is het aantal 
leerlingen minder dan in het eerste lid is voor
geschreven. 

7. Tegen een afwijzende beschikking van 
Onzen Minister op een ingevolge dit artikel 
ingediend verzoek kan de gemeenteraad, tegen 
een gunstige beschikking kan iedere ingezetene 
der gemeente, waar de school is gevestigd, bij 
Ons in beroep komen. De beschikking van 
Onzen Minister wordt door het gemeentebestuur 
binnen een week openbaar gemaakt . Het 
beroE"p wordt ingesteld binnen dertig vrije 
dagen, te rekenen van den dag, waarop de 
beschikking is openbaar gemaakt. 

Ook bij verbouw en ver-
aadering van inrichting 
eener school wordt goed-
keuring van Gedepu-
teerde Staten verei.scht. 

Art. III. In het eerste lid van a rtikel 23 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt onder c 
gelezen : de verbouwing en verandering van 
inrichting eener school, en wordt hetgeen 
onder c staat gelezen onder d, hetgeen onder d 
staat onder e en hetgeen onder e staat onder f. 

In het zesde lid van artikel 21 der Lager
onderwijswet 1920 worden de letters c en e 
onderscheidenlijk veranderd in d en /. 

Voor de oprichting van 
open bare scholen worden 
!letallen-normen gesteld. 
Tijdelijke beperking van 
het aantal leerlingen, dat · 
bij de stichting van een 
openbare lagere school 
mag worden medegeteld. 

Art. IV. Na, artikel 23 der L ager-onderwij s
wet 1920 wordt een nieuw artikel 23bis inge
voegd, luidende: 

Art. 23bis. l. Gedeputeerde Staten bevelen 
geen vermeerdering van het aantal scholen en 
verleenen geen goedkeuring aan een besluit 
van den gemeenteraad betrehende een derge
lijke vermeerdering, wanneer niet een der 
omstandigheden aanwezig is, vermeld in het 
volgende lid. 

2. Zij verleenen goed keuring aan een besluit 
van den gemeenteraad. indien blijkt, dat de 
school zal worden bezocht door ten minste 
evenveel leerlingen als in de gemeente volgens 
het eerste lid van artikel 22bis voldoende zijn 
om een school in stand te kunnen houden, of 
dat Wij, den Onderwijsraad gehoord , in 
het geval, bedoeld in artikel 25, vijfde lid, 
dat getal leerlingen la.ger hebben gesteld, of dat 
de s+,.ichting der school ingevolge artikel 19 
wordt gevorderd. 

3. Behalve in gpvallen, waarin aanzienlijke 
toeneming of belangrijke verplaatsing van de 
bevolking in eenig deel der gemeente of andere 
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gewichtige omstandigheden tot schoolsti?hting 
aanleiding geven, worden tot 1 Januari 1942 
niet medegerekend : 

a. leerlingen, die <le door hen bezochte 
gelijksoortige openbare school zouden verlaten, 
doch voor wie in die school in de voor hen 
bestemde klasse plaatsruimte beschikbaar 
zoude blijven ; 

h. leerlinaen, voor wie binnen vier kilometer 
van hun wo~ing in een ·gelijksoortige openbare 
school in de voor hen bestemde klasse plaats
ruimte beschikbaar is . 
De voor stichting van 
bijzondere scholen ver-
eischtc leerlingenaantallen 
worden met 25 pct. ver-
hoogd. 

Art. VI. Het eerste lid onder a van artikel 
73 der Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

a. een verklaring waaruit blijkt, dat de 
school zal worden bezocht door ten minste 125, 
l CO 75 of 50 leerlinger> als zij bestemd is voor 
ge,;oon lager onderwijs, en door ten minste 
60, 4.>l, 36 of 24 leerlingcn.'.1ls ~ij bes~emcl is voor 
uitgebreid lagm· onderw1JS, rn beide gevallen 
naa'.'r gelang het gebouw zal worden gP.sticht 
in een gemf'ente met 100.000 of meer, met 
50.000 of meer doch minder dan 100.000, met 
25.000 of rn f.er doch minder dan 50.000, of met 
mind er dan 25 .000 ingezf'tenen ;. 

Het tweede lid van artikel 73 der Lager-
onderwijswet 1920 wordt gelezen_: .. 

2. Wij behouden Ons voor m b1Jzondere 
gevallen, den Onderwijsraad geho'?rd , het in 
het vorig lid bedoeld getal leerlingen voor 
scholen voor gewoon lager onderwijs lager te 
stellen. Voor die gevallen wordt de waarborg
som bedoeld in dat lid onder b, bepaald op een 
bechag, gelijkstaande met derti\! ten honderd 
van de stichtingskosten. 
Tijdelijke beperking van 
het aantal leerlingen, dat 
bij de stichting van een 
bijzondere lagere school 
mag worden medegeteld. 

Art. VII. Aan artikel 73 der Lager-onderwjjs
wet 1920 wordt een vierde lid t oegevoegd, 
luidende: 

4. Behalve in gevallen, waarin aanzienlijke 
toeneming of belangrijke verplaatsing van de 
bevolking in eenig deel der gemeente of :tndere 
gewichtige omstandigheden tot schoolst10htmg 
aan1eiding geven, worden tot 1 Januari 1942 
onder het aantal leerlingen, bedoeld in het 
eerste lid onder a, niet medegerekend : 

a. leerlingen, d ie de door hen bezochte gelijk
soortige openbare school zouden verlaten, 
zonder deze op het tijdstip, waarop de . ver
klaring wordt overgelegd, gedurende ten mmste 
zes maanden te hebben bezocht, terwijl zij te 
voren geplaatst waren op een g(;lijksoortige 
bijzondere school, welke door hen 1s verlaten, 
ofschoon zij zijn blijven wonen binnen een 
afstand van vier kilometer van die school; 

b. leerlingen, rlie de door hen bezochte 
gelijksoortige bijzondere school zouden verlaten, 
,Joch voor wie in die school in de voor hen 
bestemde klasse plaatsruimte beschikbaar zoude 
blijven, tenzij de woning dier leerlingen meer 
dan vier kilometer van de door hen bezochte 
gelijksoortige bijzondere school verwijderd is en 
zij op het tijdstip, waarop de verklarmg wordt 
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overgelegd, de door hen te verlaten school reeds 
gedurende ten minste zes maanden hebben 
bezocht. 
De Raad verleent geen 
medewerking tot ver
houw, verandering van 
inrichting of aanschaffing 
van schoolmeu beien, leer
en hulpmiddelen daar
onder begrepen, indien 
de aanvrage van het 
schoolbestuur de nor
male eischen overschrijdt. 

Art. VIII. Het tweede lid van artikel 75 
der Laaer-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

2. D
0

e medewerking wordt slecnts geweigerd, 
indien niet aan de in artikel 73 omschreven 
vereischten is voldaan, of indien door de inwil
liging van een aanvrage om de noodige gelden 
te ontvangen voor den verbouw of de verande
ring van inrichting van een schoolgebouw, of 
voor de aanschaffing van schoolmeubelen, de 
leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen, de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden over
schreden, of indien de aanschaffing van leer
en hulpmiddelen strekt tot vervanging van leer
en hulpmiddelen, die tengevolge van langdurig 
gebruik niet meer gebruikt kunnen worden, 
of tot aanvulling van den voorraad van school
behoeften in verband met de vermindering door 
verbruik. De weigering geschiedt bij een met 
redenen omkleed besluit . 
Tijdelijk wordt alleen na 
machtiging vergoeding 
verleend voor scholen, 
welke zonder toepassing 
van art. 72 zijn gesticht. 

Art. IX. Na artikel 88 der Lager-onderwijs
wet 1920 wordt een nieuw artikel 88bis inge
voegd, luidende : 

Art. 88bis. 1. Ten behoeve van een bijzon
dere lagere school, in een gemeente gevestigd 
of te vestigen na 30 Juni 1933 anders dan 
met gebruikmaking van de bepalingen dezer 
wet, wordt tot 1 Januari 1942 geen vergoeding 
toegekend dan na daartoe door Onzen Minister 
verleende machtiging, welke slechts wordt ver
leend, indien in redelij kheid moet worden aan
genomen, dat de school bij haar opening bezocht 
werd of zal worden door ten minste het aantal 
leerlingen, dat volgens de bepalingen van het 
eerste lid, onder a, en van het vierde lid van 
artikel 73 wordt vereischt, of indien na de 
opening aan dien eisch wordt voldaan. 

2. Van de weigering der machtiging kan het 
schoolbestuur binnen dertig vrije dagen, te 
rekenen van den dag, waarop de weigering te 
zijner kennis is gebracht, bij Ons in beroep 
komen. 
Het recht op de Rijks
vergoeding wordt aan een 
hooaer minimum aantal 
leerlingen gebonden, doch 
blijft in elk geval tot het 
einde van den loopenden 
cursus behouden. 

Art. X. In het eerste lid van artikel 96, 
onder a, der Lager-onderwijswet 1920, wordt 
achter "scholen" ingevoegd : voor gewoon lager 
ond erwijs, en in plaats van "met dien verstande" 
gelezen: met dien verstande, dat het recht op 
vergoeding blijft bestaan tot en met 31 Maart 

11 
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van het volgende jaar en tot het einde van 
den loopenden cursus, indien deze langer duurt, 
en. 

De tweede volzin van het tweede lid van 
artikel 96 der Lager-onderwijswet Hl20 wordt 
een nieuw lid 2bis. 

De bevoegdheid van den 
Minister om afwijking 
van het eerste lid, onder 
a. van art. 96 toe te 
~taan, wordt verruimd. 

Art. XL Artikel 96, derde lid, der Lager-
onderwijswet 1920 wordt gelezen: . 

3. Onze Minister kan , den Onderwijsraad 
gehoord, op verzoek van het schoolbestuur in 
bijzondere gevallen telkens voor een jaar of 
tot wederopzegging bepalen , dat de school voor 
de in artikel 88 bedoelde vergoeding in aan
merking komt, ook al zou dit volgens het 
bepaalde in het eerste lid onder a niet het 
geval zijn, indien zij overigens aan de eischen 
der wet voldoet . 

Afschrift der beschikking van Onzen Minister 
wordt toegezonden aan het schoolbestuur en 
het bestuur der gemeente, waarin de school 
gevestigd is. Binnen dertig vrije dagen, te 
rekenen van den dag, waarop het afschrift is 
toegezonden, kan het schoolbestuur, indien de 
beschikking afwijzend is, en kan de gemeente
raad, indien de beschikking gunstig is, daarvan 
bij Ons in beroep komen. 

In geval van opheffing 
der school wordt de ver-
eeniging financieel scha-
deloos gesteld. 

Art. XII. Na het derde lid van artikel 96 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt een nieuw 
lid 3bis ingevoegd, luidende : 
· 3bis . Indien Wij op verzoek van het school
bestuur hebben verklaard, dat de toepassing 
van de vorige leden heeft geleid tot de opheffing 
van een school en Gedeputeerde Staten in ver
band hiermede hebben beslist, dat de vereeni
ging of instelling blijvend heeft opgehouden het 
schoolgebouw overeenkomstig zijn bestemming 
te gebruiken, worden de te dier zake gestorte 
waarborgsommen of de niet vervallen gedeelten 
daarvan aan de vereeniging of instelling terug
betaald, en treffen Gedeputeerde Staten, indien 
dit schoolgebouw er een is, als bedoeld in de 
artikelen 84 of 205, een regeling terzake van de 
aan het schoolbestuur te betalen vergoeding 
voor de op de vereeniging of instelling rustende 
geldelijke verplichtingen. 

De gevolgen van de ver-
hooging der vergoedings-
normen worden voor de 
bestaande scholen ver-
zocht. 

Art . XIII. Na artikel 96 der Lager-onder
wijswet 1920 wordt een nieuw artikel 96bis 
ingevoegd, luidende : 

Art. 96bis. l. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 206, vierde lid, is ten aanzien van 
bijzondere scholen, die vóór 1 Juli 1937 voor 
de in artikel 88 bedoelde vergoeding in aan
merking kwamen, de bepaling van artikel 96, 
eerste lid, onder a, niet van toepassing, indien 
op verzoek van het schoolbestuur door Onzen 
Minister ontheffing van deze bepaling is ver
leend, in welk geval voor die scholen zal gelden 
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de bepaling van artikel 96, eerste lid, onder a, 
zooals die op 30 Juni 1933 van kracht was. Het 
verzoek kan slechts gedaan worden vóór 
1 Februari van het jaar, volgende op dat, 
waarin het aantal leerlingen na 31 December 
1936 voor het eerst lager is geweest dan het 
vereischte aantal. 

2. Onze Minister mag alleen en moet, den 
Onderwijsraad gehoord, die ontheffing ver
leenen, indien voor ten minste 25 leerlingen der 
school binnen vier kilometer van hun woning 
geen plaatsruimte beschikbaar is in de voor hen 
bestemde klasse van een andere voor gemelde 
vergoeding in aanmerking komende bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs, waar het 
door de ouders, voogden of verzorgers dier 
leerlingen gewenschte onderwijs wordt gegeven. 
Als scholen, waar het gewenschte onderwijs 
gegeven wordt, worden beschouwd alle bij
zondere scholen als in den vorigen volzin be
doeld, ten aanzien waarvan de ouders, voogden 
of verzorgers niet schriftelijk hebben verklaard, 
dat en waarom zij tegen de richting van het 
daar gegeven onderwijs overwegend bezwaar 
hebben. 

3. Indien betreffende hetzelfde dienstjaar 
deze ontheffing gev:raagd wordt voor verschil
lend e in dezelfde of naburige gemeenten gelegen 
scholen, wordt eerst beslist omtrent het verzoek 
van het bestuur d er school, waarvan het aantal 
leerlingen het kleinst is, en bij een gelijk aantal 
leerlingen, van de school, die het laatst is 
opgericht. 

4. Afschrift der beschikking van Onzen 
Minister wordt toegezonden aan het school
bestuur en het bestuur der gemeente, waarin 
de school gevestigd is. Binnen dertig vrije dagen, 
te rekenen van den dag, waarop het afschrift 
is toegezonden, kan het schoolbestuur, indien 
cle beschikking afwijzend is, en kan de gemeente
raad, indien de beschikking gunstig is, daarvan 
bij Ons in beroep komen. 

5. Indien d e ontheffing wordt geweigerd , 
blijft het recht op vergoeding bestaan gedurende 
drie maanden nadat de beschikking in afschrift 
aan het schoolbestuur is toegezonden of in 
beroep is gehandhaafd en tot het einde van den 
loopenden cursus, indien deze langer duurt. 

D e gunstige uitzonde-
rings bepalingen voor de 
tusschen 1 Januari 1921 
en 1 Januari 1923 opge-
richte scholen vervallen. 

Art. XV. Ten aanzien van de scholen, 
waarop paragraaf 6 van artikel LXIV der wet 
van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) van 
toepassing is, vervalt deze bepaling met ingang 
van den dag, volgende op dien, waarop de op 
31 December 1937 loopende schoolcursus 
eindigt. Bij de opheffing van deze scholen is de 
bepaling van lid 3bis van artikel 96 der Lager
onderwijswet 1920 van overeenkomstige toe
passing. 

Het in werking treden 
van deze wet kan geen 
verlenging van den in 
artikel 96, eerste lid, 
onder a, genoemden ter
m~i n van drie jaren ten 
gevolge hebben. 

Art. XVI. Ongeacht het bepaalde in artikel 
96, eerste lid, onder a, der Lag~r-onderwijswet 
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1920, komen in de jaren 1938, 1939 en 1940 
voor de in artikel 88 der Lager-onderwijswet 
1920 bedoelde vergoeding mede niet in aan
merking de scholen, welke voor vergoeding niet 
in aanmerking zouden zijn gekomen volgens 
artikel 96, eerste lid, onder a, dier wet, zooals 
het op 31 December 1936 toepassing vond. 

Het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet; 

Art. XVII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1937. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten Mei 

1937. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Onderwijs, Kunsten en 
TV etenschappen, 

J. R. S 1 o tem aker de B ruïne. 
( Uitgeg. 27 Mei 1937. ) 

s. 323. 

22 M ei 1937. WET tot w1J z1gmg van de 
Lager-onderwijswet 1920. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 234. 
Hand. II 1936/37, bladz. 2047- 2078. 
Bijl. Hand. 1 1936/37, 234. 
Hand. 1 1936/37, bladz. 578--580. 

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

dat het wenschelijk is de Lager-onderwijswet 
1920 te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 2 der . Lager-onderwijswet 

1920 wordt na het tweede lid een lid inge
voegd, luidende: 

3. Daar, waar naast de Nederlandsche taal 
een streektaal in levend gebruik is, kan onder 
lezen en Nederl andsche taal eenige kennis 
van die streektaal begrepen zijn. 

Het derde lid wordt vierde Jid en wordt 
gelezen: 

4. Onder vaderlandsche geschiedenis is be
grepen de eenvoudigste kennis der gemeente-, 
provinciale en staatsinrichting van Nederland 
en onder kennis der natuur de eenvoudigste 
kennis van gezondheidsleer. · 

Art. II. Aan het slot van het derde lid 
van artikel 12 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt de punt door een komma vervangen. 
Aan dat lid wordt toegevoegd: 

met dien verstande, dat die leerlingen in het 
eerste leerjaar onderwijs ontvangen in ten 
minste twee, en in de hoogere leerjaren in ten 
minste drie der vakken, in artikel 2 vermeld 
onder l tot en met p. 

Art. III. Het eerste lid van artikel 13 der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt vervange n door 
de volgende twee leden: 

1. Ten behoeve van ouders, voogden of 
verzorgers van leerplichtige kinderen wordt 
desverlangd uit de gemeentekas steun ver
leend ter tegemoetkoming in de vervoerkosten, 
verbonden aan het bezoeken van een op een 
afstand van meer dan vier kilometer van de 
woning gelegen lagere school, waar het voor 
die kinderen gewenschte onderwijs gegeven 
wordt, met inachtneming van de voorwaarden 
en bepal ingen, in het volgende lid vervat. 
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2. De in het voorgaande lid bedoelde voor
waarden en bepalingen zijn de volgende: 

a. de woning van de kinderen moet, indien 
het betreft het bezoeken van een openbare 
school voor gewoon of uitgebreid lager onder
wijs, meer dan 4 kilometer van een zoodanige 
voor hen toegankelijke school verwijderd zijn; 

b. indi en het betreft het bezoeken van een 
bijzondere school voor gewoon of uitgebreid 
lager onderwijs, moet door de ouders, voogden 
of verzorgers der kinderen schriftelijk zijn 
verklaard, dat zij tegen de richting van het 
onderwijs van alle zoodanige scholen, gelegen 
binnen den afstand van vier kilometer van de 
woning der kinderen, overwegende bezwaren 
hebben; 

c. de afstand van vier kilometer wordt ge
meten langs den kortsten voor kinderen vol
doend begaanbaren en veiligen weg; 

d. het maakt geen ven,chil of de school, 
waar het gewenschte onderwijs wordt gegeven, 
is gelegen in dezelfde of in een naburige ge
meente; 

e. zoo noodig worden de vervoerkosten ten 
vollen vergoed; 

/. de gemeente is bevoegd om in plaats 
van een vergoeding in geld te geven het ver
voer te verzorgen of te doen verzorgen; zij 
kan verlangen, dat de ouders, voogden of 
verzorgers, aan wie slechts gedeeltelijke ver
goeding der vervoerkosten toekomt, hun kin
deren van het aldus verzorgde vervoer tegen 
betaling van een bijdrage doen gebruik ma
ken. Weigering tot of nalatigheid in de be
taling van de in den vorigen zin bedoelde bij
drage doet de aanspraak op vergoeding ver
vallen; 

· g. steun ,xordt slechts verleend, indien en 
voor zoover de financieele toestand der ouders, 
voogden of verzorgers daartoe aanleiding 
geeft; 

h. geen steun wordt verleend ten behoeve 
van kinderen , die reeds zijn toegelaten als 
leerlingen tot een school, welke n iet meer 
dan v ier kilometer van hun woning verwijderd 
is, tenzij de ouders, voogden of verzorgers van 
die kinderen schriftelijk verklaren, dat zij, 
indien het betreft een openbare school , tegen 
het openbaar onderwijs en,. indien het betreft 
een bijzondere school, tegen de richting van 
het onderwijs dier school oyerwegende bezwa
ren hebben. 

Het tweede, derde, vierde en vijfde lid wor
den derde, vierde, vij fde en zesde lid. 

I n het vijfde lid worden de woorden " als 
in het eerste lid bedoeld" vervangen door: als 
in het eerste en tweede lid bedoeld; worden 
de woorden "als in het eerste lid omschreven" 
vervangen door: als in die leden omschreven ; 
en worden de woorden "derde lid" vervangen 
door: v ierde 1 id. 

Art. VI. Aan artikel 15 der Lager-onder
wijswet 1920 wordt toegevoegd: 

Waar van leerplichtige kinderen gesproken 
wordt zijn daaronder te verstaan kinderen , 
die volgens artikel 11 tot de school kunnen 
worden toegelaten en ten aanzien van wie 
voor de ouders, voogden of verzorgers de ver
plichting, bedoeld in artikel 3 der Leerplicht
wet, nog niet is geëindigd. 

Art. V. Artikel 16 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt gelezen: 



1937 

1. Voor de berekening over gedeelten van 
een jaar van de overeenkomstig deze wet ver 
schuldigde jaarwedden, wedden, belooningen, 
wachtgelden, pensioenen, pensioensbijdragen, 
vergoedingen er, bijdragen wordt voor een 
volle kalendermaand het twaalfde gedeel te 
van het jaarbedrag genomen en wordt voor 
een gedeel te van een kalendermaand h et be
drag bepaald op zooveel dertigsten van het 
maandbed rng als het aantal dagen bedraagt, 
waarover de beta ling verschul digd is. 

2. Indien de diensttijd geheel of gedeelte
lijk uit tij dvakken óestaat, welke korter dan 
een kalendermaand duurden, worden voor de 
vaststelling van den totalen di ensttijd voor de 
berekening van jaarwedden, wachtgelden en 
pensioenen h et aantal dagen van deze tijd
vakken te zamen gevoegd en wordt elk der 
tigtal dagen van dit totaal op één m aand 
dienst gesteld . 

A rt. VI. H et vierde lid van artikel 19 der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

4. N aburige gemeenten kunnen zich, met 
inachtneming van de a rt ikelen 129 tot en met 
146 der gemeentewet, vereeni gen tot het op
richten en in stand houden van gemeenschap
pelijke scholen, of tot het vaststellen van een 
regeling omtrent de toela ting van kinderen 
u it de eene gemeente op de scholen der andere . 

Art. VII. A1·tikel 20 der L ager-onderwijs
wet 1920 wordt gelezen: 

1. Aan elke openba re l agere school is een 
oudercommiss ie verbonden. Zij is bevoegd zich 
tot burgemeester en wethouders of tot den ge
meenteraad te wenden met bet rekking tot de 
belangen van de school. Zij geeft het gemeen
tebestuur en den leden van het Rij ksschool
toez icht alle inl ich t ingen , die dezen verl angen . 

2. In een gemeente, waar meer dan één 
ouder.commiss ie bestaat, kan door den gemeen
teraad een ouder raad worden ingesteld. Hij is 
bevoegd zich tot burgemeester en wethouders 
of tot den gemeenteraad te wenden met be
trekking tot de gemeenschappelijke belangen 
der openbare lagere scholen in de gemeente . 
Hij geeft hPt gemeentebestuur en den leden 
van het Rijksschool toezich t alle inlichtingen, 
d ie dezen ver! an gen. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden de inrich t ing, de wij ze van verkiezing 
van de leden en de verdere bevoegdheden van 
de oudercommissiën en van de ouderraden 
geregeTd. 

Art. VIII. H et vierde lid van artikel 21 
der L ager -onderwijswet 1920 wordt gelezen : 

4 . D e rege] ing van de schooltijden , d ie van 
de vacantiën, het leerpl an, de lijst der b ij het 
onderwijs te g_ebruiken boeken en de daar
mede verband houdende andere leer- en hulp
middelen en de verdeeling van den cursus in 
ki assen worden door het hoofd van den cur
sus, na bespreking met de gezamenlijke on
derwijzers, ontworpen en door burgemeester en 
wethouders, na kennisnemi ng van de bij d ie 
bespreking ingediende afwijkende voorstellen , 
in overeenstemming met den inspecteur vast
gesteld en zoo noodi g gewijzigd. Ind ien het 
hoofd van den cursus in gebreke blijft een 
wijziging te ontwerpen van de regel ing van 
de schooltijden, van die der vacant iën, van 
het leerpl an of van de lij st der bij h et onder
w ijs te gebruiken boeken en de daarmede ver-
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band houdende andere leer- en hulpmiddelen, 
welke door burgemeester en wethouders of den 
inspecteur wenschelij k wordt geacht, kan zij 
door burgemeester en wethouders in overeen
stemming met den inspecteur worden vastge
steld. Wij bepalen, den Onderwijsraad ge
hoord, op welke wij ze het ontwerpen, vaststel
len en wijzigen gesch iedt, indien de regeling 
voor meer dan één cursus gelijkelijk werkt. 
H et hoofd van den cursus stelt na overl eg 
met de onderwijzers den rooster van les;,iren 
vast , waarvan h et aanta l uren voor elk vak 
gelijk moet zijn aan het a antal , in het leerpl an 
vastgesteld. Burgemeester en wethouders kun
nen dien in overeenstemming met den in
specteur wijzigen. Het tweede en het derde 
l id van artikel 25 zijn hierbij van toepassing. 

Art. IX. H et tweede lid van a1·tikel 23 der 
Lager -onderwijswet 1920 wordt gelezen : 

2. De a r t ikelen 230, 231, 232, 235, 236 en 
237, tweede lid, a er gemeentewet zijn ten deze 
van toepassing. 

Art. X. H et eerste en vierde lid van ar
tikel 25 der L ager-onderwij swet 1920 worden 
gelezen: 

1. De regeling van de school tij den, di e van 
de vacantiën, het leerplan, de lijst der bij het 
ondeTwijs te gebruiken boeken en de daarmede 
verband houdende andere leer- en hulpmid
delen en de verdeel ing van de school in klas
sen worden door het hoofd der school , na be
spreking met de gezamenlijke onderw ijzers , 
ontworpen en door burgemeester en wethou
ders, na kennisneming van de bij die bespre
king ingediende afwij kende voorstell en , in 
overeenstemming met den inspecteur vastge
steld en zoo noodig gewijzigd. Indien het 
hoofd der school in gebreke blijft een wijzi
g ing te ontwerpen van de regel ing vari de 
school tijden, van die der vacantiën , van het 
leerpl an of van de lijst der bij het onderwij s 
te gebruiken boeken en de daarmede verband 
houdende andere leer- en hulpmiddelen, welke 
door burgemeester en wethouders of den in
specteur wenschelijk wordt geacht, kan zij 
door burgemeester en wethouders in overeen
stemming met den inspecteur worden vastge
steld. Wij bepalen, a en Onaerwijsraad gehoord 
op welke wijze het ontwerpen, vaststellen e~ 
wijzigen geschiedt, indien de regeling voor 
meer dan één school gel ijkelijk werkt. H et 
hoofd der school stelt na overleg met de 
onderwijzers den rooster van lesuren vast , 
waarvan het aantal uren voor elk vak gelijk 
moet zijn aan het aantal , in het leerplan vast
gesteld . Burgemeester en weth o u ders kunnen 
dien in overeenstemming met den inspecteur 
wijzigen. 

4. I n elk schoolvertrek wordt de rooster 
van lesuren voor de in dat ver trek geplaatste 
kl asse, waarop tevens de feestdagen en va
cant ietijden zijn vermeld, op een zichtbare 
plaats opgeh angen. Afwijking van den rooster 
kan plaats hebben met toestemming van den 
inspecteur . 

Art . XI. H et zesde en achtste lid van ar
tikel 28 der L ager-onderwijswet 1920 worden 
gelezen: 

6. Bij de toepassing van dit artikel wordt 
tot grondslag genomen het gemiddeld getal 
der kinderen, d ie op 16 Januari, 16 M ei en 16 
September van het onmiddellijk voorafgaand 
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kalenderjaar als werkelijk schoolgaand be
kend stonden. 

8. Indien een aanzienlijke daling van het 
aantal leerlingen eener scbool beneden een 
grensgetal, waarnaar het aantal leerkrachten 
wordt bepaald, plaats heeft, en een spoedig 
herstel niet verwacht wordt, ka n Onze Minis
ter, den Onderwijsraad gehpord , het verplicht 
aantal onderwijzers voor die school lager stel
len dan in de leaen 1• tot en met 4bis van dit 
artikel is bepaald. Binnen dertig vrije dagen 
na de dagteekening van de beslissing van 
Onzen Minister kan de gemeenteraad daarvan 
bij Ons in beroep komen. 

Art. XII. Het eerste lid van artikel 33 der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

1. De gemeenteraad is bevoegd, onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten, aan de 
onderwijzers een belooning toe te kennen op 
grond van het bezit of van het gebruik maken 
in de school van bevoegdheden, waarvoor geen 
wettelijke akten van bekwaamheid verkrijg
baar zij n, op grond van het geven van onder
wijs aan een klasse van schipperskinderen ge
durende een derden schooltijd per dag, als
mede op grond van hun aanwijzing tot plaats
vervanger van het hoofd der school. 

H et derde lid van dit arti kei vervalt. 
Art. XIII. Het elfde lid van artikel 36 

der Lager-onderwijswet 1920 vervalt. 
In het achtste lid van dit artikel worden de 

woorden: 
"na ingewonnen bericht van het hoofd der 

school" gelezen: na ingewonnen met redenen 
omkleed bericht van het hoofd der school. 

Aan d it artikel worden twee leden toege
voegd, luidende: 

7bis . Indien in een opengevallen plaats van 
hoofd der school de gemeenteraad niet binnen 
zes maanden heeft voorzien en daarna aan 
Gedeputeerde Staten blijkt van nalatigheid 
van den gemeenteraad om de plaats te ver
vullen, geven zij kennis aan d ien raad, dat 
zij tot benoeming zullen overgaan en doen 
zij deze na overleg met den inspecteur. 

11. Op een besluit van den gemeenteraad 
tot overpl aats ing, als bedoeld in het zevende 
en het negende I id , is het laatste 1 id van 
artikel 37 van toepassing. 

Art. XIV. Het zesde lid van artikel 38 
der Lager-onderwijswet 1920 vervalt. 

Art. XV. Het eerste lid van arti kel 39 der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

1 . Aan een onderwijzer eener gemeente
school kunnen burgemeester en wethouders op 
voorstel van den inspecteur, of den inspecteur 
gehoord, voor ten hoogste drie maanden den 
toegang tot de school ontzeggen. In overeen
stemming met den inspecteur kunnen zij den 
vastgestelden termijn verlengen. 

Art. XVI. H et tweede en het vierde lid 
van artikel 41 der Lager-onderwijswet 1920 
vervallen. 

Het derde lid wordt tweede lid. 
Art. XVII. Het derde lid van artikel 45 

der L ager-onderwijswet 1920 wordt gel_ezen: 
3. H et ontslag, in dit en de twee vorige 

artikelen bedoeld , wordt verleend, hetzij door 
den gemeenteraad op voordracht van burge
meester en wethouders of van den inspecteur, 
hetzij ingevolge artikel 40 door Gedeputeerde 
Staten. 
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Art. XVIII. Artikel 51 der Lager-onder
wijswet 1920 wordt gewijzigd als volgt: 

Het vierde lid, onder b, wordt gelezen: 
b. indien de onderwijzer wordt benoemd in 

dienst van een publiekrechtelijk lichaam tot 
een vaste betrekking, waarvan de bezoldiging 
met het bedrag van zijn laatstelijk genoten 
jaarwedde gelijk staat of dit overtreft, dan 
wel een vaste betrekking, a ls in artikel 4 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) be
doeld , met een zoodanige bezoldig ing aan
vaardt, met den dag, waarop de benoeming 
ingaat; of, indien in een dergelijke betrek
king zoodanige bezoldiging later wordt be
reikt, met den dag; waarop dit plaats vindt. 

In het vijfde lid wordt na b ingevoegd: 
c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 

bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedeelte der inkomsten 
onder a, waarmede deze , vermeerderd met het 
wachtgeld het bedrag der laatstelijk genoten 
jaarwedde overschrijden, doch ten aanzien 
van de overblijvende inkomsten gehandeld, 
a lsof zij al le onder_ b vall en , echter met dien 
verstande, dat bij de in de tweede plaats be
doelde vermindering nimmer méér wordt afge
trokken dan de helft van de inkomsten onder b. 

De punt achter b wordt vervangen door een 
komma-punt. 

De voorlaatste alinea van dit l id wordt ge
lezen: 

De vermindering blijft voor den verderen 
duur van het tijdvak, bedoeld in het negende 
lid, toegepast, indien de op wachtgeld gestelde 
verkregen inkomsten vrijwillig zonder vol
doende reden prijs geeft of door eigen schuld 
doet verloren gaan. 

In het zesde lid wordt na de woorden "dan 
vervalt het wachtgeld" ingelascht: voor den 
verderen duur va n het t ij dvak, bedoeld in het 
negende lid ,. 

In het zevende lid worden de woorden "of 
geacht moet worden aldaar duurzaam te .ve r
blijven" vervangen door: of zonder verlof 
van Onzen Minister langer dan twee maanden 
in een kalenderjaar buiten het Rijk in Europa 
verblij ft. 

Art. XIX. Het bepaalde onder m in artikel 
55 der Lager-onderwijswet 1920 wordt gele
zen: 

m. die van het plaatselijk toezicht, van de 
oudercommissiën en den ouderraad en van de 
commissiën tot wering van schoolverzuim ;. 

Art. XX. Na artikel 55 der Lager-onder
wijswet 1920 worden drie artikelen ingevoegd, 
luidende: 

Art. 55bis. 1. In gemeenten, waar een of 
meer openbare lagere scholen bestaan, be
paalt de gemeenteraad jaarlijks, tegelijk met 
het vaststellen van de begrooting van inkom
sten en uitgaven der gemeente, het bedrag, 
dat per leerling voor de scholen onderschei
denlijk voor gewoon en voor ui tgebreid lager 
onderwijs in het jaar, waarvoor de begrooting 
geldt, wordt beschikbaar gesteld ter bestrij 
ding van de kosten, bedoeld in artikel 55, 
onder e tot en met h en o, alsmede die van 
instandhouding, met dien verstande, dat deze, 
voor zooveel betreft de kosten voor het aan
schaffen van schoolboeken, leermiddelen en 
schoolbehoeften, bedoeld În arti kel 55, onder 
/, a lleen in aanmerking komen, ind ien deze 
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aanschaffing strekt tot vervanging van leer
en hulpmiddelen, die ten gevolge va n lang
durig gebruik niet meer gebruikt kunnen 
worden of tot aanvulling van den voorraad 
van school behoeiten in verband met de ver
mindering door verbruik. Afschrift van dit 
besluit wordt binnen een week per aangetee
kenden brief toegezonden aan de besturen der 
in de gemeente gevestigde bijzondere lagere 
scholen, alsmede aan den hoofdinspecteur en 
den inspecteur. 

2. Indien en voor zoover een beslui t, a ls 
in het vorig lid bedoeld, niet vóór 1 Maart 
van het jaar , waarvoor dat besluit moest gel 
den, is genomen, wordt de gemeenteraad ge
acht op dien datum het bedrag te hebben 
vastgesteld op het bedrag, dat gold voor het 
voorafgaand kalenderjaar. 

3. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van den dag, waarop van het besluit van den 
gemeenteraad afschrift is toegezonden of dit 
geacht wordt te zijn genomen, kan het be
stuur van elke in de gemeente gevestigde bij
zondere lagere school a lsmede de hoofdinspec
teu r bij Gedeputeerde Staten verhooging vra
gen van h et vastgesteld bedrag der leerling. 
Gedeputeerde Staten stellen dan, den Onder
wijsraad gehoord, het bedrag per leerling voor 
de soort van openbare scholen, waarop het 
beroep betre kking heeft, vast. Bij die besli s
sing wordt als maatstaf genomen het bedrag 
per leerl ing , hetwelk voldoende moet worden 
geacht voor de redelijke behoeften van een 
normale school in die gemeente. 

Art. 55ter. 1. J aarlijks vóór 1 September 
stelt de Raad eener gemeente, waar een of 
meer openbare l agere scholen bestaan, voor de 
scholen ondersche idenlijk voor gewoon en voor 
u itgebreid lager onderwijs dier gemeente voor
Ioopig vast: 

a. het bedrag, dat de gemeente in het voor
afgaand kalenderjaar ter zake van de in ar
tikel 55bis bedoelde kosten voor die scholen 
werkelijk heeft uitgegeven ; 

b . het bedrag, dat overeenkomstig het 
krachtens artikel 55bis per leerling bepaald 
bedrag in verband met het aantal leerlingen 
van die scholen voor dat kalenderjaar daar
voor beschikbaar was gesteld; 

c. indien het onder a bedoeld bedrag ver
schilt van dat onder b, het bedrag van het 
verschil. 

2. Om de vijf jaren stelt de gemeenteraad 
in dit besluit tevens voorloopig vast: 

1 °. het totaal van de uitgaven, onder a 
van het vorig 1 id bedoeld, ·over de vooraf
gaande vijf jaren ; 

2° . het totaal van de bedragen, onder b 
van het vorig Iid bedoeld, over hetzelfde tijd
vak· 

3°'. indien het onder 1 °. bedoeld bedrag 
dat onder 2°. overschrijdt, het bedrag per 
leer! ing der overschrijding; dit wordt be
paald door het bedrag der overschrijding te 
deelen door het gemiddeld aantal leerlingen, 
dat in dat vijfjarig tijdvak de scholen, onder
scheidenlijk voor gewoon en voor uitgebreid 
lager onderwijs, per jaar heeft bezocht; een 
gedeelte van een cent wordt daarbij verwaar
loosd. 

3. N a de sluiting van de rekening der ge
meente door Gedeputeerde Staten stelt de ge-

166 

meenteraad de in het eerste en tweede lid be
doelde bedragen in overeenstemming met de 
in deze rekening opgenomen uitgaven defini
t ief vast, indi en de voorloop ige vaststelling 
wijziging moet ondergaan. Is dit laatste niet 
het geval, dan wordt door het besluit van 
Gedeputeerde Staten de voorloopige vaststel
ling definitief. 

4. Op de besluiten, in het eerste, tweede en 
derde lid bedoeld, is de tweede volzin van het 
eerste lid van artikel 55bis van toepassing. 
Binnen dertig vrije dagen, te rekenen van den 
dag, waarop afschrift van het besluit is toege
zonden, kan het bestuur van elke in de ge
meente gevestigde bijzondere lagere school als
mede de hoofdinspecteur daarvan bij Gedepu
teerde Staten in beroep komen. Gedeputeerde 
Staten stellen dan de bedragen van die soort 
van openbare scholen, w<iarop het beroep be
trekking heeft, vast. 

5. Het aantal leerlingen, bedoeld in het 
eerste l id onder b, wordt vastgesteld volgens 
den maatstaf van artikel 28. 

Art. 55quater. 1. Indien een openbare la
gere school in een gemeente in bijzondere om
standigheden verkeert, ten gevolge waarvan 
het bedrag der in het eerste lid van artikel 
55bis bedoelde kosten aanzienlijk afwijkt van 
het bedrag, dat voor deze school redelijk is te 
achten, kan Onze Minister, den Onderwijsraad 
gehoord, op een vóór 1 Februari van het 
dienstjaar door den gemeenteraad ingediend 
verzoek bepalen, dat deze school buiten aan
merlf:ing zal worden gelaten bij de vaststelling 
van het bedrag, bedoeld in arti kel 55ter onder 
a, en dat het aantal leerlingen dezer school 
niet zal medetell en voor het aantal leerlingen, 
bedoeld in artikel 55ter onder b. Afschrift van 
het verzoekschrift wordt gedurende veertien 
dagen ter gemeentesecretarie neergelegd, ter 
inzage voor de in het tweede l id bedoelde 
school besturen. 

2. Deze beschikking wordt genomen vóór 
1 April en moet met redenen zijn omkleed. 
Afsclîrift daarvan wordt toegezonden aan het 
bestuur der gemeente en aan de besturen der 
in de gemeente gevestigde bijzondere lagere 
scholen, welke geacht kunnen worden bij de 
besc]:iikking belang te hebben. 

3. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van den dag, waarop het afschrift is toege
zonden, kunnen de gemeenteraad en elk der 
in het tweede lia bedoelde schoolbesturen van 
de besch ikking bij Ons in beroep komen. 

Art. XXI. H et vierde lid van artikel 57 
der Lager-onaerwijswet 1920 wordt gelezen: 

4. Voor de berekening van h et gemiddeld 
aantal leerlingen, bedoeld in het eerste en 
tweede lid, wordt de wijze van tellen ge
volgd, aangegeven in artikel 28, zesde en ze
vende lid. 

Art. XXII. Het tweede lid vau artikel 59 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

2. Indien niet is voldaan aan den eisch in 
het vorige lid gesteld, kan Onze Minister 'we
gens ·bijzondere omstandigheden voor een be
paalden t ijd daarvan ontheffing verleenen, in
dien het gemeentebestuur uiterlijk in de 
maand J anuari van het jaar, volgende op dat, 
waarin de vacature had moeten zijn vervuld, 
een daartoe strekkend verzoek aan hem in
dient. 
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Art. XXIII. Artikel 69 der Lager-onder
wijswet 1920 wordt gelezen: 

De bestekken voor den bouw en verbouw 
van scholen, de bestekken voor de aanschaf
fing of verandering van schoolmeubelen, de 
bestekken voor de inrichting of verandering 
van terreinen voor het onderwijs in lichame
lijke oefening en de bestekken voor de inrich
ting of verandering van een speelplaats bij 
een school worden aan de goedkeuring van 
den inspecteur onderworpen. Deze bes! ist, den 
door Onzen Minister daarvoor aangewezen 
bouwkundige gehoord . Ingeval de inspecteur 
bezwaar maakt zijn goedkeur ing te verleenen, 
kan de beslissing van Onzen Minister worden 
ingeroepen. 

Art. XXIV. Aan het slot van het eerste 
lid van artikel 74 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt de punt door een komma-punt vervan
gen. Aan dat lid wordt toegevoegd: 

d. alle andere stichtings- of verbouwings
·kosten. 

A rt. XXV. Het derde lid van artikel 76 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

3. In de gevallen, in het derde en v ierde 
lid van het vorige artikel omschreven, beslis
sen Gedeputeerde Staten, den Onderwijsraad 
gehoora, zoo noodig met toepassing van ar
tikel 19, vijfde lid. Bij weigering van een ge
meentebestuur om aan de beslissing van Ge
deputeerde Staten te voldoen, is artikel 247 
der gemeentewet van toepassing. 

Art. XXVI. Aan artikel 80, eerste lid, der 
Lager-ondenvijswet 1920 wordt toegevoegd: 

I ndien het schoolbestuur zijn betalingen in 
termijnen doet, worden de aangevraagde gel
den, vóór het verschijnen van eiken termijn, 
telkens voor een evenredig gedeelte aan dat 
bestuur uitgekeerd. 

Art. XXVII. De eerste volzin van het twee
:.c!e lid van artikel 81 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt gelezen: 

Indien bij den bouw en de eerste inrichting 
een afwijking van het in het zesde lid van ar
tikel 77 vermelde bestek en beschrijving heeft 
p laats gehad of een in deze stukken niet aan
gegeven voorziening is getroffen, worden de 
kosten verminderd met het bedrag, waarmede 
zij ten gevolge van die afwijking of voorzie
ning zijn gestegen, tenzij een en ander heeft 
plaats gehad onder goedkeuring van burge
meester en wethouders of deze goedkeuring 
alsnog wordt verleend. 

Art. XXVITI. Artikel 82 der Lager-onder
wijswet 1920 wordt gelezen: 

Bij verbouw, verandering van inrichting en 
aanschaffing van schoolmeubelen, leer- en 

· hulpmiddelen inbegrepen, v inden de bepalin
gen van de arti kelen 77 tot en met 81 over
eenkomstige toepassing. 

Art. XXIX. Aan artikel 83 der Lager
onderwijswet 1920 wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

7. De rechtspersoonlijkheid bezittende in
steil ing of vereen ig ing, van welke de school 
u itgaat, kan de schoolgebouwen en terreinen 
bij notarieele akte in eigendom overdragen 
aan een andere rechtspersoonlijkheid bezitten
de instelling of vereen iging, mits bij dezelfde 
akte het bestuur der school wordt overge
dragen en de verkrijgende vereeniging of fo
stell ing de onderwijzers met ingang van den 

1937 

dag, waarop het nieuwe schoolbestuur als zoo
danig optreedt, in gelijke betrekkingen· aan de 
school benoemt, als door hen aan die school 
werden bekleed. De verkrijgende instelling of 
vereeniging treedt a lsdan tegenover het Rijk 
en de gemeente in a ll e uit deze wet voort
vloeiende rechten en verplichtingen van haar 
rechtsvoorgangster. De akte van overdracht 
is, voor zoover zij aan het evenredig registra
tierecht is onderworpen, van dit recht vrijge
steld. Geen wachtgeld wordt toegekend aan 
den onderwijzer, die, ingeval het bestuur der 
school, waaraan hij is verbonden, wordt over
gedragen, weigert de benoeming door het 
nieuwe schoolbestuur te aanvaarden, tenzij de 
hem aangeboden betrekking in verband met 
zijn persoonlijkheid en omstandigheden hem 
redelijkerwijze niet kan worden opgedragen. 

Art. XXX. Aan a,·tikel 4, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt toegevoegd: 

Daa rop is eveneens van toepassing artikel 
77, vierde, vijfde en zesde lid, voor zooveel 
betreft de inzending en beoordeel ing van het 
bestek voor den bouw, de beschrijving van het 
·terrein, de omschrijving van de eerste inrich
·ting, de uitgewerkte raming van kosten en 
het advies van den inspecteur, daarin ge
noemd. 

Art. XXXI. In het eerste lid van artikel 
86 ·der Lager-onderwijswet 1920 wordt na den 
eersten volzin ingevoegd: 

Dit geldt eveneens ten aanzien van de kos
ten van verbouwing van een school, bedoeld 
in artikel 205. 

Het vierde lid van dit artikel wordt ge
lezen: 

4. Als woonplaats van een kind geldt de 
gemeente, waar degene van de ouders , die de 
ouderlijke macht uitoefent, of de voogd, op 1 
Januari van het jaar, waarover de uitkeering 
loopt, in het bevolki ngsregister is ingeschre
ven, of, bij gebrek daarvan, de gemeente, 
waar het kind in het bevolkingsregister is in
geschreven. Indien over een kind de voogdij 
wordt uitgeoefend door een vereeniging, stich
t ing of instelliqg van weldadigheid, als be
doeld in artikel 421 van het Burgerlij k Wet
boek, rust de verplichting op de gemeente, 
welke in den tijd, onmiddellijk aan die voogdij 
voorafgaande, overeenkomstig het bepaalde in 
den vorigen volzin zou zijn aangewezen. 

Art. XXXIbis. A an het slot van het vierde 
·l id van artikel 89 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt de punt vervangen door een komma; 
daaraan wordt toegevoegd: met dien verstan
de dat in plaats van den gemeenteraad het 
schoolbestuur treedt. 

Art. XXXII. In den tweeden volzin van 
het eerste I id van a,rtikel 90 der Lager-onder
wijswet 1920 worden de woorden "het vak, 
vermeld onder k" vervangen door: het vak, 
vermeld in artikel 2 onder k. 

Art. X)ÇXIII. In het eerste lid van ar
tikel 92, het tweede lid van artikel 93 en het 
tweede lid van artikel 94 der Lager-onderwijs
wet 1920 wordt het woord "tien" vervangen 
door: veertien. 

Aan het tweede lid van d it artikel wordt 
toegevoegd: 

Zij mogen ook niet in dienst zijn van een 
vereeniging van onderwijzers, noch deel uit
maken van het Rijksschooltoezicht. 
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Art. XXXIV. Het vierde lid van artikel 
96 der Lager-onderwijswet 1920 wordt ge
lezen: 

4. Wanneer een bestuur ni et heeft voldaan 
aan de voorwaarde, vervat in het eerste lid, 
onder b, en het daarvan ten t ijde, da t de 
vacature had behooren te zijn vervuld , den 
inspecteur in kenni s gesteld heeft, kan Onze 
Minister wegens bijzondere omstandigheden 
op een daartoe strekkend verzoek van het 
bestuur voor een bepaalden tijd van die voor
waarde onthe ffing verl eenen . Dit ve rzoek be 
.hoort te worden ingedi end uiterlijk in de 
maand J anuari van het j aar, volgende op dat, 
waarin de vacature had behooren te zijn ver
vuld . 

In het eerste lid van a r t ikel 96 de r L ager
onderwijswet 1920 vervallen de woorden: dat 
als werkelij k schd'olgaande bekend staat; als
mede de daarach ter geplaatste komm a. 

Art. XXXV. Na punt e van het tweede lid 
van a1·tikel 97 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt ingevoegd : 

/. hetzij bij het ingaan van zij n benoeming 
den pens ioengerechtigden leeftijd heeft be
reikt, hetzij bij den aanvang van het kalen
derjaa r di en l eeftijd m et zes maanden heeft 
overschreden. 

De punt achter het bepaalde onder e wordt 
vervangen door een komma-punt. 

Art. XXXVI. Artikel 101 der L ager-onder
wijswet 1920 wordt verva ngen door de vol
gende drie arti kelen: 

Art. 101. 1. Over elk dienstjaar vergoedt 
de gemeente aan de besturen der in artikel 
97 , eerste lid , bedoelde scholen de kosten dier 
scholen met uitzondering van de jaarwedden 
en wedden der onderwijzers. 

2. Deze vergoeding wordt berekend over 
h et gemiddeld getal lee rlingen volgens den 
maatstaf van a rtikel 28 en bedraagt per lee r
l ing het bedrag, bedoeld in het vijfde lid of 
jn artikel 55bis . Indien het school gebouw in 
bruikl een is gegeven, komen de kosten van 
instandhouding van dat gebouw, met uit

_zondering van de geringe en dagelijksche re
pa rati es, bedoeld in a rtikel 1619 van het 
Burge rlij k Wetboek, ten l aste van de ge
meente. In geval h et schoolgebouw staat op 
grond, d ie in erfpacht gegeven is, vergoedt de 
gemeente de kosten wegens e rfpach t van het 
schoolterre in . Indien ter zake van het school
gebouw of van het terrein een of meer belas
tingen worde n geheven, a ls bedoeld in a rtikel 
277, onder b en l , der gemeentewet, vergoedt 
de gemeente bo v endien het bedrag daarvan. 

3. Indien in de gemeente een of meer bij
zondel'e scholen voor gewoon of uitgebre id 
Jager onderwijs gevestigd zijn, waarva n het 
school gebouw door het school bestuur in bruik
leen is ontvangen, wordt in het raadsbesluit, 
bedoeld in artikel 55bis, tevens vermeld, wel k 
bedrag per leerling beschikbaar gesteld zou 
worden, indien de kosten van instandhouding 
van de gebouwen der openbare scholen, met 
uitzondering van de geringe en dagelij ksche 
reparaties, als bedoeld in artikel 1619 van 
h et Burgerlij k W etboek, niet ten laste der 
gemeente zouden komen, en bedraagt de ver
goeding pér leerling voor de in den aanhef 
:van dit Jjd bedoelde scholen, voor zooveel niet 
ki·ach tens artikel 80, tweede lid, anders is 
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overeengekomen, het a ldus bepaalde bed rag. 
In dat geval wordt in de beslu iten, bedoeld 
in a rtikel 55~er, eerste on tweede lid , tevens 
vastgesteld , hoe hoog de in dat a rtikel ge
noemde bedragen zijn, wanneer de bovenaan
gegeven kosten van instandhouding bui ten 
aanmerking blijven . 

4. Indi en met betre kk ing tot de openbare 
scholen voor gewoon of uitgebre id lager nn
derwijs het geval, bedoeld in a rtikel 55cer, 
tweede lid, onder 3°. , zich h eeft voorgedaan, 
wordt de vergoed ing per leer! ing over het 
jaar, volgende op dat, waar in de de fini t ieve 
vaststelling, bedoeld in artikel 55ter , derde 
l id, heeft plaats gehad, voo1· de bijzondere 
scholen derzelfde soort di enove reen komstig 
verhoogd. 

5. In gemeenten, waa r geen openbare school 
voor gewoon of voor uitgebre id lager onder
wij s bestaat, bepaalt de gemeenteraad jaar
l ij ks tegelijk met het vaststellen van de be
grooting van inkomsten en uitgaven het be
drag, dat per leer! i ng voor de bijzondere 
scholen ondersche idenlijk voor gewoon of voor 
uitgebreid lager onderwij s in het jaa r , waar
voor de begrooting geldt, a ls vergoeding zou 
worden beschikbaar gestel d ter bestrij d ing van 
de kosten, bedoeld in het eerste I id van ar
tikel 55bis , indien in d ie gemeente wel open
bare scho len voor gewoon of voor ui tgebreid 
lager onderwij s zouden bestaan. D e bepalin
gen van het de rde lid, alsmede die van arti
kel 55bis, eerste l id, tweeden volzin, tweede 
en derde l id , zij n van overeenkomstige toepas
sing. 

6. Ind ien de instell ing of vereeniging meer 
d an één school voor gewoon of voor uitgebreid 
lager onderwijs in stand houdt, wordt de ver
goeding berekend naar het gemiddeld aanta l 
leerlingen van el k dier soorten van schole n. 

7. De vergoed ing wordt bepaa ld na a ftrek 
van de volgens de gemeentelij ke verordening 
verschuldigde school gelden, indien deze door 
h et schoolbestuur zijn geïnd en voor zoover zij 
niet oninvorderbaar zijn verklaard. Ind ien 
deze meer bedragen da n het volgens het 
tweede tot en m et zesde lid berekende be
drag, wordt het verschil in de gemeentekas 
gestort. 

8. In geval met betrekking tot de overeen
komstige openbare lagere scholen het bepaal
de in artikel 55ter, tweede lid , onder 3° ., toe
passing heeft gevonden en de in het eerste lid 
bedoelde kosten hooger zij n dan het bedrag 
der vergoedingen volgens het tweede of derde 
1 id , mogen de hoogere kosten van het vij f
jari g tijdvak tot ten hoogste per leerling het 
bedrag der verhooging, in het vierde li d be
doeld , bestreden worden uit de vergoedingen 
over het volgende tijdvak. 

9. De verm inderi ng, bedoeld in het vijfde 
lid van artikel 100, wordt, indi en of voor 
zoover zij in eenig jaar niet ka n worden toe
gepast op de vergoeding volgens arti kel 100, 
toegepast op de vergoedingen in hetzelfde 
dienstjaar krachtens dit a rtikel. 

Art. l0lbis. 1. Indien de gemeente ten 
behoeve van een of meer openbare scholen 
vakonderwijzers heeft aangesteld, stelt de ge
meenteraad jaarlijks vóór 1 April vast, hoe 
groot het gemiddeld bedrag is geweest , dat 
in het voora fgaand ka lender jaar per leerling 
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aan die school of wholen aan belooning van 
vakonderwijzers is uitgegeven, zulks afzonder
lijk voor de scholen voor gewoon en voor 
uitgebreid lager onderwijs. 

2. Het bestuur van elke bijzondere school 
voor gewoon of voor uitgebre id I ager onder
wij s in de gemeente, a ls bedoeld in artikel 97, 
eerste lid , kan voor het loopend jaar aan de 
gemeente ten hoogste een gelij k bedrag per 
leerling voor belooning van vakonderwijzers ' 
in rekening brengen. 

3. Binnen drie maanden na a fl oop van elk 
jaar zendt het school bestuur de aanvrage om 
vergoeding bij het gemeentebestuur in, onder 
opgave van het gem iddeld getal leer! ingen 
der school in het afgeloopen jaar en van het 
voor beloon ing van vakonderwijzers uitgegeven 
bedrag en onder over legging van de bewijzen, 
dat dit bedrag is uitbetaald. De gemeenteraad 
stelt de vergoeding voor elk schoolbestuur 
vast. 

4. Indien een instelling of vereeniging meer 
da n één school voor gewoon of voor uitgebre id 
lager onderwijs in stand houdt, wordt de ver 
goeding berekend naar het gemiddeld aantal 
leerlingen van elk dier soorten van schol en. 

5. Voor de toepass ing van de vorige leden 
wordt de belooning berekend met inbegr ip 
van de niet op de vakonderwijzers verhaalbare 
pensioensbijdragen en wordt voor de bereke
ning van het gemiddeld aantal leerlingen de 
wijze van tellen gevolgd, aangegeven in ar
t ikel 28, zesde en zevende I id . 

6. Binnen een week zenden burgemeesters 
en wethouders per aangeteekenden brief van 
een besl uit, als in het eerste lid bedoeld, a f
schrift aan de besturen der in de gemeente 
gevestigde bij zondere lagere scholen, van een 
besluit, als in het derde lid bedoeld, aan het 
bestuur, dat de aanvrage deed . B innen dertig 
vrij e dagen te rekenen van den dag, waarop 
het afschrift is toegezonden, kan een school be
stuur van het besluit in beroep komen bij 
Gedeputeerde Staten. 

7. Op verzoek van het schoolbestuur ver
Jeent de gemeenteraad onder vol doende borg
stelling een voorschot op de in dit artikel 
bedoelde vergoeding ten bedrage van de som, 
.waarop volgens het tweede I id aanspraak kan 
.worden gemaakt. 

8. De voorafgaande bepalingen van di t ar
tikel zijn voor zooveel betreft de openbare 
schol en in de gemeente voor gewoon lager 
onderwijs met minder dan 41 leerlingen vol
gens den maatstaf van a rtikel 28, waaraan 
alleen een ma nnelijk hoofd benevens een vak
onderwijzeres voor de nuttige handwerken voor 
meisjes verbonden zijn, wanneer de gemeente 
niet aan een of meer andere scho len voor ge
woon lager onderwijs vakonderwijzers heeft 
aangesteld, a ll een van toepassing ten aanzien 
van de in di e gemeente gevestigde bijzondere 
scholen voor gewoon lager onderwij s, welke in 
hetzelfde geval verkeeren . 

9. Indien de gemeente hetzij aan geen 
enkele openbare school voor gewoon lager on
derwijs vakonderwijzers heeft aan gestel cl·, hetzij 
niet a ll een, of gemeenschappelijk met een of 
meer andere gemeenten, een of meer schol en 
voor gewoon lager onderwijs in stand houdt, 
vergoedt zij aan het bestuur der aldaar ge
vestigde bijzondere school voor gewoon 1 ager 
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onderwijs met minder cl an 41 lee rlingen vol
gens den maatstaf van artikel 28, waaraan 
a ll een een mannelij k hoofd benevens een vak
onderwijzeres voor de nu ttige handwerken voor 
meisjes verbonden zijn, de belooning voor die 
vakonderwijzeres . Indi en de gemeenteraad van 
oordeel is, dat deze kosten zonder noodzaak 
zijn gemaakt of hooger zijn clan noodzakelijk 
is, kan hij bij Gedeputeerde Staten verlaging 
vragen van het te vergoeden bedrag. Gedepu
teerde Staten steil en dan, den Onderwijsraad 
gehoord , het bedrag van de vergoeding vast . 

Art. 101ter . 1. Indi en in een gemeente eèn 
bijzondere school is gevestigd, we lke in bij
zondere omstandi gheden verkeert, a ls in arti
kel 55quater bedoeld, of, indien anderszins 
het gemi ddeld bedrag van de kosten per leer
ling, bedoeld in het tweede lid van artikel 
101 , voor haar rede lijke behoefte ontoereikend 
moet worden geacht, kan Onze Minister , den 
Onderwijsraad en burgemeester en wethoude!'s 
der gemeente gehoord, op een vóór 1 Mei van 
het di enstjaa r door het schoolbestuur inge
di end verzoek bepalen, dat voor die school de 
vergoed ing, bedoeld in artikel 101 , op een 
hooger bedrag per leer! i ng wordt vastgesteld. 

2. Deze beschikking wordt genomen vóór 1 
Juli en moet met redenen zijn omkleed. Af
schrift daarvan wordt toegezonden aan het 
schoolbestuur en het bestuur der gemeente, 
waarin de school gevestigd is. 

3. Binnen dert ig vrije dagen, te rekenen 
van den dag, waarop het a fschrift is toege
zonden, kunnen het schoolbestuu r en de ge
meenteraad van de besch ikking bij Ons in 
beroep kom en. 

Art . XXXVII. In het derde lid van artikel 
102 der Lager-onderwijswet 1920 wordt in 
plaats van "drie ja ren" gelezen : vij f ja ren. 

Art. XXXVIII. Artikel 103 der L ager
onderwijswet 1920 wordt vervangen door de 
volgende twee artikelen : 

A,·t. 103. 1. Jaarlijks vóór 1 April zendt 
het bestuur, dat over het a fge loopen jaar aan
spraak maakt op de vergoeding, bedoeld in 
artikel 101, eerste tot en met achtste lid, aan 
den gemeenteraad zijn daartoe strekkende 
aanvrage, vergezeld van de besche iden tot sta
ving van de over het afgeloopen jaar gedane 
uitgaven, alsmede van de vo lgens de gemeen
telijke verordening verschuldigde schoolgelden, 
indi en deze dom het bestuur worden geïnd. 

2. J aarlijks vóór 1 December stelt de ge
meenteraad het bedrag vast van de vergoe
ding, waarop het schoolbestuur over het afge
loopen jaar aanspraak heeft, alsmede het be
drag van de volgens artike l 101, eerste lid, 
voor vergoeding in aanmerking komende uit
gaven. Indien de vergoeding hooger is dan het 
voorschot over h etzelfde jaar . wordt het ver
sch il onverwijl d uitbetaald, terwijl door het 
schoolbestuur onverwijlde terugstorting in de 
gemeente kas moet plaats hebben van het ver
sch il, indien de vergoeding lager is dan het 
voorschot. 

3. Zoodra het bedrag van de vergoeding en 
het bedrag van de voor vergoeding in aan
merking komende uitgaven over elk van de 
vijf jaren, bedoeld in a rtikel 101, ach tste lid, 
onherroepelijk zijn vastgesteld, bepaa lt de ge
meenteraad het totaal bed rag van deze ver
goedingen en uitgaven. 
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4. Indien het bedrag van deze vergoedin
gen hooger is dan dat van de uitgaven , stelt 
-de gemeenteraad het bedrag vast van het ver
:schil , hetwelk het schoolbestuur onverwijld in 
de gemeentekas stort. 

5. Indien het bedrag van de uitgaven hoo
·ger is dan dat van de vergoedingen, stelt de 
gemeenteraad in het geval , bedoeld in artikel 
·101, achtste Jid, ten aanzien van het school 
b estuur vast, welk bedrag van de uitgaven 
volgens dat a r t ikel bestreden mag worden ui t 
de vergoedingen over het vol gend vijfj a rig 
tijdvak. 

6. Elk jaar verleent de gemeenteraad op 
-verzoek van het schoolbestuur en onder vol 
doende borgsteJJ ing een voorschot, beloopende 
-per leerl ing het bedrag, bedoeld in a rtikel 
"55bis of in het vijfde lid van artikel 101 , en 
berekend over het getal leerlingen volgens 
-den maatstaf van artikel 28 in het afgeloopen 
jaar. Dit voorschot wordt elke drie maanden 
telkens voor een v ierde gedeel te aan het 
-schoolbestuur ui tbetaald. 

7 . V an d e besluiten, bedoeld in het tweede 
tot en met zesde lid, wordt binnen een week 
per aangeteekenden brief a fschrift gezonden 
aan den hoofdinspecteur en aan het belang
·bebbende schoolbestuur . 

8. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van den dag, waarop h et afschrift is toegezon
den , kunnen de hoofdinspecteur en het school 
bestuur van het besluit bij Gedeputeerde Sta
-ten in beroep komen. H et bedrag wordt als
dan door Gedeputeerde Staten, den Onderwijs
raa d gehoord, vastgesteld. 

A rt. 103bis. J aarlijks vóór. 1 April zendt 
het bestuur , da t over het a fgeloopen jaar aan
-spraak maakt hetzij op de vergoeding, bedoeld 
-in artikel 101bis, of op de bijdrage, bedoeld 
-in artikel 102, hetzij zoowel op die vergoeding 
.als die bijdrage, aan den gemeenteraad zijn 
daartoe strekkende aanvrage, vergezeld van 
de bescheiden tot staving van de over het af
-geloopen jaa r gedane uitgaven, alsmede van 
-de volgens de gemeentelijke verordening ver-
,gchuldigde schoolgelden voor het vervolg
-onderwijs . De bepal ingen van het tweede, 
-zevende en ach tste I id van artikel 103 zijn ten 
deze van overeenkomst ige toepassing. 

Art. XXXIX. In het eerste lid van artikel 
108 der L ager-onderwijswet 192 0 wordt in 
plaats van "vier weken" gelezen: een week. 

In het derde lid van dit artikel wordt in 
-plaats van " zes weken" gelezen: vier weken. 
· Art. XL. Artikel 127 der L ager-onderwij s
-wet 1920 wordt gel ezen: 
, Het bestuur eener rech tspersoonlijkheid be
-zi ttende instelling of vereeniging, welke in een 
gemeente een bijzondere school voor buiten
-gewoon lager -onderwij s wenscht te vestigen 
-of een bestaande bijzondere school wenscht uit 
te breiden, heeft aanspraak op vergoeding 
-hetzij van het Rijk, hetzij van de gemeente 
van vestiging of ook van andere gemeenten, 
hetzij van het Rijk en een of meer gemeenten 
re zamen van de kosten wegens stich t ing of 
vergrooting van het gebouw voor die school , 
onder de voorwaarden en volgens de regelen, 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stel
. Jen . 

Artikel 128 der Lager-onderwij swet 1920 
wordt gelezen: 
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De kosten van instandhouding van bijzon
dere scholen voor buitengewoon lager onder
wijs worden hetzij door het Rijk, hetzij door 
de gemeente van vestiging of ook door andere 
gemeenten, hetzij door het Rijk en een of 
meer gemeenten te zamen aan de bestu ren 
dier scholen vergoed onder de voorwaarden 
en volgens de rege!en , bij algemeenen maat
regel van bestuur te stell en. 

· Art. XLI. A an artikel 133 der L ager-onder
wijswet 1920 wordt een lid toegevoegd, lui
dende: 

4. De bevoegdheid tot het geven van on
derwijs in het vak, in artikel 2 vermeld 
onder r, bepaalt zich tot het onderdeel of de 
onderdeelen van het programma, waarover 
zich het examen voor de a kte als onderwijzer 
of onderwijzeres, bedoeld in artikel 134, voor 
de akre als onderwij zeres, bedoeld in a rtikel 
135, of voor de a kte in het genoemde vak, 
bedoeld in artikel 136 , heeft ui tgestrekt. 
· I n artikel 136 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt een nieuw derde lid opgenomen, lui
dende: 

3. De a kte van bekwaamheid voor school
en huisonderwijs in het vak, vermeld in ar
tikel 2 onder r, kan worden gesplitst. 

H et derde lid wordt vierde lid. 
H et vierde lid wordt vijfde lid. 
A an het tweede lid van artikel 143 der 

L ager-ondenvijswet 1920 wordt toegevoegd : 
H et vak, in artikel 2 vermeld onder r, kan 

tot een of meer onderdeelen worden beperkt. 
Art. XLII. Artikel 137 der Lager-onder

wijswet 1920 vervalt. 
Art. XLIII. In h et tweede lid van artikel 

191 der Lager-onderwijswet 1920 worden de 
,voorden " met dien verstande, dat voor hen, 
die in het bezit zijn van een bevoegdheid als 
onderwijzer het voorschrift van artikel 8, eer
ste lid onder b, buiten toepassing blijft" ver
vangen door: 

met di en verstande, dat het voorschrift van 
artikel 8, eerste lid onder b, buiten toepassing 
blijft voor hen, die in het bez it zijn van de 
bevoegdheid a ls onderwijzer, voor de leer
lingen eener kweekschool, welke het recht van 
eindexamen heeft, en voor hen, die ten ge
noegen van den inspecteur aannemelijk ma
ken, dat zij, ten einde tot het examen, be
doeld in artikel 2l0ter onder a II te worden 
toegelaten, het al daar onder 2°. aan het slot 
bedoel de bewijs wenschen te verwerven. 

Aan dit artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

3. D e gemeenteraad is bevoegd na inge
wonnen advies van den inspecteur · regelen 
vast te steJJen omtrent het toelaten van kwee
kelingen in de school voor openbaar gewoon 
lager onderwijs. V an deze regel en doen burge
meester en wethouders mededeeling aan den 
inspecteur. 

Art. XLIV. Het tweede lid van artikel 
192 der Lager-onderwijswet 1920 vervalt. 

Art. XLV. Aan het vijfde lid van artikel 
193 der Lager-onderwijswet 1920 wordt toege
voegd: 

Onze Minister is bevoegd voor bepaalde 
scholen, waarvoor het wordt gevraagd, dit 
getal telkens voor een jaar te verhoogen . 

Art. XLVI . Aan artikel 205, eerste lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt toegevoegd : 
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Bij e igendomsoverdrach t van gebouwen en 
terreinen vindt artikel 83, zevende I id, over
-eenkomstige toepass ing. 

In dit a rt ikel wordt na het t iende lid een 
1id ingevoegd, luidende : 

ll. Geschill en over de toepassing van het 
vorig lid worden onderworpen aan de besli s
:sing van Gedeputeerde Staten. 

H et elfde lid wordt twaalfde lid. 
H et twaal fde lid wordt dertiende lid. 
Art. XLVII. H et v ie1·de lid van artikel 

_209 der Lager -onderwijswet 1920 wordt ge-
1ezen: 

4. De bezitters van de beide diploma's, 
-vóór het in werk ing treden van Ons beslu it 
van 23 Apr il 1929 (Sta,,atsb laà, n°. 175) uit
gereikt door de Vereeniging tot bevorder ing 
van het onderwijs in handenarbeid in Neder-
1and en door de Vereen ig ing tot bevordering 
van het voorbereidend vakonderwijs en van 
h et onderwijs_ in handenarbeid in de provin
ciën Groningen, Friesland , Drenthe en Over
ijssel , zijn bevoegd tot het ge-ven van onderwijs 
in handenarbeid. De bezitters van één der 
beide diplom a's zijn bevoegd tot het geven 
van onderwijs in h andenarbeid , voor zooveel 
h et onderdeel of de onderdeelen betre ft, waar
over het dipl oma zich uitstrekt. 

Art. XLVIII. H et bepaalde onder a III 
2°. van artikel 21 0ter der L ager-onderwijswet 
1920 wordt gelezen: 

2°. voor zoover h et examen: wordt afge-
1egd voor een commissie, a ls bedoeld onder 
II, het bewijs, dat de voor h et afleggen van 
h et examen verschuldigde som is betaald, en 
het bewijs van onmiddellijk aan het examen 
voorafgaande werkzaamheid gedurende ten 
minste een half jaar en ten minste v ier u ren 
per week onder toezicht en le iding van onder
wijzers, aan een of meer daarvoor door een 
inspecteur aangewezen. schol en voor gewoon 
l ager onderwijs. 

Slot- en ove,rgangsbepalingen. 

Art. XLIX. 1. Behoudens het bepaalde in 
di t en het vol gende a rtikel treedt deze wet in 
werking met ingang van den dag, volgende op 
.dien van haar afkondiging. 

2. Vermindering of intrekking van tege
moetkoming of verl!oeding volgens a rtikel 13 
der Lager-onderwiJswet 1920, toegepast op 
grond van de daar in door artikel III aange
brachte wijzigingen , werkt niet eer dan drie 
m aanden na het in werking treden van deze 
wet. 
- 3. Di"ensttijd, vervuld vóór h et in werk ing 
t reden van deze wet, blijft berekend overeen
komtig artikel 16, tweede lid, der L ager
onderwijswet 1920, zooals dit vóór die inwer
kingtreding luidde. 

4. Het instellen van een ouderraad, als be
doeld in )let bij artikel VII gewijzigde a rtikel 
20 der L ager-onderwijswet 1920, geschiedt 
ui terlijk zes maanden na de a fkondi g ing van 
ê,:m in dit a rtikel bedoelden algemeenen maat
'regel van bestuur. 

5. Artikel XI, voor zooveel betreft de 
nieuwe vaststel! ing van het zesde en zevende 
lid van artikel 28 der Lager -onderwijswet 
1920, treedt in werking met ingang van 1 
J anuari 1938. Telling van leerlingen naar de 
voorschriften, vóór dien datum geldende, blijft 
van kracht. 
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6. H et bewijs van werkzaamheid aan een 
school , bedoeld onder a III 2°., van a rt ikel 
210te,· der L ager-onderwijswet 1920, zooals 
dit nader is vastgesteld bij a rtikel XLVIII, 
wordt voor het eerst geëischt bij het in 1938 
af te nemen examen. 

7. De ingevolge het eerste lid van artikel 
86, zooals di t luidde vóór deï nwerkingtreding 
van deze wet, gevorderde uitkeer ingen, welke 
vóór dat t ij dstip zijn voldaan, kunnen niet 
worden teruggevorderd, tenzij di e terugvorde
r ing ook op grond van de bepalingen der 

1 L ager-onderwijswet 1920, zooals deze luiden 
na de inwerkingtred ing van deze wet, zou 
kunnen plaats hebben. 

Art. L. 1. H et bij a rtikel XX vastgestelde 
artikel 55bis der Lager-onderwijswet 1920 
vindt voor het eerst toepassing voor het jaar 
1938. Indien en voor zoover een besluit, in 
het eerste lid van laatstgenoemd artikel be
doeld , niet vóór 1 Maart 1938 is genomen, 
stell en Gedeputeerde Staten het bedrag vast, 
bedoeld in dat eerste lid. Op het besluit van 
Gedeputeerde Staten is artikel 17 der Lager 
onderwijswet 1920 van toepassing. 

2. H et eerste lid van het bij artikel XX 
vastgestelde a rti kel 55ter der Lager-onderwijs
wet 1920 v indt voor het_ eerst toepassing in 
het jaar 1939. De vaststelling volgens het 
tweede lid van artikel 55te,· geschiedt voor 
·het eerst in het jaar 1943. 

3. H et eerste, tweede, derde, vij fde, zesde 
en zevende li d van het bij artikel XXXVI 
gewijzigde artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920 zijn voor het eerst van toepassing voor 
het jaar 1938. 

H et zesde, zevende en achtste lid van het bij 
artikel XXXVIII gewijzigde artikel 103 dei
Lager -onderwij swet 1920 worden voor het eerst 
in_ 1938 toegepast. H et eerste en tweede lid 
van laatstgenoemd artikel worden voor het 
eerst toegepast in 1939. 

T en aanzien van de vergoeding voor 1937 
en voorgaande ja ren en het voorschot op die 
vergoeding blijven toegepast de bepalingen 
van artikel 101 , eerste tot en met zevende 
lid, en van artikel 103, zooals zij vóór de 
bedoelde wijziging luiden . 

.4. Het vierde en achtste lid van het bij 
a rt ikel XXXVI gewijzigde artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920 worden voor h~t 
eerst toegepast in het jaar 1943. 

H et derde, v ierde en vijfde lid van het bij 
artikel XXXVIII gewijzigde arti kel 103 der 
L ager-onderwijswet 1920 worden voor het eslrst 
toegepast in het jaar 1943. 

Met afwijking, zoo noodig, va n het bepaalde 
in a rt ikel 101, achtste lid, zooals het vóór 
genoemde wij zig ing luidt, eindigt het op 31 
December 1936 loopende of in 1937 aanv,rn
gende tijdvak, waarover de verm inde ring tot 
de werkelijk gemaakte kosten plaats v indt, op 
31 December 1937. 

5. ·H et bij artikel XXXVI vastgetelde ar
tikel 101bis en het bij artikel XXXVIII vast
gestelde artikel 103bis der Lager-onderwijswet 
°1920 zijn voor het eerst van toepassing voor 
het jaar 1938. 

Ten aanzien van de vergoed ing en bijdrage 
voor 1937 en voorgaande jaren blijven het 
negende lid van artikel 101 en artikel 103, 
zooals zij luiden vóór de daarin bij deze wet 



1937 

aangebrachte w1Jz1gmgen, toepassing v inden. 
6. H et bij artikel XXXVII gewijzigde der

de I id van artikel 102 de r L ager-onde rwijswet 
1920 treedt in werking met 1 J anuari 1938. 

Met afwijking, zoo noodi g, va n het bepaalde 
in a rtikel 102, derde lid , zooals het vóór ge
noemde wijzi g ing luidt, e indigt het op 31 De
cember 1936 loopende of in 1937 aanvangende 
t ijdvak, waarover de vermindering tot de 
werkelijk gemaakte kosten plaats vindt, op 31 
December 1937. 

7. H et bij artikel XX vastgestelde a rtikel 
55quater der L ager-onderwijswet 1920 en het 
bij a rtikel XXXVI vastgestelde artike l l0lter 
der L ager-onderwijswet 1920 treden in wer
king met ingang van 1 J anuar i 1938. 

De besliss ingen krachtens artikel 7 de r wet 
van 4 A ugustus 1933 (Staatsblad n°. 414) , 
gewijzigd bij de wet van 29 December 1934 
(Staatsblad n°. 727), genomen voor de ee rste 
h elft van 1937, blijven gelden voor de tweede 
helft van dat jaar. 

Art. LI. N a de afkondiging van deze wet 
wordt de tekst der Lager-onderwijswet 1920 
op Onzen last in het Staatsblad gepl aatst, met 
inachtneming van de in van R egeeri ngswege 
u itgaande stukken gevolgde schrijfwij ze, in 
een doorloopend genummerde reeks van arti
kelen, met wijziging dienovereenkomstig van 
de aanhali ng daarin van a rtikelen of gedeel
ten van artikelen en met doorloopende num
mering van de leden van elk artikel. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 22sten 

Mei 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en ·w etenschappen, 

J. R . SI o tem a k e r de B ruïne. 
( Uitg eg. 27 M ei 1937. 

s. 345. 

11 Maart 1937. BESLUIT tot nadere wijzi
g ing van de voorwaarden voor de opne
ming en verpleging van krankz inni gen in 
de R ijksgestichten te Wo ensel en G,·ave. 

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

Binnenl andsche Zaken van 25 J anuar i 1937, 
n°. 634, Afdeel ing Armwezen en van Onzen 
Minister van Justit ie van 4 F ebruari 1937, l e 
Afdeel i ng C, n°. 889; 

Gelet op artikel 10 der wet van 27 A pril 
1884 (Staatsblad n° . 96) , zooa ls deze wet 
laatstelij k is gewijzigd; 

D en Raad van State gehoord (adv ies van 
23 F ebrua r i 1937, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 Maart 1937, n°. 2251, 
Afdeeling Armwezen en van 8 Maa ,·t 1937, 
l ste Afdeel ing C, n°. 818 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Met ingiing van 1 J anuari 1937 wordt ar

tikel. 4 de r voorwaarden voor de opnem ing en 
verp) eging van krankzinnigen in de R ijksge
stichten te W oensel en Grave, laatstel ijk ge
wijzigd bij Ons beslu it van 7 Mei 1936 (Staats
blad n°. 345), .gelezen al volgt: 

Geschiedt dë verpleging in het gesticht zelf, 

172 

zoo bedraagt het verp leeggeld f 1.75 per dag. 
Geschiedt de verpleging in eene woning , be
doeld in artikel 35a der wet, zoo bedraagt het 
verpleeggeld f 1.50 per dag. Bij verpl eging 
gedurende een geheel jaar bedraagt het ver 
pleeggeld f 625 , indien de verpl eging ge
schiedt in het gesticht zelf en f 525, indien 
de verpleg ing geschiedt in eene won ing als 
bovenbedoeld. 

Indien de verpleging een geheel jaar heeft 
geduurd, doch gedeel telijk in het gesticht zelf 
en gedeeltel ijk in eene woning heeft plaats ge
vonden, wordt het verpleeggel cl zoowel voor de 
verpleging in het gesticht zelf a ls voor de ve r
pleging in eene woning, berekend naar de 
hiervoren genoemde jaa rbedragen onderschei
denlijk van f 625 en f 525. 

W anneer in geva ll en, waarin de verpleging 
niet een geheel jaar heeft geduurd, bereke
ning van het verpleeggeld naar het dagtarief 
le idt tot een totaal-bedrag, dat hooger is dan 
het verpleeggeld voor een geheel jaar, wordt 
het laatste in rekening gebracht. 

H et verpleeggeld voor de verpleging in het 
gesticht zelf wordt met f 10 per dag verhoogd 
voor die patiënten , op wier overplaatsing door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken bij 
het Bestuur, dat voor de voldoening van het 
verpleeggeld aansprakelijk is, tevergeefs is 
aangedrongen. De verhooging gaat in met den 
dag door Onzen voornoemden Minister in elk 
geval a fzonderlijk te bepal en . 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den llden Maart 1937. 
WILHELM I NA. 

D e Ministe,· van B innenland.sche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

De Minister van J ustitie, v an S c h a i k. 
(Uitgeg. 30 Maart 1937.) 

s. 346. 

5 J uni 1937. BESLUIT tot wijziging van de 
a rtikelen 2, 35, 38 , 49, 60 en 115 van het 
Al gemeen Rijksambtenarenreglement. 

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

Binnenland che Zaken van 29 April 1937, N °. 
32807 I , Afdeeli ng Ambtenarenzaken; 

Ove rwegende, d a t het ·w e nschel ij k is ge
bleken, het Al gemeen Rijksambtenarenregle
ment, laatstel ij k gewijzigd bij Ons besluit van 
17 Augustus 1935 (S taat,5b lad N°. 510), op
nieuw te wij zigen en aan te vullen; 

Gel et op a rtikel 125, eerste lid, der Ambte
narenwet 1929; 

Den R aad van State gehoord (a dvies van 
18 Mei 1937, N °. 49) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 29 Mei 1937, N°. 
33202, afdee ling Ambtenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. I . In het derde lid van artikel 2 wordt 

de komma achter het cij fer IV vervangen 
door het woord "en" en wordt geschrapt "en 
VI" . 
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Art. II. Artikel 35 wordt gelezen als volgt: 
,,Artikel 35" . 

" 1. Onverm inderd het bepaalde in het 
derde I id en in de arti kelen 36 en 36a, geniet 
de ambtenaar die wegens ziekte of ongeval 
verh inderd is zij n dienst te verrichten, ge
durende de maand, waarin de arbe id is op
gegeven, de volle bezold ig ing en vervolgens: 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken dienst
tijd van 10 jaren of korter, gedurende 12 
maanden de volle bezoldi g ing, gedurende de 
daarop volgende 12 maanden 2/3 gedeelten 
van zijne bezoldi g ing en gedurende de daarop
volgende 12 maanden de helft van zijne be
zoldiging; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken di enst
t ij d van meer dan 10 jaren, gedurende 18 
maanden de voll e bezoldiging, gedurende de 
daaropvolgende 18 maanden 2/3 gedeel ten van 
zij ne bewldiging, gedurende de daaropvolgen
de 18 maanden de helft van zijne bezoldiging; 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in t ijdelijken dienst, met een werkelij ken 
diensttijd van 10 jaren of korter, gedurende 
6 maanden de volle bezoldig ing, gedurende de 
daaropvolgende 6 maanden 2/3 gedeel ten van 
zijne bezoldiging en gedurende de daarop
vo lgende 6 maanden de helft van zijne bezol
diging; 

d. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in tijdelij ken dienst, met een werkelijken 
diensttijd van meer dan 10 jaren, gedurende 
9 maa nden de vo lle bezoldiging, gedurende 
de daaropvolgende 9 maanden 2/3 gedeelten 
van zijne bezold ig ing en gedurende de daarop
volgende 9 maanden de helft van zijne bezol
diging. 

2. Na het verstrijken van den termijn, waar
over voor het l aatst de helft der bezoldiging 
werd genoten, kan de uitbetaling daarvan 
worden voortgezet. 

3. De ambtenaar, belast met eene gedeel
telijke dag- , week- of jaartaak, die n iet regel
matig dienst doet, gen iet in geval van ver
hindering om d ienst te verr ichten wegens 
ziekte of ongeval , gedurende 6 maanden 4/5 
gedeelten van de bezoldiging, welke hij ge
durende den t ijd , dat deze verhinder ing duurt, 
zou hebben genoten. In geval van twijfel om
trent de vraag of gedurende den t ij d der ver
h indering al cl an niet dienst zou zij n verricht, 
staat de beslissing aan Onzen Minister. 

4. Wanneer de ziekte of het ongeval van 
den ambtenaar is ontstaan in verband met 
zij ne dienstbetrekking, geniet hij gedurende 
den tijd, dat hij verh inderd is zijn dienst te 
verrichten, de volle bezoldiging. 

5. Op de bezoldi ging van den ambtenaar 
wordt de uitkeering, welke hij krach tens eene 
wettelijke verzekering ontvangt, in mindering 
gebracht." 

Art. III. Het bestaande eenige lid van ar
tikel 38 wordt vernummerd tot eerste lid, 
met toevoeging van een nieuw lid, luidende: 

" 2. Voor den t ijdelijken ambtenaar, met 
een diensttijd van minder dan twee jaren of 
belast met werkzaamheden die een t ijdelijk 
karakter dragen, blijft de in het vorige lid 
gestelde termijn beperkt tot 6 maanden." 

Art. IV. Artikel 49 vervalt. 
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A rt. V. A . Het tweede li d van artikel 60 
wordt aldus gewijzigd, dat het luidt: 

"2. H et weigeren van een gevraagde of 
het intrekken van een reeds verleende mach
tiging wordt door Ons, bij een met redenen 
omkleed beslui t, ter kennis van den betrokken 
ambtenaar gebracht." 

B . In het derde lid worden de woorden 
"zoodanig ambt" vervangen dooi· de woorden 
,,een ambt, a ls bedoeld in h et eerste lid". 

Art. VI. In het eerste 1 id , onder d, van 
arti kel 115 , vervalt het woord "andere" . 

Onze Ministers, hoofden van de departemen
ten van algemeen bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene Reken.kamer. 

H et Loo, den 5den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I cl e. 

(Uit geg. 18 J uni 1937.) 

s. 347. 

7 J uni 1937. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbeslu it Bur
gerlij ke Rijksambtenaren i934 (Staatsb lad 
1933, n°. 783), laatstelijk gewijzigd bij 
K oninklijk beslu it van 25 J anuari 1937 
(Staatsblad n°. 342). 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorz itter van 
den Raad van Ministers, van 7 Mei 1937, n°. 
165, K ab inet M.R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet, op ar
ti kel 125, eerste lid , d_er Ambtenarenwet 1929, 
zoomede op Ons besluit van 4 December 1935 
(Staatsblad n°. 690); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
26 Mei 1937, n°. 53); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 2 Juni 1937, n°. 197, K a
binet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlij ke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbeslui t de na
volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 Januari 1936: 
In bijl age A I: 
In schaal 103 wordt na de afdeeling "Wa

terstaat" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen : 

Sociale Zak'en. 
W erkloosheidsverzekering en Arbeids

be1niddel ing . 
Administratief ambtenaar bij de N ederland

sche Arbeidsbeurs te Oberhausen . 
In schaal 219, afdeeling "Sociale Zaken", 

wordt onder het onderdeel "We1·kloosheids
verzekering en Arb eidsbe1nid:del ing" na de 
bestaande inschrijving opgenomen: 
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R ij ksconsulent voor Sociale Zaken, tevens di
recteur der Nederlandsche Arbeidsbeurs te 
Oberhausen. 

II. Gerekend van 1 Maart 1936: 
In bij lage A J: 
In schaal 154 wordt na de afdeel ing 

,,Waterstaat" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Landbouw en Vlsscherij. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Technisch ambtenaar-districtsleider ter bestrij
ding van den Coloradokever. 
III. Gerekend van 1 Mei 1936: 
In bij l age A I: 
In schaal 236 wordt a ls eerste insch r ij ving 

opgenomen: 
Financiën. 

Registratie en Domeinen. 
R entmeester der domeinen. 

IV. Gereke nd van 1 October 1936 : 
In bijlage B I: 
In groep 2, afdeeling "Waterstaat", wordt 

onder he t onde"rdeel " R ijkswaterstaat" in 
plaats va n "Brugknecht (beha lve te Spijke
nisse)" gelezen: Brug knecht, voor zoover n iet 
afzonderlijk genoemd. 

I n-groep 3, afdeel ing "Waterstaat", wordt 
onder h et onderdeel "Rijkswaterstaat" als 
eerste inschrijving opgenomen: 
Brugknecht te Baren,drecht. 

V. Gereken,d van 1 Januari 1937: 
In bij lage A I: 
In de schalen 1, 10, 33, 51, 90, 138, 142, 

167 en 184 wordt onder de afdeeling "Wa
terstaat" in plaats van het onderdeel " T oe
zicht op de Spoorwegen" gelezen: R ijksver
keersinspectie . 

In schaal 28, afdeeling "Financiën", wordt 
onder het onderdeel " R ijksgebouwendienst" 
na de bestaande inschrijvingen opgenomen: 
Concierge bij het Rijkska ntorencomplex aan 

de Laan van M eerdervoort te 's-Gravenhage. 

I n schaal 92, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel "Staatsbewrijf der Artill erie-
i nrichtingen" en hetgeen daaronder is ver
meld, opge nomen: 
LaboratoriU?n voor Physische S/Jrijdmiddelen. 
Technicus. 

In schaal 107 vervalt de afdeeli ng "Sociale 
Zaken" met het onderdeel "Arbeidsinspectie 
en l rispec tie van den Havenarbeid" en het 
daaronder vermeld ambt van Scheikundig
ass istent. 

In schaal 114, afdeeling "Waterstaat", 
vervalt het onderdeel "Toezicht op de Spoor
wegen" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt in de plaats daarvan opgenomen : 

Rijksverkee,·sinspectie. 
Rij kscontroleur van het Verkeer. 

In schaal 127 wordt na de afdeeling "Lan!l
bouw en Vlsscherij" en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Sche ikundig ass istent. 
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Schaal 144 komt met het daaronder ver
meld ambt van Adjunct- ingenieur bij he 
,,Toezie/at op de Spoorwegen" te vervallen. 

In schaal 165, afdeeling "Waterstaat"• 
vervalt h et onderdeel ,,'l'oezicht op de Spoor
wegen" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt in de p laats daa rva n opgenomen: 

Rijksverkeersinspectie. 
Adjunct-Rij ksinspecteur van het Verkeer . 
Rijksopzichter van het Verkeer. 

In schaal 184, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel "Staatsbedrijf der Artill erie
i nrichtingen" en hetgeen daaronder is ver
meld , opgenomen : 

Luchtvaartbedrijf te So es terbe,·g. 
Technisch hoofdambtenaar. 

In schaal 199 vervalt de a fdeeling "Finan
ciën" met het onderdeel " R egist,·atie en Do-
1neinen" en het daaronder vermeld ambt van 
Secretaris-penningmeester bij het Bestuur der 
visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

In schaal 212, afdeel ing "Defensie", wordt 
na het onderdeel "Staatsbedrij f der Artillerie
l nrichtingen" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

LaboratoriU?n voor Physische Strijdmiddelen. 
I ngen ieur. 

In dezelfde schaal vervalt onder de afdeel ing 
"Waterstaat" h et onderdeel " 1'oezicht op de 
Spoorwegen" m et hetgeen daaronder is ver
meld en wordt in de plaats daarvan opge-
nomen: 

R ijksverkeersinspectie . 
Rijksinspecteur van het Verkeer. 

In schaal 215 vervalt onder de afdeel ing 
"Waterstaat" h et onderdeel " To ezicht op de 
Spoorwegen" m et het daaronder vermeld ambt 
van R ij ksingenieur voor de Spoorwegen. 

I n schaal 219, afdeel ing "Landbouw en 
Visscherij", wordt na het onderdeel "Land
bouwhoogeschool" en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Staatsboschbeheer. 
Referendaris. 

In schaal 234 vervalt onde1· de afdeel ing 
"W aterstaat" h et onderdeel " 1'oezicht op de 
Spoórw egen" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt in de plaats daarvan opge-
nomen: 

Rijksve,rkeersinspectie. 
Rijkshoofd inspecteur van h et V erkeer. 

In schaal 243, afdeeling "Sociale Zaken", 
wordt na het onderdeel " Rijksverzekerings
bank" opgenomen: 

Contróle op h,et Rekenplichtig B eheer de1· 
Rijksverzekeringsbank. 

Admin istrateur. 
In schaal 250, afdeeling "Waterstaat", 

vervalt het onderdeel "Toezicht op .de Spoor
wegen" met hetgeen daaronder is vermeld ell 
wordt in de plaats daarvan opgenomen: 

Rijksverkeersinspectie. 
Inspecteur-Generaal van het Verkeer. 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 2700 vast" vervalt de 

afdeeling "Financiën" met het onderdeel 
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"Registratie en Domeinen" en het daaronder 
vermeld ambt van Voorzitter van het Bestuur 
der Visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

Onder het hoofd "f 4320 ten hoog·ste" 
wordt na de afdeeling "Blnnenlantlsche 
Zaken" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen : 

Fin anciën. 
R egi;;tratie en Domeinen . 

Voorzitter, tevens secretaris-penningmeester bij 
het bestuur der Visscherijen op de Zeeuw
sche stroomen. 
In bij lage B I: 
In de groepen 1 en 2a wordt onder de af

deel ing "Waterstaat" in plaats van het on
derdeel ,,'l'oezicht op de Spoorwegen" gelezen 
Rij ksve,· kce,·sinspectie. 

VI. Gerekend van 1 April 1937 : 
In bijlage A I: 
Na schaal 109 en hetgeen daaronder 1s ver

meld, wordt opgenomen: 
SCHAAL 110. 

f 1890-f 2700, 10 jaar. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 
Binnenlandschc Zaken. 

Staatsb edrijf der Posterijen, Telegrafie en 
'l'el efoni e. 

Kantoorhouder van een ongeclassificeerd hulp
kantoor*, 
terwijl aan den voet van de betreffende blad

zij de een noot wordt geplaatst, luidende: 
* Indien belast met het beheer van door 

den Directeur-Generaal der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie aan te wijzen belangrijke 
ongeclassif iceerde hulpkantoren, wordt toege
kend het rangsala ri s + f 200 . 
· VII. Gerekend van 1 Mei 1937 : 

In bij lage A I: 
In schaal 14, afdeeling "Waterstaat", ver

valt onder het onderdeel "Rijkswate,·staat" 
het ambt van Kantonnier-2e havenmeester op 
Texel. 

In bij lage B I : 
In groep 4, afdeeling "Waterstaat", wordt 

onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" na 
,,Brugwachter Duivendrechtsche brug" opge
nomen: 
Brugwachter Hoornsche brug. 

In groep 4a, afdeeling "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" na 
"Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 
P etten" opgenomen: 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Texel. 
VIII. Gerekend van 1. J uni 1937: 
In bijlage A I: 
In schaal 33, afdeeling "Blnnenlandsche 

Zaken", wordt onder het onderdeel "Staats
bed,·ijf der Posterijen, Telegrafie en 'l'elefonie" 
in plaats van "Boekhouder 2e klasse" gelezen: 
Bureelambtenaar 3e klasse *, 
. terwijl aan den voet van de betreffende 
bladzijde een noot wordt geplaatst, luidende : 

* Voor de op 31 Mei 1937 met den titel van 
,,bureelambtenaar" in dienst zijnde functiona-
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rissen blij ft voor de regeling van de bezoldi-
ging van toepassing schaal 47 (f 1080-f 1980). 

In schaal 47, afdeeling "Blnnenlandsche
Zaken", vervalt onder het onderdeel "Staats
bedrijf der Posterijen, T ele grafie en T elefonie" 
het ambt van Bureelambtenaar met de daarbij, 
vermelde noot aan den voet der betreffende 
bladzij de. 

In schaal 69, afdeeling "Binnenlandsche, 
Zaken", wordt onder h et onderdeel "Staats
bed,·ijf de,· Posterijen, 'l'el egrafie en T ele fonie" 
als tweede inschrijving opgenomen: 
Bureelambtenaar 2e klasse. 

In schaal 90, afdeeling "Waterstaat", on-
derdeel " Zuiderzeewe,·ken", wordt de noot,. 
behoorende bij het ambt van Bureelambte
naar, vervangen door de navolgende noot: 

* Voor de op 29 Juli 1932 in dienst zijnde 
bureelambtenaren blij ft van kracht de rege-
ling, dat hunne wedde als zoodanig tot f 2700, 
wordt verhoogd, nadat zij gedurende twee ja
ren f 2520 zullen hebben genoten. 

In schaail 93, afdeeling "Bln uenlanll sche. 
Zaken", onderdeel "Staatsbedrijf de,- P oste
rijen, T el egrafie en Tel efonie" , wordt de noot. 
behoorende bij het ambt van Bureelambtenaar 
le klasse, vervangen door de navolgende noot:. 

* Voor de op 31 Juli 1932 in d ienst zijnde. 
bureelambtenaren l e klasse bl ijft voor de rege
ling van de bezoldig ing van toepassing schaal 
98 (f 1620-f 2610). 

In bij lage B I : 
In groep 3a, afdeeli ng "Blnnenlan<lsche, 

Zaken", wordt onder het onderdeel "Staats
bedrijf der Posterijen, 'l'elegrafie en T elefonie"· 
na de bestaande inschrijvingen opgenomen: 
Werkman-voorman. 

IX. Met ingang van 1 Juli 1937: 
In bijl age A I: 
In schaal 250 wordt onder de afdeeling: 

,,lleJ)artementcn van Algemeen Bestuur" 
a ls tweede inschrijving opgenomen: 
D irecteur van het technisch bureau der domei

nen bij het Departement van Financiën. 
In schaal 243, afdeeling "Finan ciën",, 

wordt onder het onderdeel "Registratie en. 
Domeinen" als eerste inschrijving opgenomen: 
Eerstaanwezend- ingenieur bij de landaanwin-

ningswerken der domeinen. 
X. 
I n bijlage A I: 
In schaal 142, afdeeling "Financiën",, 

wordt onder het onderdeel "Rijksmunt" als. 
eerste inschr ij v ing opgenomen: 
Commies. 

Onze Ministers, hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit, 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en . waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 7den Juni 1937. 
vVILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
Ministe,· van J[oloniën, 

Voo,·zitbe1· van den Raad van Ministers,, 
H . Co lijn. 
(Uitgeg. 15 Juni 1937.) 
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s. 362. 

.24 A pril 1937. BESLUIT tot wijzig ing van 
a rt ikel 2, eerste en tweede I id, va n het 
Kon inklij k beslui t van 29 J anuari 1924 
(Staatsblad N °. 23), laatstelij k gewijzigd 
bij Kon inklijk beslui t van 15 J a nuar i 1935 
(Staatsbfod N° . 14) , tot vastste ll ing van 
de regel ing van de wijze van uitbeta l~!' 
der jaarwedde en wedde van de onderw 1J
zers aan de openbare lagere scholen, be
doeld in a rt ikel 30, vierde lid, der Lager
onderwijswet 1920, en tot het ste l Jen van 
regelen betreffende verlof tot afwezigheid 
en inhoud ing van die Jaanvedde of wedde 
bij dat verlo f. 

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

Onderwjjs, Kunsten en Wetenschappen, van 
22 Maart 1937, n°. 3002/3. afdeeling Lager On
<lerwij s ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is art ikel 2, 
eerste en tweede lid , van Ons besluit van 29 J a 
nuari 1924 (S taatsblad n°. 23), laa.tstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 15 Januar i 1935 
(Staatsblad no. 14), tot vaststelling van de rege
ling van de wijze van uitbet alen der jaarwedde 
en wedde van de onderwijzers aan de openbare 
l agere scholen , bedoeld in ar t ikel 30, vierde l id, 
der Lager-onderwijswet 1920, en t ot het stellen 
van regelen betreffende verlof t ot afwezigheid 
-en inhouding van die jaarwedde of wedde bij 
<la t verlof, te wijzigen ; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
13 April 1937, n°. 33 ; 

Gezien het na der rapport van Onzen voor
noemden Minist er van 23 April 1937, n°. 3961, 
.afdeeling Lager Onderwij s ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. 1. In artikel 2, eerste lid , van Ons 

besluit van 29 J anuari 1924 (Staatsblad n°. 23), 
l aat stelijk gew~jzigd bij Ons besluit v3:n 15 Ja
nuari 1935 (Staatsblad n°. 14), wordt m plaat s 
van de woorden " zes achtereenvolgende maan
den" en "ééne maand" gelezen onder cheiden
l ijk : twaalf achtereenvolgende maanden , en : 
twee achtereenvolgende ma.anden. 

2. In artikel 2, tweede lid, van Ons in het 
·eerste lid van cli t artikel vermeld besluit wordt 
in plaats van de woorden "zes maanden of ééne 
m aand" gelezen: twaalf of twee maanden . 

Art . II. 1. Aan onderwijzers, die na 30 April 
1937 volgens het op dien da tum geldend .art i 
kel 2, eerste lid, in het genot van de volle Jaar
wedde zouden zijn gebleven , wordt over den tijd 
van hun verder verlof wegens ziek te gedurende 
t en hoogst e een jaar, verminderd met den tijd , 
w aarop dit eerste lid op hen van t oepassing 
was, de volle jaarwedde uitbetaald. Alsdan is, 
zoo nooilig, het gemjzigd artikel 2, tweede lid, 
van toepassing. 

2. Aan onderwij zers, ilie na 30 April 1937 
volgens het op ilien datum geldend ar t ikel 2, 
tweede lid, in het genot van de helft hunner 
jaarwedde zouden zijn gebleven , wordt over 
den tijd van hun verder verlof wegens ziekte 
gedurende ten hoogste zes maanden, vermin
<lerd met den tijd, waarop dit tweede lid op 
hen van t oepassing was, de volle jaar wedde 
uitbetaald. Alsdan is, zoo noodig, het gewijzigd 
a rtikel 2, tweede lid, van t oepas ing. 

3. Aan onderwij zers, aan wie na 30 April 
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1937 volgens het dien da t um geldend ar tikel 2, 
derde lid. over den tijd van hun verder verlof 
wegens ziekte de jaarwedde niet langer is of zou 
worden uitbetaald, of voor wie een andere re
geling, alR in dit lid bedoeld , is getroffen, wordt 
over den tijd van hun verder verlof wegens 
ziekte gedurende t en hoogste een jaar de helft 
hunner jaarwedde u itbetaald, indien dit derde 
lid op of na 1 Mei 1936 voor hen van toepassing 
is geworden . 

Art. III. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van l Mei 1937. 

Onze Minister van Onderwijs, K unst en en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 24sten Apri l 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

J . R. S 1 o t e m a k e r d e B r u i n e. 
(Uitgeg. 29 April 1937.) 

s. 363. 

27 M ei 1937. BESLUIT, waarbij met intrek
king van het Kon inklijk besluit van 16 
J un i 1920 (Staatsblad N° . 299} , laatste
lijk gewijzigd bij K oninklijk besluit van 
17 November 1934 (Staatsblad N °. 592), 
een a l gemeen leerplan wordt vastgesteld 
voor de openbare hoogere burgerscholen 
A en B . 

W ij WILH ELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kun ten en Wetenscha ppen van 5 
Mei 1937, No. 72 20 IV, a fdeeling Voorberei
dend H ooger en M iddelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat krachtens artikel 20 der 
middelbaar-onderwijswet, zooals deze laatste
lijk is gewijzi gd bij de wet van 22 Apr il 1937 
(Staatsblad No. 320} een algemeen leerpl an 
moet worden vastgesteld voor de hoo90re hur
gerscholen A en B ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
18 Mei 1937, 0

• 50); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden M inister van 22 Mei 1937, No. 8082, 
afdeeli ng Voorbere idend H ooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden ~n verstaan : 
1°. in te trekken Ons besluit van 16 Juni 

1920 (Staatsblad No. 299}, zooals di t laatste
lij k is gewij zigd bij Ons beslui t van 17 No
vember 1934 (Staatsblad No. 59 2) ; 

2°. te bepa len : 
Art. 1. H et onderwijs aan openbare hoogere 

burgerscholen A en B wordt ingericht volgens 
de voorschr iften van di t beslui t . 

Met macht ig ing va n Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kan 
aan een openbare hoogere burgerschool tel
kens voor een t ij dvak van vijf jaren worden 
toegestaan het ondenvijs t.e regelen naar een 
leerplan, dat afwij kt van het algemeen leer
plan, bij dit bes! uit vastgesteld. 

2. Alle lessen duren vij ft ig minuten. H et 
getal lessen, aan elk der vakken, vermeld in 
a rtikel 16 der m iddelbaar-onderwijswet, weke
lijks in elke klas e te wijden, wordt aangege
ven in onderstaande tabel. 
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KLASSEN 

I. II. III. 
IV. v. Totaal 

H.B.S. H .B .S. H .B.S. 
,-.__ ,-.__ ,-.__ 
A. 1 B. A. 1 B. A. 

1 
B. 

Nederlandsch . 4 3 3 4 2 4 2 18 14 
Fransch 5 4 3 4 2 4 2 20 16 
Engelsch. - 4 3 4 2 4 2 15 11 
Duitsch 4 3 3 4 2 4 2 18 14 
Handelswetenschappen. - - 2 5 - 5 (2) 12 4 (2) 
Staathuishoudkunde . . - - - 2 1 2 1 4 2 
Aardrijkskunde . 3 2 2 3 2 2 1 12 10 
Geschiedenis . . 3 2 2 2 2 3 2 12 11 
Staatsinrichting - - 1 1 1 1 - 3 2 
Wiskunde .. . 6 5 5 1 5 1 5 18 '26 
Mechanica - - - - 2 - 2 - 4 
Natuurkunde . - 2 3 - 3 - 3 5. 11 
Scheikunde . - - 2 2 3 2 5 6 10 
Plant- en dierkunde . 2 2 - - 2 - 2 4 8 
Cosmographie . - - - - - - 1 - 1 
H andteekenen 2 2 1 - 1 - (1) 5 7 (6) 
R echtlijnig teekenen - - - - 2 - (1) - 3 (2) 
Lichamelijke oefening 3 3 3 2 2 2 2 13 13 

-------------- ----
Totaal 32 32 

3. Het onderwij ~ in de handelswetenschap
pen, het handteekenen en het rechtlijnig tee
kenen is in de vijfde klasse der hoogere bur
gerschool B facultatief, in dier voege, dat de 
leerlingen in overleg met den directeur der 
school, ve1·plicht zijn óf de lessen in de han
delswetenschappen àf die in het handteekenen 
en h et rechtlijnig teekenen te volgen. 

Van het onderwij s in de lichamelijke oefe
ning kunnen door den directeur der school 
worden vrij gesteld de leerlingen, die overleg
gen eene verklaring, onderteekend door twee 
geneeskundigen, woonachtig in de gemeente 
waar die leerlingen wonen of waar de hoogere 
burgerschool gevestigd is, waaruit blijkt, dat 
zij lichamelijk ongeschikt zijn om dit onder
wijs te volgen. 

De rapportcijfers voor de lichamelijke oefe
ning worden vastgesteld met inachtneming van
de physieke geschiktheid der leerlingen. 

4. Het onderwijs omvat: 

. 1. Voor de Nederlanihche taal en l etter
kunde: 

Klasse I. 
Lees-, spreek- en steloefeningen. Begin van 

de behandeling der spraakkunst. Oefeningen 
in hèt zuiver schrijven. 

Klasse II. 
Voortzetting -der lees-, spreek- en steloefe

ningen. Voortzetting van de behandeling der 
spraakkunst. Oefeningen in het zuiver schrij
ven. 

Klasse III. 
Voortzetting der lees-, spreek- en steloefenin

gen. Voortzetting en beëindiging van de 
systematische behandeling der spraakkunst. 
Oefeningen in het zuiver schrijven. Herhaling, 
Lezen en bespreken van eenige voortbrengselen 
uit de 19de en 20ste eeuw. 

L. & S. 1937. 

33 34 34 34 34 165 167 
(165) 

Voor de hoogere burgerschool A : 
Kl asse IV- V . 

Voortzetting der lees-, spreek- en steloefe
ningen, de laatste ook in den vorm van brief
wisseling. Herhaling en breeder behandeling 
van enkele onderwerpen uit de spraakkunst. 
Behandeling van de letterkunde, voornamelijk 
door lezing van belangrijke werken uit ver
schillende perioden , in verband met den tijd 
waarin deze ontstonden. ' 

Voor de hoogere burgerschool B: 
Klasse IV- V. 

Behandeling van de letterkunde, voorname
lijk door lezing van belangrijke werken uit 
verschillende perioden, in verband met den 
tijd, waarin deze ontstonden. Opstellen. 

2. V oor de Fransche taal en l etterkunde : 
Klasse I. · 

Uitspraakoefeningen. Oefeningen in het spre
ken, schrijven, lezen en vertalen. Beginselen 
der spraakkunst, waaronder de vervoeging 
van de regelmatige en van de meest voorko
men?e onregelmatige werkwoorden. 

Klasse II. 
Oefeningen in het spreken, schrijven, lezen 

en vertalen. Voortzetting van de behandeling 
der spraakkunst, waaronder de vervoeging van 
de onregelmatige werkwoorden. 

Klasse III. 
Oefeningen in het spreken, schrij ven, lezen 

en vertalen. Voortzetting van de behandeling 
en herhaling van de spraakkunst. 

Voor de hoogere burgerschool A: . 
Klasse IV- V . 

Herhaling en aanvulling van de spraak
kunst. Beoefening van het mondeling en schri f-

12 
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t,e)ijk gebru.iken van de taal, ook in den 
vorm van briefwisseling. 

Lezen en vertalen. Behandeling van de let
t.erkunde, voornamelijk door het lezen van 
werken uit verschillende perioden, in verband 
met den tijd, waarin deze ontstonden. 

Voor de' hoogere burgerschool' B: 
Klasse IV- V. 

Oefening in het mondeling en het schrift.e
lijk gebruiken van de vreemde taal en in het 
vertalen in het Nederlandsch. Lezen en ver
klaren van letterkundige werken. Behandeling 
van de letterkunde, in verband met de ge
lezen werken. 

3. Voor de Engelsche taal en letterkunde : 
Klasse II. 

Uitspraakoefeningen. Oefeningen in het spre-. 
ken, schrijven, lezen en vertalen. Beginselen 
der spraakkunst. 

Klasse III. 
Idem als in klasse III voor Fransch. 

Voor de hoogere burgerschool A: 
Klasse IV-V. 

Idem als in klasse IV- V voor Fransch. 
Voor de hoogere burgerschool B: 
Klasse IV- V. 

Idem als in klasse IV-V voor Fransch. 

4. Voor de Duitsche taal en l ett erkunde: 
Kl asse I. 

Idem als in kl asse II voor Engelsch. 

Klasse II. 
Oefeningen in het spreken, schrijven, lezen 

en vertalen . Voortzetting van de behandeling 
der spraakkunst. 

Klasse III. 
Idem als in klasse III voor Fransch. 

Voor de hoogere burgerschool A: 
Klasse IV- V. 

Idem als in klasse IV- V voor Fransch. 

Voor de hoogere burgerschool B: 
Klasse IV-V. 

Idem als in klasse IV-V voor Fransch. 

5. Voo,· de Handelswetenschappen : 
Klasse III. 

De boekhouding van verbruikshuishoudin
g~n, begrooting, kasboekhoud ing, jaan:eke
nmg; de boekhouding van eenvoudige be
drijfshuishoudingen, inventaris en balans, vast
st.elling van bedrijfsresultaten, primaire en 
secundaire boekingen van transacties . 

Voor de hoogere burgerschool A : 
Klasse IV. 

a. B edrijfshuishoudkunde en B oekhouden. 
De boekhouding van bedrijfshuishoudingen, 
die als ondernemingsvorm hebben de éénmans
zaak, de vennootschap onder firma en de 
commanditaire vennootschap. Dagboekhouding 
en bijboekhoucling, zoowel in gewonen als in 
tabellarischen vorm. Hoofdboekhouding. Ba
lans en Verlies- en Winstrekening. 

178 

b. Organisatie en T echniek vaii den handel 
en Handelsrekenen. Goederenhandel. Assuran
tie. Enkelvoudige intrest. Rekening-courant 
zonder ,renteverandering. Gemiddelde waarden. 
Binnenlandsche wissels. Edele metalen. Mun
ten en vreemde valuta's. 

c. R echt van het maatschappelijk •verkeer. 
Privaatrecht: Inleiding, indeel ing. Overeen

komsten en ve~bintimissen. Tusschenpersonen. 
Privileges. Vereeniging~vormen. Wisselrecht. 
Faillissement en surséance van betaling. Bur
gerlij k procesrecht en in verband hiermede 
een ov.erzicht van de recht.erlijke organisatie, 
het bewijs en, de verjaring. D wet op de Ka
mers van Koophandel en Fabrieken, de wet 
op het Handelsregi_ster, de Merkenwet en de 
Handelsnaamwet. 

Klasse V. 
a. B edrijfshuishoudkunde en B oekhouden. 

Uitbreiding van het in de vierde klasse be
handelde. De boekhouding van bedrijfshuis
h9udingen, \Vaarbij ingevolge den onderne
mingsvorm als regel eigendom en beheer ge
scheiden zijn. De financiering van de onder
neming, eigen en vreemd kapitaal. Bal ansen 
en Verlies- en Winstrekeningen van verschil
lende typen van ondernemingen en de daar
mede samenhangende vraagstukken. Reorgani 
satie. Liquidatie. Filiaal-boekhouding. Kame-
raalstijl. · 

b. Organisatie en T echniek van den handel 
en Handelsrekenen,. Rekening-courant met 
renteverandering. Effecten. Arbitrage. Winst
verdeeling. Kostprijsberekeningen. 

Ontstaan, ontwikkeling en functies van den 
handel. Vormen van handel. Transport en 
opslag. Internationaal betalingsverkeer. Cre
diet. Bankwezen. 

c. R echt van het nw.atschappelijk verkeer. 
Social e wetgeving. De belangrijkste bepa

lingen van de Arbeidswet, de Arbeidsgeschil
lenwet, de Ongevallenwet, de Inval iditeitswet 
en de Ziektewet. 

B elastingwetgeving. De belangrijkste bepa
lingen uit de wet op de Inkomstenbelasting, 
op de Vermogensbelasting en op de Dividend
en Tantièmebelasting. 

Voor de hoogere burgerschool B: 
Klasse V (facultatief). 

I. Beginselen der vermogensverantwoording. 
De boekhouding der bedrij ven (dubbelboek

houden): 
a. dagelijksche methode: de samenstelling · 

van het vermogen, de kapitaalrekening en de 
bepaling van de vermeerdering of verminde
ring van het kapitaal naar d e oorzaken, regels 
voor de boekingen, het boeken van eenvoudige 
transacties (journaal). de proefbalans, de ba
lans en de winstrekening; 

b. maandelijksche methode (het gesplitste 
dagboek, het grootboek en de bijboeken); 

c. hoofdbegrippen betreffende de waarde
bepaling der activa en passiva bij het opma
ken van de balans. 

De boekhouding der grootere bedrijfshuis
houdingen (gemeenten enz.), gewone en bui
tengewone inkomsten en uitgaven, wijzigingen 
der begrooting; de rekening. 
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II. Beginselen der handelskennis: 
De handel in en ·de assurantie van goe

deren; het betalingsverkeer (geldverkeer, 
chèque-, giro- en wisselverkeer); wisselkoer
sen; het bankcrediet; de handel in effecten 
en de voornaamste met die onderwerpen sa
menhangende berekeningen. 

6. Voor de Staathuishoudkunde: 
Voor de hoogere burgerschool A : 
Klasse IV. 

Inleidende en algemeene begrippen. Vraag
stukken omtrent de economische organisatie 
der maatschappij : A. de gesloten huishouding. 
B. maatschappij met ruilverkeer. 

Het ruilverkeer: stedelijke huishouding, 
volkshuishouding, wereldhuishouding. De on
derneming en haar organisatie- en concentra
tievormen. De productie-factoren (natuur, ar
beid, kapitaal, ondernemer).. · 

Het ruilverkeer bezien naar andere verdee
!ingsnormen (vrij en gebonden ruilverkeer, na
tionaal en internationaal) . 

Beginselen der waarde- en prijsleer. 

Klasse V . 
Voortzetting der waarde- en prijsleer. Het 

maatschappelijk inkomen en zijn verdeeling 
(arbeidsloon, kapitaalrente, grondrente, on
dernemersinkomen). Aandeel van de overheid 
in het m aatschappelijk inkomen (belasting
opbrengst). 

Het geldwezen: begrip en functie van het 
geld ; geldvormen en standaarden. Geschiede
nis van het Nederlandsche muntstelsel. 

Crediet en credietvormen. 
Bankwezen: taak der c irculatiebank in het 

algemeen. Geschiedenis der N ederlandsche 
Bank en haar werkwijze. Het particuliere 
bankwezen. 

Het interna tionale geldverkeer; wissels en 
wisselkoersen; betalings- en handelsbalans. 

De waardevastheid van het geld (t.a.v. bin
nen- en buitenland). 

Conjunctuurleer. 
Historisch overzicht van de voornaamste 

sociaal-economische stelsels en hervormings
plannen. 

Statistische methoden. 

Voor de hoogere burgerschool B: 
Klasse IV. 

Inleiding en algemeene begrippen. Produc
tie en productiefactoren in het kader van de 
economische organisatie der maatschappij, 
mede gezien in haar ontwikkelingsgang. On
dernemingsvormen en vereeniging van onder
nemingen. 

Bedrijfsorganisatie. Organisatie van werk
gever en werknemers. 

Positie en taak der overheid ten aanzien 
van de volkshuishouding, in het bijzonder der 
sociale wetgeving en der economische poli
tiek. 

Beginselen der waarde- en prijsleer. 

Klasse V. 
Voortzetting der waarde- en prijsleer. Ver

deeling van het maatschappelijk inkomen (ar
beidsloon, kapitaalrente, grondrente , onderne
mersinkomen). Het ruilverkeer: geld, crediet 
en bankwezen. Verbruiksleer en bevolkings-
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leer. Overzicht van de geschîedenis der eco
nomische denkrichtingen. 

· 7: Voor de Aardff"ijkskunde: 
Klasse I. 

Europa. 
r Kla.sse II. 

De overige werelddeelen. 
Klasse III. 

Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao. 

Voor de hoogere burgerschool A : 
Klasse IV. 

De beginselen der natuurkundige aardrijks
kunde. Behandeling van het sociaal-econo
misch leven, zooals het zich openbaart in voort
brenging, verdeeling en verbruik der voor
naamste goederen in verband met den toestand 
van den bodem en de bevolking in verschil -
lende landen. . 

Behandeling van enkele landen, waarmede 
Nederland in nauwer economische betrekking 
staat. 

Klasse V. 
Sociaal-economische behandeling van Neder

land, Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao. Enkele onderwerpen uit de volken
kunde van de overzeesche gewesten. 

Voor de hoogere burgerschool B : 
Klasse IV. 

De beginselen der natuurkundige aardrijks
kunde. Hoofdzaken uit de sociale aardrijks
kunde van Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao. Hoofdstukken uit de algemeene 
land- en volkenkunde, vooral van Nede1·
landsch-Indië, SU1·iname en Curaçao. 

Klasse V . 
Hoofdzaken uit de sociale aardrijkskunde 

van Nederland. 
Herhaling. 

8. Voor de Geschiedenis: 
Klasse I. 

De geschiedenis (algemeene en vaderland
sche) tot 1500 na Chr. 

Klasse II . 
Idem van 1500- 1648. 

Klasse III. 
Idem van 1648- 1789. Herhaling. 

Voor de hoogere burgerschool A : 
Klasse IV. 

De geschiedenis van 1789 tot heden. Bijzonc 
dere onderwerpen uit de economische en cul
tureele geschiedenis van Nederland en de 
voornaamste Europeesche staten tot 1648. 

Klasse V. 
Herhaling en uitbreiding van de geschiede

nis der 19e en 20e eeuw. Bijzondere onderwer
pen uit de economische en cultureele geschie
denis van 1648 tot heden. 

Voor de hoogere burgerschool B : 
Klasse IV. 

Idem van 1789-1848. 
Klasse V . 

Idem van 1848 tot heden. Herhaling. 
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9. V oor ,de Staatsinrichting : 
K lasse III. 

H et Bestuur van den Staat, van provincie 
en gemeente, mede beschouwd in zijn hi sto
r ischen ontwikkelingsgang. 

Voor de hoogere burgerscholen A en B. 
Kl asse I V. 

H erhali ng en uitbreid ing. Hoofdstukken uit 
de Grondwet. 

H et Bestuur van Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao. 

Voor de hoogere burgerschool A: 
K lasse V . 

H erhal ing en u itbreiding. 

10. V 001· de Wiskunde: 
R eken- en stelkunde. 

Klasse I. 
De natuurl ij ke getallen. H oofdbewerkingen. 

Uitbreiding van het getal begrip: het getal 
nul , de negatieve getallen, de gebroken ge
tall en. Ontb inding in factoren; grootste ge
meene deeler en kle inste gemeene veelvoud. 

Verhoudingen. Evenredigheden. Practische 
oefeni ngen in het rekenen. Hoofdrekenen. 
- H oofdbewerkingen met geheele vormen. Een
voudige merkwaardige producten en quotien
ten. Eenvoudige gevallen van ontbinding in 
factoren. Algebraïsche behandeling van ver
gelijkingen van den eersten graad met een 
onbekende. 

Klasse II. 
Worteltrekken. Uitbreiding van het getal

begrip. Eenvoudige bewerkingen met onnauw
keurige getallen. Rechtstreeks en omgekeerd 
evenredige afhankelijkheid. 

Coörd inaten. Functies; grafische voorstel
lingen. De lineaire functie y = ax + b. 
Voortzetting van de l ineaire vergelijkingen, 
ook met meer onbekenden. Afhankelijkhe id 
en strijdigheid . De rekenkundige reeks. Wor
teltrekking uit eentermen en vierkanswortel
trekking uit tweetermen van de vorm a ± 
y b. Het rationaal maken van den noemer 
van een gebroken vorm, waarin de noemer 
niet meer dan twee vierkantswortels bevat. 

Klasse III. 
Gebroken en negatieve exponenten. Loga

rithmen. Gebru ik van de logarithmentafel met 
vier decimalen. Rekenkundige en meetkundige 
reeksen. Het limietbegrip. De functie y = ax2 + bx + c. De vierkantsvergelijking ax2 + bx 
+ C = 0. 

Gonio- en trigonometrie . 
Klasse III. 

De goniometrie van den enkelen hoek. Gra
fieken van sinus, cosinus, tangens en cotan
gens. Gebruik van de di.recte tafels der gonio
m etrische verhoudingen en van de tafels voor 
hare logarithmen in viex decimalen. 

Toepassing van de goniometrie op den 
rechthoekigen driehoek. 

Meetkunde. 
Klasse I. 

Beginselen der vlakke meetkunde tot aan de 
evenredigheid van lijnstukken ," b e eenvoudig
ste eigenschappen van den cirkel. 
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K lasse II. 
·. E venredigheid van lij nstukken. Vermenig
vuldigen van figuren. 

Gelijkvorm igheid; de gelijkvorm igheidstrans
formatie. Eigenschappen van den rechthoek i
gen driehoek. Berekeningen in rech thoekige 
en scheefhoekige dr iehoeken. H et begrip en 
de eenvoudigste e igenschappen :van de gonio
metrische verhoudingen sinus, cos inus en tan
gens met toepassingen daarvan op de meetkun
de. H et gebruik van de directe tafels voor deze 
verhoudingen. Oppervla kken. E envoudige con
structies. 

Klasse III. 
Voortzetting van de behandeling van den 

cirkel. Gelij kvormigheidspunt van twee cir
kels . Evenredigheid van lijnen in den cirkel. 
Om-, in- en aangeschreven cir kels. De een
voudigste e igenschappen van de regelmatige 
veelhoeken. Oppervlak en omtrek van den 
cirkel. 

Voor de hoogere burgerschool A: 
Klasse IV-V. 

H erhal ing van de leerstof der derde kl asse. 
Financiëele rnkenkunde. Grafi sche voorstel 
l ingen. 

Voor de hoogere burgerschool B: 
Reken- en stelkunde. 

Klasse IV- V . 
__ Irrational~ vergelij kingen en andere verge

hJkmgen, d ie tot de vierkantsvergelijkingen 
kunnen worden h erle id. R eststellirig. 

E envoudige beginselen der differentiaal- en 
integraalrekening, met toepassing op grafische 
voorstell ingen en op vraagstukken ten be
hoeve van het onderwijs in mechanica en na
tuurkunde. 

De functies y = 
a x + b a x2 + b x + c 
--- en y 
b x + q p x2 + q x + f 

Herhal ing en uitbreiding van het getalbe
grip. 

Algemeene herhaling. 

Gonio- en tr igonometrie. 
K lasse IV- V. 

Voortzetting der goniometrie. Toepassing op 
den scheefhoekigen driehoek. De radiaal als 
-hoekmaat. E envoudige goniometrische verge
lijkingen . De functie y = a sin x + b cos x; 
,de vergelijk ing a sin x + b cos x == c. 

Algemeene herhaling. 

Meetkunde. 
Klasse IV. 

Me~tkundige behandeling van de eenvoud ig
ste eigenschappen van parabool, ellips en hy
perbool. H erhaling der planimetrie met tri
-gonometrische toepassingen, Stereometrie tot 
aan de berekening van inhouden, met uitslui
ting van den drievla kshoek Stereometrisch 
teekenen. Ruimteconstructies. Doorsneden en 
netwerken. 

Inleiding der besch,ijvende meetkunde. 

Klasse V. 
_Een~oudig:e_ inhoudsberekeningen (prisma, 

p1ram1de, c1lmder, kegel, eenvoudige boldee-
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Jen). De beg inselen van de meetkunde op den . 
bol. R egelmatige veelv lakken. StEJ reometrische 
voortbreng ing der kegelsneden. 

Beschrij vende meetkunde. Doorsnijding m et 
pl a tte vlakken van door pl atte vlakken be
grensde lichamen. Kegel, c ilinder en bol in 
eenvo udi ge ligg ing. 

Al gemeene herha ling. 

11. Vo or de M echanica. : 
Voor de hoogere burgerschool B: 
Klasse IV-V. 

Beginselen der kinem atica en der dynamica. 
T en behoeve van het onderwijs in de natuur
kunde worden zoo spoedig mogel ijk de har
monische beweging en de begrippen arbeid en 
arbeidsvermogen behandeld. 

Beg inselen der statica. A l gemeene herh a
ling. 

12. V oor de Natuurkunde : 
Kl asse II- III. 

Inl e iding (materie, natuurkundige ver~chijn
selen, metingen, krachten). Vloeistoffen en 
gassen. W a rmte. Geometrische optica. Inle i
ding magnetisme, electro-statica en electrische 
stroomen . 

Bij het onderwijs staat het experiment op 
den voorgrond; een deel van den beschikbaren 
tijd kan besteed worden aan practi sche oefe
ningen. 

Voor de hoogere burgerschool B : 
K lasse IV- V. 

Zoo noodig uitbreidi ng van de leerstof in 
de klassen II- III in verband met de te be
handelen stof. Trillingsleer en gol fbeweg ingen. 
Kinetische gas-theorie en mechanische warmte
theor ie. Magnetisme, electro-statica en elec
trische stroomen. Ontlading in gassen. Stra
l ing . 

N aar keuze eenige onderwerpen uit de 
atoomphysica. 

Algemeene herhaling. 

13. V oor de S cheikunde : 
Klasse III. 

Exper imenteele inleidi ng. Fundamenteele 
scheikundige versch ijnselen. Eigenschappen van 
eenige belangrijke elementen en verbindingen, 
in het bij zonder oxyden, zuren , basen en zou
ten. E envoudi ge qua ntitatieve wetmatigheden. 
Formul es en vergelijkingen. 

Voor de hoogere burgerschool A: 
Kl asse IV. 

Voortzetting van de behandeling der ele
menten en hun bela ngrijkste verb indingen. 

H et periodiek systeem der e lementen . I ets 
over den bouw van het atoom, over co lloïden 
en over enkele techn ische toepassingen der 
anorganische scheikunde in verband met hun 
maatschappelijke en industrieele beteekenis. 

Kl asse V. 
Voortzetting en herhal ing van de anorgani

sche sche ikunde. Hoofdza ken uit de organische 
scheikunde . Behandeling van enkele onder
werpen u it de organische chemie in verband 
m et hun maatschappêlijke en industriëele be
teekenis. 
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Voor de hoogere burgel'Bchool B : 
Klasse IV- V. 

Anorganische scheikunde. Hoofdza ken der 
organische scheikunde. Practische oefeningen 
in de scheikunde. 

14. Voor de Plant- en Dierkunde : 
Klasse I. 

H et menschelijk lichaam. Grondbegr ippen 
van bouw, levenswijze, levensverrichtingen, 
levensverhoudingen en rangsch ikking van zoog
di eren en bloemplanten. 

Klasse II. 
Overige gewervelde dieren. Voortzetting van 

de plantkunde van de eerste kl asse. D etermi
neerert. 

Voor de hoogere burgerschool B: 
Klasse IV. 

Ongewervelde di eren . Lagere pla nten. 
R angschikki ng en leer der levensverhoudin

gen van planten en dieren. D etermineeren. 
Klasse V. 

Bouw en levensverr ichtingen van het men
schelijk lichaam . Inwendige bouw en levens
verri chtingen der p lanten. 

Inle iding tot de leer van erfelijkheid en 
variabiliteit. 

15. Voor de Cosmographie : 
Voor de hoogere burgerschool B: 
Kl asse V. 

Enkele hoofdstukken ter keuze van den 
leeraar: waarneming van sterrenbeelden en 
van de beweging der hemellicham en, vorm en 
beweging der aarde, het planetenstelsel , ko
meten en vaste sterren. 

16 . Voo,· het Handt eekenen : 
Kl asse I. 

V aardigheidsoefeningen ; vl a kke f iguren , 
vla kke voorwerpen en eenvoudige voorwerpen 
naa r de natuur, met toepass ing van kle uren; 
teekenen u it het hoofd. 

Klasse II . 
E envoudige voorwerpen naar de natuur; 

projectievische schetsen ; blad-, bloem- en 
siervormen, met toepass ing van kl euren; tee
kenen uit het hoofd. 

Klasse III. 
Samengestelde voorwerpen naar de natuur ; 

projectievische schetsen en doorsneden; mo
tieven uit de bouwkunst en de kunstn ijver
heid; kleuroefeningen; teekenen uit het 
hoofd. 

Voor de hoogere burgerschool B: 
Klasse IV. 

Groepen v an voorwerpen; tij dsc h e tsen ; pro
jectievische schetsen; tee kenen uit het hoofd; 
bezichtiging en bespre king van kunstvoort
brengselen. 

Klasse V (facu ltatief ). 
Voortzetting en uitbreiding. 

17 . Voor het R echtlijnig tee kenen : 
Voor de hoogere burgerschool B: 
Kl asse IV. 

Lijn- en kleuroefeningen ; vl a kvers ieringen 
op meetkundigen grondslag. 
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Klasse V (facultatief). 
Herhaling en uitbreiding. 

18. Voor de L ichamelijke oefening: 
De lichamelijke oefening heeft zooveel mo

gelijk in de open lucht plaats. Ten minste een 
derde van den voor iedere klasse beschikharen 
t ijd wordt aan het veldspel gewijd, indien 
daartoe gelegenheid bestaat. 

De leerstof loopt voor de mannelijke en 
vrouwelijke leerlingen uiteen. 

Klasse I. 
Oefeningen zonder gereedschappen; orde

oefeningen - vormen van rijen en kolommen 
-· vrije oefeningen - in standen "op de 
pl~ats" en beperkt vrije oefeningen en in 
't voortbewegen "van de plaats" -. 

Oefeningen met handgereedschappen en 
handtoestell en ; oefeningen met stokken, lichte 
halters en korte springtouwen (springriet). 

Oefeningen aan werktuigen: hangen, steu
nen en springen. Spelen zonder spelbenoodigd
heden. Voorbereidende oefeningen en spelen 
met groote en kleine ballen, halters, hoepels, 
enz. 

Kl asse II. 
Herhaling en uitbreiding van het in Klasse 

I beha1;1del de. Staafoefeningen. 
Kl asse III. 

Herhaling en uitbreiding van het in de 
vorige klassen behandelde. .. 

Oefeningen in het werpen, waar mogel!Jk, 
met de speer. Oefeningen in het kogelstooten, 
halterheffen en halterdrukken. Spelen uitslui
tend met spelbenoodigdheden. 

Klasse IV. 
H erhaling en uitbreiding van het in de 

vori ge klassen behandelde. 
Knotsoefen ingen. 
De oefeningen met korte spr ingtouwen 

(springriet) vervallen. 
Klasse V. 

Herhaling en uitbreiding van het in de 
vorige klassen behandelde. 

De speloefeningen met halters, hoepels, enz. 
vervallen. 

Overgangsbepaling. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen kan gedurende de cursussen 
1937- 1938 tot en met 1940-1941 zoodanige 
afwijkingen van de in de vorige artikelen ver
vatte regeling toestaan als noodig zijn om te 
waarborgen, dat de leerl ingen der tweede tot 
en met vijfde klassen gedurende den vijfjari
gen cursus in ieder vak het onderwijs ont
vangen, omschreven in artikel 4 gedurende 
een· totaal getal lessen, aangegeven in de in 
artikel 2 vastgestelde tabel. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gewnden aan den Raad van Stat!). 

's-Gravenh age, den 27sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S 1 o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 1 J uni 1937.) 
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s. 364. 

27 Mei 1937. BESLUIT, waarbij de tabellen 
voor de hoogere burgerscholen met vier
jarigen- en vijfjarigen cursus, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 15 Maart 1923 
(Staatsbla!d, N°. 75), zooals di t laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 
November 1934 (Staatsblad N° . 577), wor
den ingetrokken en nieuwe tabellen wor
den vastgesteld. 

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

Onderwijs, Kunsten en vVel;flnschappen van 5 
Mei 1937, N°. 7221 IV, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Ondenvijs; · 

Overwegende, dat het wenschelijk is de ta
bellen voor de hoogere burgerscholen met 
vierjarigen en vijfjarigen cursus, vastgesteld 
bij Ons besluit van 15 Maart 1923 (S taatsblad 
N°. 75), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 13 November 1934 (Staats 
blad N° . 577), in te trekken en door andere 
tabellen te vervangen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Mei 1937, N°. 51); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Mei 1937, N°. 8083, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. te bepalen, dat artikel 2 onder b tot 

en met e van Ons voormeld besluit zal worden 
gelezen als volgt: . 

b. voor zooveel betreft een hoogere burger
school met vierjarigen cursus A in tabel B 

c. voor zooveel betreft een hoogere burger
school met vierjarigen cursus B in tabel C 

d. voor zooveel betreft een hoogere burger
school met vijfjarigen cursus A in tabel D 

e. voor zooveel betreft een hoogere burger
school met vijfjarigen cursus B in tabel E. 

2° . Met intrekking van de tabellen B tot 
en met E, vastgesteld bij Ons voormeld besluit, 
vast te stellen de volgende tabellen B tot en 
met E. 

B. Hoogere burgerschool 
cursus A. 

Vakken. 

met vierjarigen 

Getal lessen 
per week. 

a. de wiskunde .. ... ... ....... ..... ... .... 16 
b . de natuurkunde .. .. .... .. ......... .. 5 
c. de scheikunde . .... ... . ... . ... .. ... ... 4 
d. de plant- en dierkunde 3 
e. de staatsinrichting van Neder

land, Nederlandsch-Indië, Su-
riname en Curaçao 2 

/. de staathuishoudkunde en de 
statistiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 

g. de aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
h. de geschiedenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
i. de Nederlandsche taal en let-

ter kunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
k. deFransche taal en letterkunde 11 
l . de Engelsche taal en letter-

kunde ............... ... .. ......... .. ..... 11 
m. de Hoogduitsche taal en letter-

~n~ . .. .. .............. ... ...... . ..... 10 
n . de handelswetenschappen 10 
o. het hand- en rechtlijnig teeke-

nen ... .... ........... .. ......... ... ... ... 4 
p. de lichamelijke oefening .. . 10 
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C. Hoogere burgerschool met vierjarigen 
cursus B. 

Vakken. 
Getal I essen 

per week. 

a. de wiskunde ................ ... ..... . . 
b. de mechanica ... .......... .... ..... .. 
c. de natuurkunde ... .... .... ...... .. .. 
d. de scheikunde .. .... ... .. .. .. .. 
e. de plant- en dierkunde .... ... . . 
j. de cosmographie .................... . 
g . de staatsinrichting van Neder

land, Nederlandsch-Indië, Su-
riname en Curaçao ..... .. .... ... . 

h. de staathuishoudkunde en de 
statistiek .... ................... ....... . 

i. de aardrijkskunde ... .... ... .... ... . 
k. de geschiedenis ....... ... .......... . 
l. de N ederlandsche taal en let-

terkunde .... ................. ..... .. .. . 
m. de Fransche taal en letterkunde 
n. de Engelsche taal en letter-

kunde .. ..... .. ..... ....... .. ... ... .. .. .. . 
o. de Hoogduitsche taal en letter-

kunde .. ... ......... ....... ... .... .. ... .. . . 
p. de handelswetenschappen ... .. . 
q. het hand- en rechtlijnig teeke-

nen . .... . .......... ... ....... .. ...... ... . . 
r. de lichamelijke oefening ..... . . 

16 
3 
6 
6 
5 
1 

1 

1 
5 
6 

10 
9 

8 

9 
4 (2) 

7 (4) 
10 

De lessen in de handelswetenschappen, het 
handteekenen en het rechtlijnig teekenen in 
de hoogste kl asse kunnen facultatief worden 
gesteld op denzelfden voet als op de open
bare hoogern burgerscholen met vijfjarigen 
~ursus B. 

De tusschen haakjes geplaatste cijfers gelden 
voor de leerlingen, die het onderwijs in de 
facultatief gestelde vakken in de hoogste 
klasse niet volgen . 

D. Hoogere burgerschool met vijfjarigen 
cursus A. 

Vakken. 
Getal lessen 

per week. 

o. de Nederlandsche taal en let-
terkunde ..... .. ........ . .. ... . . 

b. de Fransche taal en letterkun-
de ........ ... ..... ........ ... .-.. . ...... .. .. . 

,c. de Engelsche taal en letterkun-
de ... .... .... ......................... ..... . 

d. de Hoogduitsche taal en letter-
kunde ............. .... .. ... .... .. .... ... . 

.e. de geschiedenis .. .... ....... ..... ... . 
j. de staatsinrichting van Neder

land, Nederl andsch-Indië, Su-
riname en Curaçao .... ........... . 

g. de aardrijkskunde ............ .. ... . 
h. de handelswetenschappen ..... . 
i . de staathuishoudkunde en de 

statistiek ............................ ... . 
k. de wiskunde .................... ...... . 
l . de natuurkunde .... .... .......... .. . 
m. de ·scheikunde ... ... ................. . 
n. de plant- en dierkunde ........ . 
o. het hand- en rechtlijnig teeke-

nen ....... ........ . ... ..... ...... . . 
p. de lichamelijke oefening ..... . 

14 

17 

14 

16 
9 

2 
9 

10 

3 
16 

5 
5 
4 

5 
13 
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E. Hoogere burgerschool met vijfjarigen 
cursus B. 

Vakken. 
Getal lessen 

per week. 

a. de wiskunde ... .. ... ..... ..... ... . 
b. de mechanica ... ... ... .. .... ... .. ... . 
c. de natuurkunde ... .... .... ........ . . 
d. de scheikunde ....................... . 
e. de plant- en dierkunde ........... . 
f . de cosmographie .. ... ... ... ...... .. . 
g. de staatsinrichting van Neder

land, Nederlandsch-Ind ië, Su-
riname en Curaçao ............. . . 

h. de staathuishoudkunde en de 
statistiek .. ... .... ... ................... . 

i. de aardrijkskunde ....... ...... .... . 
k. de geschiedenis .... .. .. .... . ... .... . . 
l. de N ederlandsche taal en let-

terkunde ... ........ .... . .. ....... .. ... . 
m. de Fransche taal en letterkunde 
n. de Engelsche taal en letter-

kunde .. ... ...... ...................... .. . 
o. de Hoogduitsche taal en letter-

kunde ......... ... ....................... . 
p. de handelswetenschappen ..... . 
q. het hand- en rechtlijnig teeke-

nen ................. ....... . . 
r. de lichamelijke oefening ........ . 

20 
3 
7 
7 
7 
1 

2 

2 
8 
9 

12 
12 

9 

11 
4 (2) 

9 (7 ) 
13 

De lessen in de handelswetenschappen, het 
handteekenen en het rechtlijn ig teekenen in 
de hoogste klasse kunnen facultatief worden 
gesteld op denzelfden voet als op de open
bare hoogere burgerscholen met vijfjarigen 
cursus B. 

De tusschen haakjes geplaatste cijfers gelden 
voor de lee rl ingen , di e het onderwijs in de 
facultatief gestelde vakken in de hoogste 
klasse n iet volgen. 

Onze Minister van Onderwij s, K unsten en 
Wetenschappen is bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitge g. 1 Juni 1937.) 

s. 365. 

27 M ei 1937. BESLUIT tot het stellen van 
eischen, waaraan vereemgmgen, welke 
zich met het geven van godsdienstonder
wijs aan leerlingen onderscheidenlijk van 
openbare hoogere burgerscholen en han
delsscholen en van openbare gymnasia be
} asten, en dit, voor zooveel het Rijksscho
len betreft, ter kennis van Onzen Minister 
en, voor zooveel het gemeentescholen be
treft, ter kennis van het gemeentebestuur 
hebben gebracht, behooren te voldoen om 
onderscheidenlijk ingevolge het vierde lid 
van artikel 22bis der middelbaar-onderwijs
wet en het laatste lid van artikel lObis 
der hooger-onderwijswet voor de toepas
sing van die artikelen met kerkelijke ge
meenten te worden gelijkgesteld. 
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Wij WILHELMINA, enz.: 
Op de voor dracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
Mei 1937, N °. 7080 IV , afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat ingevolge het vierde lid 
van artikel 22bis der middelbaa r-onderwij swet 
en het l aatste lid van artikel l0bis der hoo
ger-onderwij swet zooals die wetten laatstel ijk 
zijn gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 
22 April 1937, onderscheidenlijk Staatsblad 
N°. 320 en Staatsblad N°. 321 voor de toe
passing van die artikel en met kerkelijke ge
meenten worden gelij kgesteld vereen ig ingen, 
welke zich met het geven van godsd ienstonder
wijs aan leerlingen onderscheidenl ij k va n open
bare hoogere burgerscholen en handelsscholen 
en van openbare gymnasia belasten, en dit 
voor zooveel het Rijksscholen betreft, ter ken
nis van Onzen Minister en , voor zooveel het 
gemeentescholen betre ft, ter kennis van het 
gemeentebestuur hebben gebracht mits deze 
vereenigingen voldoen aan b1J algemeenen 
maatregel van bestuur te stel I en e1schen ; 

Den R aad van State gehoord, advies van 18 
Mei 1937, N°. 52 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Mei 1937 , N°. 8084, 
Afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en, dat de in het vierde __ lid van 

artikel 22bis der middelbaar-onderw1Jswet en 
het laatste lid van artikel l0bis der hooger
onderwij swet bedoelde vereenigingen behooren 
te voldoen aan de vol gende e ischen: 

1. De Vereeniging moet rech tspersoonlijk
heid bezitten . 

2. I n de statuten der vereeniging behoort 
haar godsdienstig doel tot uitdrukk ing te ko
men, alsmede, dat zij dit doel onder meer 
tracht te bereiken door het doen geven va n 
godsdienstonderwijs aan leerlingen van open
bare hoogere burgerscholen, handelsscholen of 
gymnasia . . 

3. De vereeniging moet in de door haar uit 
te reiken diploma's voldoenden waarborg bie
den , dat zij di e van harentwege tot het geven 
van godsdienstonderwijs_ worden aangewezen, 
beschikken over de kennis en de paedagog1sche 
bekwaamheden, die daarvoor nood ig zijn . 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den gep laatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan d e n Raa d van Sta te. 

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs; 
Kunsten en W etenschappen , 

J . R. S 1 o tem a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 8 J uni 1937.) 

s. 401. 

1 Maart 1937. BESLUIT ter bekendmaking 
van den tekst der bepalingen, waaronder 
de Nederlandsche Bank gerechtigd is als 
circulatiebank werkzaam te zijn. 

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

Financiën van den 25 Februari 1937, N°. 105, 

Generale Thesaurie, Algemeene Zaken ; 
Gelet op arti kel 10 van de wet van den 

2den F ebruari 1937 {Staatsblad N °. 400) ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Den tekst van de bepalingen , waaronder de 
N ederlandsche Bank. gerechtigd is als circu
latiebank werkzaam te zijn, algemeen bekend 
te maken door bijvoeging van di en tekst in 
zijn geheel bij dit beslujt . 

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

's-Gravenhage, den l sten Maart 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 6 April 1937.) 

BEPALINGEN, waaronder de Nederlandsche 
Ban k /,,"Tachtens de wetten van 22 Decem
be,· 186/1 (Staatsblad N° . 148), 7 Augustus 
1888 (Staatsblad N° . 122), 31 December 
1903 (Staatsblad N°. 335), 3 Augustus 
1914 (Staatsblad N° . 345), 25 J uli 1918 
(Staatsblad N°. 475), 25 J uni 1929 (Staats
blad N°. 364) 27 M ei 1932 (Staatsblad 
N°. 221), 25 J ul i 1932 (Staatsblad N°. 
405), 17 Novembe~· 1933 (Staatsb lad N°. 
613), 28 December 1933 (Staatsblad N°. 
7/11), 2 J uli 1~34 (Staatsblad N° . 339) en 
2 Februari 1937 (Staatsblad N°. 400) ge
rechtigd is als circulatiebank werkzaam. 
te zijn. 

Art. 1 . 1. Geen circulatiebank kan worden 
opgericht en geen buitenlandsche circulatie
bank mag hare bankbiljetten hier te l ande in 
omloop brengen anders dan krachtens eene 
bijzondere wet en op den voet en de voor
waarde11 bij zoodanige wet te stellen. 

2. Onder circulatiebank wordt verstaan elke 
inrichting, bestemd om bankbilj et ten uit te 
geven of in omloop te brengen . 

Art. 2. 1 . Het t ijdperk, waarvoor de Ne
derlandsche B ank, krachtens artikel 2 der wet 
van 22 December 1863 (Staatsblad N°. 148), 
artikel 1 der wet van 7 Augustus 1888 (Staats
blad N°. 122), artikel 1 der wet van 31 De
cember 1903 (Staatsblad N°. 335) en artikel 
1 der wet van 25 Juli 1918 (Staatsblad N°. 
475), in verband met Ons besluit van 31 
Maart 1932, N°. 6, gerechtigd is om als cir
culatiebank werkzaam te zij n, wordt, te reke
nen van den 31sten Maart 1937, verlengd met 
vijf jaren, dus tot en m et den 31sten Maart 
1942 en wel onder de bij die wetten en biJ de 
wetten van 3 Augustus 1914 (Staatsbl ad N°. 
345), van 25 Juni 1929 (Staatsblad N°. 364), 
van 27 M e i 1932 (Staatsblad N° . 221), van 25 
Juli 1932 (Staatsblad N°. 405), van 17 No
vember 1933 (Staatsblad N°. 613) , van 2& 
December 1933 (Staatsblad N°. 731) en van 
2 Juli 1934 (Staatsblad N°. 339), gemaakte 
bepalingen, voor zoover daarvan bij deze wet 
niet wordt afgeweken. 

2. Dat tijdperk wordt geacht, telkens op
nieuw met één jaar verlengd te zijn, tenzij 
door Ons of door de Bank, door opzegging, 
van ongeneigdheid tot die verlenging blijk 
zij gegeven; welke opzegging echter ~~t recht 
om als circulatiebank werkzaam te z1J n, met 
eerder kan doen eindigen dan na verloop van 
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drie jaren, ingaande op den, na den dag aer 
opzegging, eerst verschijnenden eersten April. 

Art. 3. D e Nederlandsche Bank is eene 
naamlooze vènnootschap. · 

Art. 4. De inhoud dezer wet zal ten grond
slag liggen aan de acte van opricbting der 
Nederlandsche Bank als naamlooze vennoot
schap. 

Art. 5. 1. De hoofdzetel der Nederlandsche 
Bank blijft te Amsterdam. 

2. Vóór of met 1 Januar i 1865 vestigt zij 
te Rotterdam eene Bijbank en elders agent
schappen en correspondentschappen. 

3. In elke provincie zal minstens één agent
schap zijn. 

4. H et aantal correspondentschappen regelt 
zich naar de bestaande behoeften . 

5. De inrichting en de werkkring der Bij
bank en der agentschappen worden aan Onze 
goe'dkeuring onderworpen. 

Art. 6. 1. Het maatschappelijk kapitaal 
der Nederlandsche B ank bedraagt twintig mil
lioen gulden, ten volle gestort. 

2. Het kan met toestemming van de Bank 
bij de wet worden vergroot. 

Art. 7. Alleen Nederlanders kunnen stem
gerechtigde aandeelhouders zijn. 

Art. 8. 1. De Bank vormt een reservefonds, 
overeenkomstig het daaromtrent in de artike
len 31 en 32 bepaalde. 

2. Het reservefonds is, behoudens het be
paalde bij het derde lid van artikel 31 be
stemd tot aanvulling van mogelijke verliezen 
op het maatschappelijk kapitaal. 

Art. 9. Onverminderd de verpl ichting, be
doeld in het eerste lid van artikel 31, is de 
B ank bevoegd, met goedkeuring van Onzen 
Minister van Financiën, bijzondere reserves te 
vormen. Stortingen in en onttrekkingen aan 
deze bijzondere reserves behoeven eveneens de 
goedkeuring van Onzen Minister van Finan
ciën. 

Art. 10. De Bank vormt een pensioenfonds 
voor haar personeel. De wijze, waarop het 
fonds wordt gevormd, de stortingen in het 
fonds en de overigens met betrekking tot het 
fonds te stell en regelen worden vastgesteld 
bij een reglement, hetwelk aan Onze goedkeu
r ing wordt onderworpen. 

Art. 11. 1. De werkkring der Bank omvat: 
1 °. het uitgeven van bankbiljetten en het 

afgeven van bankassignatiën op hare kantoren 
en van bankassignatiën en chèques op h are 
correspondenten; 

2°. het disconteeren van: 
a. wisselbrieven en promessen met twee of 

meer solidair verbondenen en geen langeren 
looptijd dan de gebruiken des handels mede
brengen ; 

b. binnen zes maanden a flosbare schuld
brieven onder solidaire medeverbintenis van 
den discontant ; 

3°. het koopen en verkoopen van: 
a. wisselbrieven, geaccepteerd door in Ne

derland gevestigde banken of bankiers, m e_t 
geen langeren looptijd dan de gebruiken des 
h andels medebrengen; 

b. schatkistpapier ten laste van het Rijk, 
voor zoover dat papier zich vóór den aankoop 
in h anden van derden bevindt ; 

4°. het koopen en verkoopen van schrifte
lijke en telegrafische uitbetalingen, chèques, 
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wisselbrieven, ander h andelspapier en · schat
kistpapier, een en ander buitenslands betaal
baar; 

5°. het beleenen · van effecten , goederen, 
ceelen, munt, muntmateriaal en waarden al& 
bedoeld onder 2°., 3°. , en 4°.; 
·· onder beleenen is m ede begrepen het geven 
van voorschot in rekeningcourant op onder
pand van waarden, welke in beleening mo
gen genomen worden; 

6°. de · handel in edele metalen, het doen 
vermunten daarvan en het essayeeren en affi
neeren van ertsen en metalen; 

7°. het houden van rekening-courant voor 
hare rekeninghouders, waaronder begrepen 
het uitvoeren van opdrachten tot overschrijving 
(giro), het houden van verrekeningen met of 
tusschen anderen (clearing) en het incasseeren 
ten behoeve van hare rekeninghouders; 

8°. het in bewaring nemen van effecten, 
goederen, ceelen, akten, kostbaarheden en 
andere voorwerpen van waarde, op de voor
waarden door de Bank in het openbaar aan te 
kondigen. 

2. Met Onze goedkeuring, den Raad van 
State gehoord, kan de Bank, in het algemeen 
belang, andere werkzaamheden verrichten dan 
de hierboven onder 1 °. tot en met 8°. ge
noemde. Onze besluiten, houdende goedkeu
ring als vorenbedoeld, worden in het Staats
bi ad en in de Staatscourant geplaatst. 

Art. 12. 1. De B ank verleent niemand 
eenig crediet of voorschot in blanco; onder 
crediet of voorschot in blanco is niet begrepen 
het toevertrouwen in haar eigen belang van 
gel den of goederen aan lasthebbers, die niet 
bij haar in vasten dienst zijn, of aan den 
Postchèque- en Girodienst. 

2. Bij executie van goederen, effecten of 
ander onderpand, aan de B ank tot zekerheid 
voor de nakoming van jegens haar aangegane 
verplichtingen verstrekt, is zij bevoegd die 
goederen, e ffecten of dat ander onderpand, 
geheel of gedeeltelijk, in te koopen ter na
dere tegeldemaki ng. 

Art. 13. 1. De Bank is bevoegd haar maat
schappelijk kapitaal en hare reserves te be
leggen. 

2. Deze belegging gesch iedt volgens rege
len, vastgesteld door de gemeenschappelijke 
vergadering van directie en commissarissen 
der Bank. 

Art. 14. 1. De Nederl andsche Bank blijft 
zich belasten met de kostelooze bewaring der 
algemeene Rijkskas te Amsterdam. 

2. Zij belast zich evenzeer kosteloos met 
de waarneming der functiën van Rijkskass ier 
aldaar, alsmede te Rotterdam en in a lle plaat
sen, waar zij agentschappen heeft of vestigt. 

3. Wegens een en ander is zij verantwoor
delijk aan den Minister van Financiën en re
kenplichtig aan de Algemeene Rekenkamer. 

4. Indien Onze Minister van Financiën dit 
noodig acht, belast zij zich bovendien koste
loos met h et kassierschap van de Rijkspost
spaarbank en van andere bij de wet of door 
Ons in het leven beroepen instellingen, als
mede met de bewaring van alle geldswaarden 
van het Rijk en die instellingen en van de 
door het Rijk en die instellingen in pand ge
nomen waarden. 

Art. 15. 1. De Nederlandsche Bank ver-
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leent kosteloos hare hulp en medewerking tot 
de intrekking van de muntbiljetten. 

2. De wijze waarop zij de haar in dit en in 
bet vorig artikel opgelegde verplichtingen 
-vervult, wordt door Ons, de directie der B ank 
gehoord, vastgesteld. 

Art. 16. 1. Bij uitzondering op hetgeen bij 
b et eerste lid van artikel 12 is bepaald, is de 
"Bank verplicht aan den Staat, telkens wan
neer de Minister van Financiën dit tot tijde-
1ijke versterking van ' s Rijks Schatkist noodig 
acht, voorschotten in rekening-courant te ver
strekken, op voldoend onderpand van sch at
l<istbiljetten, waarvan de uitgi fte of beleening 
bij de wet zal zijn toegestaan. 

2. Deze voorschotten worden door de Bank 
Tenteloos verstrekt, doch mogen tegelijkertijd 
·gezamenlijk niet meer dan vijftien millioen 
-gulden bedragen. 

3. De verplicht ing tot het verstrekken dier 
-voorschotten houdt op : 

1. wanneer de Staat na 1 October 1904 
besluiten mocht muntpapier uit te geven; 

2. zoodra en voor zoolang als het beschik
baar metaalsaldo der Bank beneden tien m il-
1ioen gulden is gedaald. Zij vervalt in zoover 
dit saldo door die voorschotten beneden dat 
·bedrag dalen zou. 

Art. 17. 1. De vorm en de hoegrootheid 
·der uit te geven bankbiljetten worden door de 
-directie der B ank ter kennis van het publiek 
-gebracht. 
· 2. Zij geeft geene biljetten uit tot een lager 
bedrag dan f 10 (t ien gulden) . 

Art. 18 . 1. De biljetten der Bank zijn da
gelijks op vertoon betaalbaar bij de H oofd
bank, de Bijbank en de agentsch appen, met 
uitzondering van de dagen, vermeld in artikel 
171a van het Wetboek van Koophandel. 

2. D e betaling bij de agentschappen kan 
echter worden uitgesteld, totdat specie van de 
Hoofdbank zal kunnen ontvangen zijn . 

3. De biljetten der Bank zijn vrij gesteld 
·van het recht van zegel. 

Art . 19. 1 . In geval van oorlog of oor
logsgevaar kan bij algemeenen maatregel van 
bestuur de verplichting der N ederlandsche 
B ank tot betaling harer biljetten worden op
geschort. 

2. E en algemeene m aatregel van bestuur, 
als bedoeld in het eerste lid , bepaalt den ter
mijn, gedurende welken h ij zal gelden. Die 
termijn kan door Ons worden verlengd zoo 
dikwijl s dit, naar Ons oordeel, noodig is. 

3. De algemeens maatregel, bedoeld in het 
eerste lid, wordt ingetrokken, zoodra naar Ons 
oordeel de oorlog of het oorlogsgevaar, op 
grond waarvan hij werd uitgevaardigd, ge-
eindigd of geweken is. . 

Art. 20. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 3 der wet van 26 April 1852 (Staats
blad N°. 92) , gewijzigd bij de wet van 23 
Juni 1893 (Staatsblad N°. 111), wordt de af
kondiging van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 19, gere)<end in het geheele K onink
rijk bekend te zijn terstond nadat die maat
regel gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal zij n gepl aatst. 

Art. 21. 1. De houder van een bankbiljet 
is bij uitsluiting gerechti gd om de uitbetaling 
der daarin uitgedrukte geldsom • van de Bank 
te vorderen. 
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2. Wegens verlies of vernietiging van 
bankbiljetten behoeft door de Bank geene ver
goeding verleend te worden. 

3. Bij verdenking wegens misdrijf, of op 
schriftelijk aanzoek der belanghebbenden, staat 
het der di rectie vrij quiteering en afteekening 
der biljetten te vorderen van hem die ze ter 
inwisseling aanbiedt. 

4. De bepalingen van artt. 229i-2297a van 
het Wetboek van Koophandel, a lsmede de wet
telijke voorschriften betreffende de vermelding 
van den naam en de pl aats van vestiging 
eener naamlooze vennootschap, in geschl'Ïften, 
gedrukte stukken en aankondigingen, waarin 
de vennootschap partij is, of die van haar uit
gaan, zijn niet van toepassing op bankbiljet
ten. 

Art. 22. 1. De directie der Bank kan, na 
daartoe Onze machtiging te hebben verkregen, 
houders van door haar uitgegeven biljebten 
opgeroepen om dezen ter betaling aan te bie
den. 

2. Wij stellen, bij het verleenen van die 
machtiging, den termijn vast, binnen welken 
de aanbieding moet geschieden. 

3. De oproeping wordt tenminste éénmaal 
geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant. 

4. Na den in het tweede lid bedoelden ter
mijn worden de, in de oproeping vermelde, 
biljetten uitsluitend door het hoofdkantoor der 
Bank uitbetaald, nadat bij onderzoek is ge
bleken, dat aan de aanvrage tot uitbetaling 
moet gevolg worden gegeven . 

5. Tien jaren na meergenoemden termijn 
wordt het bedrag der opgeroepen doch niet 
opgekomen biljetten aan de winst van het 
loopende boekjaar toegevoegd. De daarna nog 
opkomende biljetten worden, na onderzoek 
als in het vor ige li d bedoeld, betaald ten laste 
van de winst-enverliesrekening. 

6. Indien de Bank, vóór het einde van het 
in h et vorig lid bedoelde, tijdvak van tien 
jaren, het recht mocht hebben verloren om 
als circulatiebank werkzaam te zijn, wordt het 
in het vorig- lid bedoelde bedrag tusschen den 
Staat en de Bank in dezelfde evenredigheid 
verdeeld als zou geschied zijn indien dat be
drag ware toegevoegd aan de winst van het 
laatste boekjaar, waarvoor de B arik gerech
tigd was als circulatiebank werkzaam te zijn. 
De na die verdeeling nog opkomende biljetten 
worden , na onderzoek als in het vierde lid 
bedoeld, door den Staat betaald. 

7. Na verloop van dertig jaren sedert het 
einde van den in het tweede lid bedoelden ter
mijn, is het recht om uitbetaling van de op
geroepen biljetten te vorderen, vervallen. 

Art. 23. De verhouding, waarin het ge
zamenlijk bedrag van bankbiljetten, bank
assignatiën en rekening-courant saldo's door 
munt of muntmateriaal moet zijn gedekt, 
wordt bepaald bij K oninklijk beslu it , op voor
dracht van de directie der B ank te nemen. 
Dit besluit wordt in het Staatsblad geplaatst, 
en, voor zooveel noodig, van tijd tot tijd ge
wijzigd. 

Art. 24. 1. De di rectie der Bank bestaat 
uit een president, een secretaris en tenminste 
één directeur. 

2.. De beslissing over het aantal directeuren 
berust bij de gemeenschappelijke vergadering 
van directie en -commissarissen. 
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Art. 25. 1. De president en de secretaris 
worden door Ons, telkens voor zeven jaren , 
benoemd. In eene gemeenschappel ijke verga
dering van de directie en de commissarissen 
wordt voor elke benoeming eene aanbevelings
lijst van twee personen opgemaakt en Ons aan
geboden, teneinde daarop door Ons zooveel 
acht kunne geslagen worden, als Wij zullen 
vermeenen te behooren. 

2. De directeuren worden, telkens voor den 
t ijd van 5 jaren, benoemd door de stemge
rechtigde aandeelhouders, uit eene voordracht 
van drie personen, opgemaakt door de directie 
en de commissarissen in eene gemeenschappe
lijke vergadering. 

3. Alle leden der directie zijn bij hunne 
a ftreding terstond opnieuw benoembaar. 

4. Op voorstel van eene gemeenschappelijke 
vergadering der directie en commissarissen 
kan de president zoowel als de secretaris door 
Ons in de waarneming zijner betrekking wor
den geschorst of daaruit ontslagen. Ingeval 
eene schorsing wordt voorgesteld, geschiedt 
tevens een voorstel betreffende de tijdelijke 
vervulling. 

5. Op gelijk voorstel kunnen ook de overige 
leden der directie, door de stemgerechtigde 
aandeelhouders worden ontslagen. 

Art. 26. De gemeenschappelijke vergade
ring van directie en commissarissen kan plaats
vervangende directeuren benoemen voor den 
t ijd en onder de regelen en de voorwaarden, 
door die vergadering bij de benoeming vast te 
stellen. 

Art. 27. 1. N aast de directie is er eene 
commissie van advies, bestaande uit vijf per
sonen. 

2. De stemgerechtigde aandeelhouders kie
zen de leden dezer commissie uit eene voor
dracht van twee personen voor elke openge
vallen plaats. De raad van commissarissen 
maakt deze voordracht op. De leden der com
missie hebben ieder zitting gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren; na afloop van dien 
termijn zijn zij niet dadelijk herkiesbaar. 

3. Voor de eerste maal hebben de leden 
zitting onderscheidenlijk gedurende één, twee, 
drie, vier en vijf jaren. Zij zijn, niet dadelijk 
herkiesbaar. H et lot bepaalt het jaar, waarin 
deze leden volgens rooster aftreden. 

4. Bij tusschentijdsche vacature benoemt de 
raad van commissarissen tijdelijk een nieuw 
Jid ter vervulling van deze vacature. H et al
dus benoemde lid heeft zitting tot de eerst
volgende, gewone, algemeene vergadering van 
aandeelhouders, welke de benoeming al of 
niet bekrachtigen kan. 

5. Bij tusschentijdsche vacature treedt de 
nieuw benoemde in den duur van zitting van 
dengene, wiens plaats hij vervu 1 t. 

6. Leden der commissie mogen tevens lid 
zijn van den raad van commissarissen. 

7. De commissie vergadert op gezette tijden 
met de directie en wordt door de directie ge
hoord omtrent belangrijke aangelegenheden, 
een en ander volgens een reglement, vastge
steld door de gemeenschappelijke vergadering 
van directie en commissarissen. Dit reglement 
wordt aan Onze goedkeuring onderworpen. 

8. Indien de directie meent te moeten af
wijken van het gevoelen der commissie om
trent de in het vorig lid bedoelde, belangrijke 

1937 

·aangelegenheden, doet zij daarvan onverwijld 
mededeeling aan den raad van commissarissen. 

Art. 28. Er zijn minstens vijftien commis
sarissen. Zij worden door de stemgerechtigde 
aandeelhouders gekozen. 

Art. 29. 1. Van Regeeringswege wordt toe
zicht op de handelingen der Bank uitgeoefend 
door een Koninklijken Commissaris, door Ons 
te benoemen en te ontslaan. 

2. De Koninklijke Commissaris heeft het 
recht, alle vergaderingen van aandeelhouders 
en van commissarissen bij te wonen en aldaar 
eene raadgevende stem uit te brengen. 

3. De directie der Bank is gehouden, hem 
telkens op zijne aanvrage al die inlichtingen 
te verstrekken, welke hij tot behoorlijke uit
oefening van zijn toezicht noodi g acht. 

4. De verdere instructie van den Konink
lijken Commissaris wordt door Ons bij besluit 
vastgesteld. 

5. Zijne bezoldiging komt ten laste van 
den Staat. 

Art. 30. De directie der Nederlandsche 
Bank doet eenm aal 's weeks door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscourant, mededeeling 
van eene verkorte balans in een door Ons 
goed te keuren vorm. 

Art. 31. 1. Van de winsten der Bank wordt 
een deel bestemd voor storting in eene bijzon
dere reserve. Dit deel is gelijk aan de helft 
van de inkomsten, welke aan de Bank zijn ten 
goede gekomen uit de werkzaamheden om
schreven in artikel 11, eerste lid, onder 3°. en 
4°. Deze storting geschiedt totdat de aldus 
gevormde bijzondere reserve de helft van het 
bedrag van het m aatschappelijk kapitaal heeft 
bereikt. 

2. Het overblijvende deel der wirsten blijft 
ten beloope van drie en een half percent van 
het maatschappelijk kapitaal uitsluitend ten 
voordeele van de Bank. 

3. Mocht het in het tweede Jid bedoelde 
overblijvende deel der winsten in eenig jaar 
minder dan drie en een half percent van dat 
kapitaal bedragen, dan wordt hetgeen er aan 
ontbreekt uit het reservefonds aangevuld, mits 
dit fonds niet beneden vijftien percent van 
het maatschappelijk kapitaal dale. 

4. Bedraagt het in het tweede lid bedoelde 
overblijvende deel der winsten meer dan drie 
en een half percent van het maatschappelijk 
kapitaal, dan gaat van dit meerdere eerst vijf
tien percent in het reservefonds, totdat dit het 
bedrag van het maatschappelijk kapitaal heeft 
bereikt. H et meerdere wordt voor een vierde 
door de Bank en voor drie vierden door den 
Staat genoten totdat het winstaandeel der 
Bank, behalve de vereischte aanvulling van 
het reservefonds en van de bijzondere reserve, 
bedoeld in het eerste Jid van dit artikel , zeven 
percent van het maatschappelijk kapitaal be
draagt. Van de dan nog overblijvende winst 
ontvangt de Bank een achtste en de Staat 
zeven achtsten. 

5. Als grondslag voor de verdeeling der 
winsten strekt de jaarlijksche balans der Bank, 
zooals die door hare commissarissen is vast
gesteld, voor zoover zij in overeenstemming is 
met de bepalingen der wet en van de statuten 
der Bank. 

6. Geschillen over de vraag, of de balans 
met die bepalingen in overeenstemming is, 
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worden door drie scheidslieden in het hoogste 
ressort besl ist. Van die scheidslieden wordt 
één door den Minister van Financiën en één 
door de directie der B ank gekozen en de derde 
door de R ech tbank te Amsterdam benoemd. 
Aandeelhouders der Bank kunnen -daartoe niet 
gekozen of benoemd worden. 

7. H et aandeel van den Staat in de win
sten der Bank vervalt: 

1. wanneer aan een ander dan de Neder
landsche Bank mocht worden toegestaan bank
biljetten uit te geven en in omloop te bren
gen; 

2. wanneer de Staat na 1 October 1904 
besluiten mocht muntpapier uit te geven. 

Art. 32. Met afwijking in zooverre van het 
bepaalde in het tweede, derde en vierde lid 
van het vorig artikel , geschiedt, zoolang de 
in artikel 1 der wet van 27 Mei 1932 (Staats
blad N°. 221) bedoelde schuldvordering n iet 
is gedelgd, de verdeeling van het in het tweede 
lid van het vorig artikel bedoelde overbl ij ven. 
de deel van de winsten der Bank overeen
komstig de bepalingen van het tweede, derde, 
vierde en vij fde lid van artikel 2 dier wet. 

Art. 33. De rnnte, verkregen uit de in ar
t ikel 13 bedoelde belegging, wordt onder de 
winsten der Bank opgenomen. Vóór. of achter
uitgang van de waarde der door die belegging 
verkregen bezittingen wordt ten bate of ten 
laste van de reserves gebracht. 

Overgangsbepalingen. 
Art. 34. Het bedrag van het in artikel 8 

bedoelde reservefonds der Bank bij het einde 
van het tijdperk, waarvoor artikel 2 dezer wet 
de Bank het recht geeft als circulatiebank 
werkzaam te zijn, zal, indien dat tijdperk niet 
verder wordt verlengd, voor zoover het een 
bedrag van t ien millioen gulden niet over
schr ijdt voor de helft ten voordeele van den 
Staat komen en voor de wederhelft ten bate 
van de Bank blijven. H et meerdere komt voor 
drie vierden aan den Staat en voor een vierde 
aan de Bank. 

Terzelfdertijd zal het bedrag van de in arti
kel 9 en artikel 31, eerste lid, bedoelde bij
zondere reserves der Bank ten bate van de 
winst-enverliesrekening van het laatste boek
jaar van dat t ijdperk worden gebracht. 

Art. 35. 1. Indien bij het einde van het, 
in het vorig artikel bedoelde, tijdperk, niet 
opnieuw aan de Bank het recht wordt verleend 
als circulatiebank werkzaam te zijn, vindt eene 
nadere waardeschatting plaats van de onroe
rende goederen en het kantoormeubilair der 
B ank. Deze schatting geschiedt door drie des
kundigen, van wie één door Onzen Miuister 
van Financiën, één door de directie der Bank 
en één door de rechtbank te Amsterdam wordt 
benoemd. 

2. Een voordeelig of een nadeeli g verschil 
tusschen de uitkomst der in het vorig lid be
doelde schatting en de balanswaarde wordt 
gebracht ten bate of ten laste van de winst-en
verl iesrekening over het laatste boekjaar, 
waarvoor de Bank gerechtigd is als circulatie
bank werkzaam te zijn. 

Slotbepalingen. 
Art. 36. De statuten van de Bank worden 

met de bepal in_gen dezer wet in overeenstem
ming gebracht, zulks met inachtneming der 
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bepalingen van de derde afdeeling van den 
derder, t itel des Eersten Boeks van het Wet
boek van K oophandel, voor zoover deze naast 
de bepalingen dezer wet toepassing kunnen 
vinden. 

Artikel 10 van de wet van 2 F ebruari 1931 
(Staatsblad N°. 400): 

Op Onzen last worden de bepal ingen, waar
onder de Nederlandsche Bank, Ja:achtens de 
wet van 22 December 1863 (Staatsblad N°. 
148), zooals die . sedert gewijzigd is, en de 
wetten van 3 Augustus 1914 (Staatsblad N°. 
345) , van 25 J uni 1929 (Staatsblad N °. 364) , 
van 27 Mei 1932 (Staatsblad N°, 221) , van 
25 J uli 1932 (Staatsbl ad N°. 405), van 17 
November 1933 (Staatsblad N° . 613) , van 28 
December 1933 (Staatsblad N°. 731 ) en van 
2 J uli 1934 (Staatsblad N °. 339) gerechtigd 
is als circulatiebank werkzaam te zij n, in eene 
doorloopende reeks van artikelen samengevat 
en met wijziging dienovereenkomstig van de 
aanhaling van artikelen of gedeelten van ar
t ikelen, met nummering voorzooveel noodig 
van de alinea's en onder in achtneming van 
de gebruikelijke spell ing in het Staatsblad 
geplaatst. 

H et geheel der aldus samengevatte bepalin
gen kan worden aangehaald als "Bankwet 
1937", met bijvoeging van jaargang en num
mer van het Staatsblad, waarin Ons beslui t 
is geplaatst. 

Artikel 11 van de WPI, van 2 Februari 1931 
(Staatsblad N°. 400): 

Deze wet treedt in werking met den eersten 
April 1937. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 1 Maart 
1937, n°. 38. 

Mij bekend, 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

s. 442. 

6 Maart 1937. BESLUIT tot het vaststellen 
van formu]jeren voor aangiftebiljetten der 
inkomstenbelasting, der gemeentefonds
belasting, der vermogensbelasting en der 
verdedigingsbelasting 1. 

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

Financiën van 3 Februari 1937, n°. 162, Directe 
Belastingen ; 

Gelet op artikel 44 der Wet op de Inkomsten 
belasting 1914, artikel 14 der wet van 15 Juli 
1929 (8taa/.sblad n°. 388) , artikel 14 der Wet 
op de Vermogensbelasting 1892 en artikel 2 
der wet van 16 Maart 1928 (Staatsblad no. 66); 

Gezien Onze besluiten van 13 Januari 1931 
(Staatsblad n°. 12), 24 Januari 1933 (Staatsblad 
n°. 24) en van 22 Februari 1936 (Staatsblad 
no. 443); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Februari 1937, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minist er 
van Financii<n van 26 Februari 1937, n°. 151, 
Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 
Art. 1. De formulieren A en B, behoorende 

bij Ons besluit van 13 Januari 1931 (Staatsblad 
n°. 12), worden vervangen door de formulieren 



NKOMSTENBELASTING EN Gl:MEENTE 0 
Be Ia s tin g j aar 1 Mei 193-····--··-30 Apr i 1 193. _____ _ 

AANGIFTEBILJET A 
voor hen die binnen het Rijk wonen. 

Datum van uitret- } 
king, indien deze niet 
per post geschiedt : 

GEMEENTE ( __ c kl .): 

Hij, die een vermogen bezit van f 16.000 of meer, is verplicht om aangifte van zijn vermogen te doen voor de vermogensbelasting. 
Indien het een minderjarige of onder curateele gestelde betreft, rust die verplichting op den ouder, den voogd of den curator. 
Wie aangifte voor de vermogensbelasting moet doen, gelieve het biljet A terug te zenden en te vragen om een bi ljet B. 

De vragen 1 tot en met 17 moeten worden beantwoord naar den toestand op 1 Mei, of, indien de belastingplichtige op 1 Jl.tei nog niet 
, hier te lande woonde, naar den toestand _op het tijdstip van vestiging. 

NA.\l\f, ENZ. 1. Welke zijn de naam en voornamen van dengene, van wien het 
inkomen op dit biljet wordt aangegeven ? 
Welke zjjn de datum en het jaar zijner geboorte? 
(Voor een weduwe ook den eigen naam op te geven, voluit 
geschreven.) 

2. Indien de aangifte wordt gedaan door den vader, de moeder, 
den voogd of den curator van den persoon, bedoeld in vraag 1, 
of indien zij wordt geda-an door zijn executeur-testamentair of 
den bewindvoerder over zijn nalatenschap welk'3 zijn dan : naam, 
voornamen 
en woonplaats van dien vertegenwooriliger, enz. ? 

N.B. Indien in ' de volgende vragen gebruikt worden de woorden "gij " en "de· aangever", wordt daarmee bedoeld de persoon, 
wiens naam achter vraag 1 moet worden vermeld. Met "Uw woonplaats", ,,Uw echtgenoote'', enz. worden bedoeld de woon
plaats enz. van dien persoon. 

B EROEP, 
BEDRIJF, ENZ. 

3. a. Wat is Uw beroep of bedrijf ? 
b. Wat is het beroep of bedrijf Uwer echtgenoote? 
c. Hoe is de naam en waar is de woonplaats van Uw ne; k

gever en van den werkgever Uwer echtgenoote ? 
d. Van welke vennootschappen zijt gij of is Uw echtgenoote 

commissaris ? 
e. Waar zijn Uwe kantoren, fabrieken, magazijnen, winkels, 

werkplaatsen, énz . gelegen? 
/. ·welke handelin~en, werkzaamheden of diensten, waaraan 

eenig voordeel 1s verbonden, worden buiten Uw gewoon 
beroep of bedrijf door U of Fwe echtgenoote verricht of 
bewezen? 

g. Uit welke onderneming krijgt gij of Uwe echtgenoote in
komsten zonder persoonlijke werkzaamheid en anders dan 
als aandeelhouder? 

h. Indien gij in het laats/. verloopen kalenderjaar opbrengst hebt 

f-
00 
co 



genoten van op zich zelf staande werkzaamheden, hande-
lingen en diensten, door U zelf of Uw echtgenoote verricht 
of bewezen, van welken aard waren die werkzaamheden, enz. ? 

(Bedoeld worden werkzaamheden als execut e ur-testamen-
tair, lid eener examencommissie, enz. De opbrengst op te .... 
geven bij vraag 24. ) ~ 

...;i 
FmMA OTI' 4. Oefent gij of Uw echtgenoote Uw beroep of bedrijf uit in eene 
MAATSCHAP. vennootschap onder fir-ma, eene co-mrnanditaire vennootschap of in 

eene andere rnaatschap ? 
Zoo ja, welke is de naam dier vennootschap of maatschap, wie 
zijn, en waar wonen : 
a. De medevennooten ? 
b. De commanditaire vennooten ? 

(Hierbij niet op te geven commanditaire aandeelhouders 
in commanditaire vennootschappen op aandeelen. ) 

VoORKO~UNO 5. Zijt gij of is Uw echtgenoote in JSèderlandsch-Indië, Suriname 
VAN DUBBELE of Curaçao aan _ eene inkomstenbelasting onderworpen ? 
BELASTING. Zijt gij of is Uw echtgenoote in het buitenland onderworpen aan 

eene belasting, die ten behoeve van den Staat naar het inkomen 
of het vermogen wordt geheven ? 
Zoo ja, waar ? 

Inlegvel bij het aangiftebiljet n°. van de besrhrijvingslijst, belastingjaar 193 ___ -----/193 _____ 

WoONl'LAATS. 6. Welke is Uw woonplaats? 
(Gemeente, straat, grac,ht, enz. en h uisnummer; eventt eel 
ook het postadres te vermelden.) 

VESTIGING. 7. Indien gij U na I Mei hier t e lande gevestigd hebt, van wanneer 
dagt eekent die vestiging ? 

VERHUIZING. 8. Op welk adres of op welke adressen (behalve het bij v raag 6 ver-
melde adres) hebt gij gewoond in het afgeloopen belastingjaar? 

WETTELIJK VER- 9. Zijt gij wettelfi lr vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd, cu -
TEGENWOORDIG- rator) van anderen, van wier vermogen aangüte moet worden 
DEN. gedaan? 

Zoo ja, welke zijn hunne namen en voornamen en hun adres ? 

INWONENDE 10. Hebt gij één of meer dienstboden bij U inwonen? 
DIENSTBODEN. Zoo ja, welke ~n h unne namen en voornamen en h oeveel be-

draagt het gel oon van ieder hunner ? · 

ANDERE l l. Hebt gij buiten Uwe dienstboden personen bij U inwonen die 
,... 
~ 

INWONENDEN. niet tot Uw gezin behooren (pensiongasten, kostgangers, enz.) 0 

en eigen inkomsten hebben ? 
Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen, en welk beroep : oefenen zij uit ? 



·~-- --· ·-· .a.:a:t"U.l .l~ -'J 00 M ...., ' t '0-,! - --
0
._,, TOTU .l.-00/Il:-

flEZINSVERBAND. samen met nog andere personen_ dan _m ':'t U~ echtgenoot(e) en 
met Uw eigen of aangehuwde minderiarige kmderen (b-v_ meer -
derj arige kinderen; broers; zusters) ? __ _ 
Zoo ja, welke van die p~rsonen komen vermoedehJk m aan-
merking voor een aanslag in de gemeentefonds belasting, en welk 
beroep oefenen zij uit ? 

MrNDEBJARIGE 13_ a_ Hoeveel minderjarige eigen of aangehuwde kinderen en 
KTNDEBEN- pleegkinderen hebt gij ? 

slechts (Als pleegkind van den belastingplichtige wordt aan-
gemerkt, wie door hem als een eigen kind wordt onderhouden-
en opgevoed-) 
b_ Welke zijn de geboortedatum en het geboortejaar van elk van die kinderen ? 
1. geboren den 19_ --·------... 7_ geboren <kn 
2. 19 ....... ,,, ___ 8_ 

" " " " 3.-
" " ······-

19 ____________ 9. 
" " 4_ 

" " 
19 ............. 10. 

" " 5. 
" " 

...................... 19 .............. ll. 
" " 6_ 

" " 
19 ........... .. 12. 

" " 
r,, Welke van die kinderen hebben een zuiver inkomen van : 
a_ f 800 of meer ? 
(Naam, voornamen, beroep en adres van deze kinderen op te 
geven _) 
b- f 350 of meer, doch minder dan f 800 ? 
(Van deze kinderen op t e geven : zuiver inkomen, 
namen, beroep en adres. ) 

naam, voor-

E CHT<1ENOO'T'(E). 14_ Indien gij gehuwd zijt, welke zijn dan de naam en voornamen van 
Uwe(n) echtgenoot(e) ? 
En indien gij niet gehuwd zijt, zijt gij dan gehuwd geweest ? 

15_ Geniet Uwe echtgenoote inkomen dat niet in deze aangifte is 
begrepen? 

ONROERENDE 16- I s het buis dat gij bewoont Uw ei{endom of dat van Uw echt-
ZAKEN_ genoote (al of niet met hy póthee bezwaard) ? 

ONVERDEELDE 17_ Zijt gij , of is Uw ecbtgenoote medegerecbtigd tot nog onver ; 
BOEDELS- deelde boedels ? 

Zo9 ja, tot welke, en voor v.elk aandeel ? 

AANGIFTE VAN HET INKOMEN. 

Hoe groot is het bedrag van Uw inkomen gesplitst als volgt: 

UrT ONDER
NEMING EN 
AJ.iBEID-

118_ a_ Opbrengst van betrekking, ambt, waardigheid of bediening (na aftrek 
bijdragen ingevolge pensioenregeling of ingevolge de Ziektewet): 

1°. arbeidsloon, salaris, traktement, provisie, gratificatie, toelage . _ 
2°_ emolumen ten, vacatie- en presentiegeld 
3° r tantjèmt3 . ! • , ' • • r • r r ' ' t t • ~ ! f r , f ' t 

' 
19 _________ 

19--~--------19 _____________ 
19 __ ________ 
19 __________ 
]9_ ............ 



1 

40_ vöordeelen, voortvloeiende üît aanspraken öln, ha verloop van tijd of onder eenë vöOr
waarde, één of meer uitkeeringen te ontvangen of door een ander (b.v. weduwe) te do·en 
ontvangen, voor zoover die aanspraken niet voortvloeien uit eene pensioenregeling, en 
voor zoover zij piet door ei~en st(!rtingen_ worden ~edekt of ge<;l.ekt gehouden 

50_ vrij wonen, vr1Je kost en mwonmg, vr1J vuur, b cht; belastmg e.d. . . . 
Aftrek wegens beroepskosten en -lasten (w. o. wegens contributie j 
vakvereeniging f ______ en ingevolge art. 129 der wet op de . __ T_o_ta_a_l ____ _ 
inkomstenbelasting - overgangsbepaling spaarfondsen - f ------) 

Blijft zuiver 
b. Zuivere opbrengst (winst) van onderneming, met inbegrip van eventueel door den aangever 

afzonderlijk berekende rente van ondernemingskapitaal en van eigen gebruik (f ········--·--·-·· ) 
van in het bedrijf voortgebrachte of verkregen vruchten (bijv. la ndbouwproducten) of 
van waren, die in het bedrijf worden vervaardigd, bewerkt of t en verkoop ingeslagen 
(bij v . kruidenier swaren) . .... . .............. .. .... . 

c. Z uivere opbrengst van 1tr-ij beroep en van niet onder a en b genoemde handelingen, werk 
zaamheden en diensten , welke min of meer geregeld worden verricht (zooals niet bedrijf -
matig kamerverhuren) .. ...... . . . . ............. . . . 

(Opbrengst van op zich zelf st aande werkzaamheden in het laatstverloopen kalenderjaar 
genoten aan te geven bij vraag 24.) 

UIT ONROEREND 19. Zuivere opbrengst van onroerende goederen, voor zoover niet gebezigd voor de uitoefening van 
GOE D. eigen bedrijf of beroep : 

a. huurwaarde van gebouwen, gedeelten va n gebouwen of gronden in eigen gebruik voor 
woning of tot huishoudelijke doeleinden (hi ronder niet te begrijpen de huurwaarde van 
gebouwen en gronden die de aangever in huur heeft) . . . . . . . . . . . . . 

b. huren en pachten of andere baten uit onroerende goederen, en uitkeeringen ter zake van 
rechten op onroerende goederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Bij het berekenen van de opbrengst, t e vermelden onder a en b, in mindering te brengen 
grond- en andere lasten, kosten van onderhoud en verzekering. R ente van hypothecaire en 
andere schulden niet hier af te trekken doch bij vraag 25, letter c. ) 

U IT ROERE N D 20. Zuivere opbrengst van roerend kapitaal, niet belegd in eigen bedrijf of beroep : 
KAPITAAL. a. rente van inschrijvingen op de Grootboeken der Nationale Schuld en van Staatsschuld-

boek jes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. rente van inschrijvingen op andere grootboeken en rente en dividend van efj ecten . . . 

(Bonusaandeelen enz. moet en in den regel ook worden aangegeven ; zie art. 6 der wet op 
de inkomstenbelasting.) 

c. rente van hypothecaire schuldvorderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. ren te over vorderingen op (saldi tegoed bij) banken (boerenleenbanken en spaarbanken 

inbegrepen), onverschillig of de r ente is bijgeschreven of uitbetaald . . . . . . . 
e. rente van alle andere vorderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/ . uitkeeri.ng op geldschieting en commandite ; opbrengst van rechten op winstaandeelen 

(niet voortvloeiend uit persoonlijke werkzaamheid of uit het bezit van effecten) . . . 
g. opbrengst van tijdelijk niet belegde gelden, rente begrepen in de aflossing van schuld-

vorderingen, en andere opbrengst van roerend kapitaal . . . . . . . . . . . . . 
UIT ONVER- 21. (Evenredig) aandeel in de zuivere opb1·engst van onverdeelde boedels . 
DEELDE BOEDELS. 

UIT P E NSIOEN, 22. 
LIJFRENTE, 
IJITKEERING, ENZ. 

Zuivere opbrerigst van _rechten op periodieke uitkeeringen van het leven a/hankelij k: 
(Verpl1chte b1Jdragen_ mgevolge pensioenregeling moeten worden afgetrokken.) 
a. ver of of nonact1vite1t straktement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. vóór .1 Mei 1915 ingegane wachtgelden, pensioenen en lijfrenten I f --·--····--·1 ··········--

Af : mgevolge art. 128 der wet op de inkomstenbelasting . . . ,, ........................... ...... . 
c,- wac~tgelclen, ingega~n fa 30 April 191~, , . ~,.: ~· _ 

f ----



VERREKENING 
VROEGERE 
VERLIEZEN. 

ÜP ZICH ZELF 
STAANDE WERK
ZAAMHEDE N. 

AFTRE lC 

23. 

24. 

125. 

e. IJJl l'Onten (w.o. uitkecnhgcn u, t stuchcfonctscnJ, mgegaan na ;iu April l\Ho .. . . 
f. andere uitkeeringen en ver strekkingen, niet aan de vervulling van een ambt of dienst

betrekking verbonden, die bij overlijden van de(n) gerechtigde of van een derde eindigen, 
gesplitst als volgt : 

10. wettelijk verschuldigde (bijv . echtscheidingsuitkeeringen) . . ..... , . .. . 
20. enkel berustend op de voorschriften van de moraal of het fatsoen (met uitzondering van 

hetgeen wordt ontvangen van huisgenooten). . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Totaal inkomen volgens de artt. 12 tot en m et 17, eer ste lid, der wet op de inkomsten-

belastinj1' (hierna aan te duiden als "bedrag A" ) .. .. .... . ... . . . . 
Alleen in te vul- Indien dit "bedrag A" yoor het vóórvorige belastingjaar minder bedroeg 
len indienverlie- d3:n ~ui, en dus ne~atief was : 

f -------------------- "---------zen, die voor het Hier m t e v ullen dit negatieve b~drag . . . 
vóórvorige belas- Waarvan reed s verrekend het vorige belast rngJ aar. (Af:) ,, ............. ------- -----------
tingjaar of voor Blijft nog t e verrekenen . . . . . . . . . . . . . . _f _ __ - -
het vorig belas- Indien het " bedrag A" voo,· het vorige belastingjaar min-
tingjaar waren der bedroeg dan nul en dus negatief was, hier in te 

aantegeven,nog vullen dit negatieve bedrag . . . . . . . (Bij:) ,, ------------- .. - -------
niet verrekend Totaal der af te trekken oude verliezen 
konden worden. Blijft over 
Zuivere opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden, handelingen en diensten, 
in het laatstverloopen kalenderjaar genoten (zie de noot bij vraag 3, let ter h) .. (bij) 

Totaal van het (onzuiver) inkomen) 

1 

Met welk bedrag moet het hierboven aangegeven inkomen worden verminderd wegens op 
1 Mei (of, indien de aangever op l Mei nog niet binnen het Rijk woonde, op het tijdstip van 
vPstiging ) jaarlijks verschuldigde en niet met een bron van inkomen in verband staande : 
a. premiën voor levensverzekering, lijfrente of pensioen ( contributie voor een 

begrafenisfonds daaronder begrepen) . . . . . . . . . . . . . . . f ............. ------ _ ...... ----
Deze aftrek mag niet meer bedragen dan 5 pct . van het (onzuiver) in-
komen en niet meer dan f 100, en in geen geval m eer dan het werkelijk 
verschuldigde jaarlijksch bedrag. Aftrek van contributie voor ziekte-
verzekering of ziekenfonds is niet toegestaan. 

b. lijfrenten, pensioenen en andern periodieke nitkeeringen en verstrek
kingen, niet aan de vervulling van een ambt of dienstbetrekking ver
bonden, die bij overlijden van den gerechtigde, of van een derde, eindigen, 
gespli.t st als volgt : 

1 °. wettelijk verschuldi~de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ........... ______ -----·-
(Hieronder vallen biJv. ondersteuningen aan behoeft ige ouders en groot-
ouder s, en aan behoeftige kinderen en kleinkinderen. T er zake van onder-
houd en opvoeding van minderjarige kinderen en t er zake van lijfrenten 
of andere periodieke uitkeeringen aan minderjarige kinderen toegekend, 
is geen aftrek toegelaten.) 

2°. enkel op de voorschriften van de moraal of het fatsoen berustende, toe-
komende aan personen die niet met den gever samenwonen . . . . . ,, . .. ................. ........ --.... .. 

f ------ ---------------- __ __ __ .. __ 

" ................................ . 

" ..... , .. .. _.,, .. ··- - -···-·-··· -- --- --
f --,, _______ ,,,, ____ ----- -------

c. 1·cnten van hypothecaire en andere schulden, altij ddurende renten . _ . . ,, .......... ------ _ .. --.. .. 

(Aflossing van schulden mag niT~t:~rd::n ai!~tr~~:k-) ... ' .jf _ ____ -.... -... --------- _-,_-__ -_ " ---.................. ----------

Blijft zuiver inkomen: - .- .- .- . - .- . f ----------------- - _-__ _ 

TOELICll'.l'ING VAN 126. 1 
DEN AANGEVER. 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord en onderteekend. 
Te . --------.... , den _ ________ 193 ____ _ 



BELASTINGEN NAAR IN KOMEN EN VERMOGEN . 
Belastingjaar !Mei 193 ___ - 30 April 193 ___ _ 

AANGIFTEBILJET B 
voor hen die binnen het Rijk wonen. 

Datum van uitrei- } 
king, indien deze niet 
per post geschiedt : 

GEMEENTE (--········c kl.) : 

De vragen I tot en mei 30 moeten worden beantwoord naar den toestand op l M ei, of, indien de belastingplichtige op 1 M ei nog niet 
hier te lande woonde, naar den toestand op het tijdstip van vestiging. · 

NAAM, ENZ. 1. Welke zijn de naam en voornamen van dengene, van wien het 
inkomen en het vermogen op dit bilj et wordt aangegeven ? 
Welke zijn de datum en het jaar zijner geboorte ? 
(Voor een weduwe ook den eigen naam op te geven, voluit 
geschreven.) 

2. Indien de aangifte wordt gedaan door den vader, de moeder, 
den voogd of den curator van den persoon, bedoeld in vraag 1, 
of incLicn zij wordt gedaan door zijn execut or-testamentair of den 
bewindvoerder over zijn nalatenschap, welke zijn dan : 
naa1n, voornanien 
en woonplaats van dien vertegenwoordiger, enz. ? 

N.B. Indien in de volgende vragen gebruikt worden de woorden "gij" en "de aangever", wordt daarmede bedoeld de persoon, 
wiens naam achter vraag 1 moet worden vermeld . l\iet "Uw woonplaat s", ,,Uw echtgenoote", enz. worden bedoeld de woonplaata, 
enz. van dien persoon. 

BEROEP, 
BEDRIJF, E N Z. 

3. a. Wat is Uw beroep of bedri;i/ ? 
b. Wat is het beroep of bedrijf Uwer echtgenoote? 
c. Hoe is de naam en waar is de woonplaats van Uw werkgever en 

van den werkgever Uwer echt~enoote ? 
d. Van welke vennootschappen zijt gij of is w echtgenoote 

commissaris ? 
e. Waar zijn Uwe kantoren, fabrieken, magazijnen, winkels, 

werkplaatsen, enz. gelegen ? 
/. Welke handelingen, werkzaamheden of diensten, waaraan 

eenig voordeel is verbonden, worden buiten Uw gewoon 
beroep of bedrijf door U of Uwe echtgenoote verricht of 
bewezen? 

g. Uit welke onderneming krijgt gij of Uwe echtgenoote inkom
sten zonder persoonlijke werkzaamheid en anders dan als 
aandeelhouder ? 

h. Indien !!ii in het laatst verloopen kalenderiaar opbrengst hebt 



FIRMA OF 
MAATSCHAP. 

VOORKOMING 
VAN DUBBELE 
BELASTING. 

l 

4. 

5. 

-gm-n:rnet1---vR'TrOJ.'"'/j m.rr-v.e:rr-sTiaanae ,verK:l.aam.fieden, hande
lingen en diensten, door U zelf of Uwe echtgenoote verricht 
of bewezen, van welken aard waren die werkzaamheden, enz. ? 
(Bedoeld worden werkzaamheden, als executeur-testamentair, 
lid eener examencommissie, enz. De opbrengst op te geven 
bij vraag 37.) 

Oefent gij of Uw echtgenoote Uw beroep of bedrijf uit in eene 
vennootschap onder firma, eene commanditaire vennootschap of in 
eene andere maatschap ? 
Zoo ja, welke is de naam dier vennootschap of maatschap, wie 
zijn, en waar wonen : 
a. De medevennooten ? 
b. De commanditaire vennooten ? 

(Hierbij niet op te geven commanditaire vennooten in com
manditaire vennootschappen op aandeelen.} 

Zijt gij of is Uw echtgenoote in Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao onderworpen aan a. eene inkomstenbelasting, b. eene 
vermogensbelasting ? 
Zijt giJ of is Uw echtgenoote in het buitenland onderworpen 
aan eene belasting, die ten behoeve van den Staat naar het 
inkomen of het vermogen wordt geheven ? 
Zoo ja, waar ? 
'(Het antwoord toe te lichten bij de vragen 30 en 39.) 

Inlegvel bij het aangiftebiljet n° . van de be.sclwijuingslijst, belastingjaar 193 .............. !193 ... . 

WOONPLAATS. 6. Welke is Uw woonplaats? 
(Gemeente, straat, gracht enz. en huisnummer; eventueel ook 

· het postadres te vermelden.} 

VESTIGING. 7. Indien gij U na l Mei bier te lande gevestigd hebt, van wanneer 
dagteekent die vestiging ? 

VERHUIZING. 8. Op welk adres of op welke adressen (behalve het bij vraag 6 
vermelde adres} hebt gij gewoond in het afgeloopen belasting-
jaar? 

WETTELIJK 9. Zijt gij wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd, 
VERTEGEN- curator) van anderen, van wier vermogen aangifte moet worden 
WOORDIGDEN. gedaan? 

Zoo ja, welke zijn hunne namen en voornamen en hun adres ? 

INWONENDE 10. Hebt gij één of meer dienstboden bij U inwonen ? 
DIENSTBODEN. Zoo ja, welke zijn hunne namen en voornamen en hoeveel be-

draagt het geldloon van ieder hunner ? 

ANDERE ll. Hebt gij buiten Uwe dienstboden personen bij U inwonen, die 
INWONENDEN, niet tot Uw gezin behooren {pensiongasten, kostgangers, enz.) 
GEEN GEZINSLID en eigen inkomsten hebben? 
ZIJNDE. Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen, en welk beroep 

oefenen zij uit ? 

.... 
cc 
Ol 
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SAMENWONEN 
IN GEZINS
VERBAND. 

MINDERJARIGE 
KINDEREN. 

12. 

13. 

Indien gij behoort tot een gezin, woont gij dan in gezinsverband 
samen met nog andere personen dan met Uw echtgenoot( e) en met 
Uw eigen of aangehuwde minderjarige kinderen ? (b.v. meerder
jarige kinderen ; broers; zusters). 
Zoo ja, welke van die personen komen vermoedelijk in aanmer
king voor een aanslag in de gemeentefondsbelasting, en welk 
beroep oefenen zij uit ? 
Hoeveel minderjarige eigen of aangehuwde kinderen en 'pleeg-
kinderen hebt g\i ? . . . 
(Als pleegkind van den belastmgphchtige wordt slechts aan
gemerkt, wie door hem als een eigen kind wordt onderhouden 
en opgevoed.) 

14. Welke zijn de geboortedatmn en 
1. geboren den 

het geboortejaar van elk van die kinderen ? 
19 ....... .... . 7. gehoren den ........ .. ... __ _ ___ _ 19 ... . 

19 ... . 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

19 .. .. 
19 ... 

----------- 19.- ..... . 
---------- 19 .. 

19 

8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 

15. WelJrn van die kinderen hebben een zuiver inkomen van: 
a. f 800 of meer ? 
(Naam, voornamen, beroep en adres van deze kinderen op te 
geven.) 
b. f 350 of meer, doch minder dan f 800 ? 
(Van deze kinderen op t e geven : zuiver inkom en, naam, voor
namen, beroep en adres.) 

EcHTOENOOT(,:) . l 6. Indien gij gehuwd zijt, welke zijn de naam en voornamen van 
Uwe(n) echtgenootle)? 
En indien gij niet gehuwd zijt, zijt gij dan gehuwd geweest ? 

ÛNROERENDF. 
ZAKEN, 

17. Zijn het inkomen en het vermogen Uwer echtgenoote in deze 
aangifte begrepen ? 
Zoo neen, waarom niet ? 
Een gehuwde vrouw is zelve belastingschuldig en moet dus zelf 
aangifte doen ingeval van scheiding van tafel en bed of van 
scheiding van goederen, alsmede indien en in zooverre zij bij 
huwelijksche voorwaarden het beheer van haar roerende en 
onroerende goederen en het vrüe genot harer inkomsten heeft 
bedongen. 
In alle andere gevallen moet de gehuwcl'l man tevens het inkomen 
en het vermogen zijner echtgenoote aangeven. 
Heeft de gehuwde vrouw alleen het beheer van haar vermogen 
of een gedeelte daarvan, clan is zij desgevraagd verplicht om, 
te11 behoeve van den aanslag van haar echtgenoot - op een 
b1Jzonder aangiftebiljet - aangifte t e doen van het vermogen 
dat zij beheert. 

18. Is het huis dat gij bewoont Uw eigendom of dat van Uw echt
genoote (al of niet met hypotheek bezwaard)? 

m. Bezit gij of Uw echtgenoote andere onroerende zaken, in Neder-
land gelegen of gevestigd ? · 

19 .......... .. 
--------- 19 ...... -.. 
---------- 19 ··· ·-

19 ...... ... . 



120. 

WETTELIJK 21. 
VRUCHTGENOT. 

ÛNVERDEELDE 22. 
BOEDELS. 

LIJFRENTEN. 23. 

VRUCHTGEBRUIK. 24. 
~ a:,' 
=~t~ 
]] §,d 
"t3 0 s: ~ ~.... :; 

"a:, 0 

~~~1 
~ o-" ?5. d.~,..o 1 ~~~ ~~·a 

o"O'" :; "'..c s: g ~ 
GEKAPITALI- 26. 
SEERDE UIT-
KEERINGEN. 

ln welke kadastrale gemeenten iggen w onroeren e za" en, en 
onder welke artikelen van den kadastralen legger komen ZIJ voor ? 

u d k 

(Zie aanslagbiljet grondbelasUng.) 

Hebt gij of Uw echtgenoote krachtens de wet vruchsgenot van 
vermogen van Uw minderjarige kinderen? 

Zijt gij of is Uw echtgenoote mede gerechtigd tot nog onverdeelde 
boedels? 
Zoo ja, tot welke, en voor welk aandeel? 

Geniet gij of Uw echtgenoote eene lijfrente? Van wiens leven is 
zij afhankelijk en hoe is zij verkregen ? 
Bezit gij of Uw echt,genoote zaken in vruchtgebruik ? 
Zoo ja, hoe hebt gij dat vruchtgebrnik verkregen en wanneer 
eindigt het ? 
Wie is de bloote eigenaar van die zaken ? 
Is aan het vruchtgebruik de verplichting verbonden om rente 
van schulden te voldoen of om periodieke uitkeeringen te ver-
richten? · 

Bezit gij of Uw cchtgenoote zaken, bezwaard met vruchtgebrwk ? 
Zoo ja, wie is de vruchtgebruiker, welke zijn adres en geboorte-
datum ? Hoe is het vruchtgebruik verkregen? 
Betaalt de vruchtgebruiker renten of uitkeeringen, die zonder 
vruchtgebruik te UwPn laste zouól.en zijn ? 

Hebt gij of Uw echtgenoote verplichtingen, zooals bedoeld zijn 
in vraag 28 letter d, n°. 1 (uitkeeringen)? 
Zoo ja, welke zijn, voor iedere verplichting afzonderlijk: 
het jaarlijksch bedrag; 
de duur der verplichting ; 
naam, voornamen, adres en geboortedatum van hem, v , n wiens 
leven de verplichting afhangt, en de wijze van ontstaan der ver-
plichting? 

--
(Voor vermogensaangiften 
wordt dit vermogen gehee 
als vermogen van de kindere n 

s beschouwd. De opbrengst i 
ouderlijk inkomen.) 

·- ---



Aangifte van het vermogen (in geheele guldens). KOLOM I KOLOM II 

A. Bezittin- B. BezittinHoe groot is het bedrag van Uw vermogen gesvlitst als volgt : gen in vollen gen in vollen 
__ .:__ ______ D_ e_,_;v_aa-rd_e_v_a_n_b_e_z_i-tt_in_ g_e_n_,_w_a_a-rv- an_ d_e_e_i_g_e_n_d_o_m_ i_s_b_ez_,_;v_a_a_r_d_m_e_t_vr_u_ch- tg-e-,-- 1 eigendom, be- eigendom, niet 

VOLGENS DE 
BALANS. 

Het vermogen, 
ir. kolom I vol
gens de balan, 
aangegeven, moet 
niet andermaal 
worden aange
geven. 

H UI ZEN, L~ND 
ENZ. 

SCHEPEN. 
VLIEGTUIGEN. 
VoE;iiTUIGEN,ENZ. 
EFFECTEN, ENZ. 

H)POTHEKEN. 

ANDERE 
VORDERINGEN. 

COMMANDITAIR 
KAPITAAL; 
WINSTRECHTEN. 

KAs, ENZ. 

- legd in bedrfj f belegd in be-
bruik of iakelijk re0ht van gebruik moet wo,·den aangegeven, alsof de eigenaar of beroep. drijfof beroep. 
den vollen eigendom had. De waarde van 7aken, waarvan men bet v ruchtgebruik 
heeft. moet Wûrden aangege,en alsof men den vollen eigendom had. H erleiding 
vindt plaate bij vraag 29. 

0. Bezittin- D. Bezittin
gen in blooten gen in vrucht-

eigendom. gebruik. 
27. a. Vermogen belegd in ondernemingen, waarvan de aangever geen ver

handelbare aa,ndeelbcwijzen bezit, volgens de laatst va,tgestelde of goed-

t:f::t ~a'.a~s _(~~e~ ~e _a~n~e~er_ ,~il _e~ 1'.1a~ ~a~g~v~n- v_ol~e~s _tl~ f ..... ·-... 
(Dt>ze balans moet den stand van zaken aanwijzen op een tijdstip ten 
.vroegste uit het afgeloopen belastingjaar; de bezittingen en schulden 
moeten geschat zijn naar regels, welker toepassing geen lager kapitaal
saldo oplevert, dan verkregen zou zijn bij afzonderlijke taxatie ten be
hoeve van de vermogensbelasting.) 
B# : de sedert het tijdstip der balans aan de onderneming toegevoegde 

kapitalen 
Totaal . . . . . . . . . f 

Af : de sedert het tijdstip det· balans aan de onderneming onttrokken 
bedragen 
Verschil: (een eventueel negatief bedrag door te halen en af te trekken 
bi- vraag 28, letter a) . f 

b. Onroerende goederen, geheel of gedeeltelijk in eigen gebruik voor woning 
of tot huishoudelijke doeleinden (geschat naar de verkoopwaarde\ . . ,, ____ ._ .. f 

c. Andere onroerende zaken, in Nederland gelegen of gevestigd, met inbe-
grip van rechten van erfpacht, opstal en beklemming en van rechten op 
erfpachtcanons, beklemhuren en grondrenten (als voreIJ) 

d. Onroerende zaken, buiten Nederland gelegen (alJJ voren) 
e. Schepen, schuiten, vliegmachines en andere water- of lu chtvaartuigen 

met toebehooren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . ,, 
/. Voertuigen (daaronder ook autornobielen, motorrijwielen, enz.) . . . . ,, 

- ----1,, 

g. Inschrijvingen op de Grootboeken der Nationale Schuld en Staatsschuld-
boekjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, _____ 

1
,, ____ _ 

ll. Inschrijvingen op andere grootboeken en etfectPn afzonderlijk 
voor: { 1~. die welke g~noteerd worden t:;r beurze van Amsterdam . ,, .......... . ........ ,, ......... .. .............. ..... .. 

2 . die welke met vallen onder 1 . . . . . . . . . . . . . ,, _____ ,, - - ---·-· 
i. Schuldvorderingen, verzekerd door hypotheek op onroerende zaken of op 

schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, .... ......... ....... ..... ....... ,, ....................... ......... . 
j. Vorderingen op (saldi tegoed bü) banken (boerenleenbanken en spaar-

banken inbegrepen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, _____ , ,, .............. _ ................ _ 
k. Beroeps- en boekvorderingen, niet vallende onder de vorige letters en 

vorderingen tot levering van zaken waarvoor reeds een schuld is aan-
gefeaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ...................... , ........ ..... - ,, 

l. A l andere vorderingP-n . . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . ,, ---- - I " 
m. Commanditair kapita.al; rechten op winstaandeelen (niet voortvloeiend 

uit persoonlijke werkzaamheid of uit bezit van effecten) . . . . . . ,, _____ , ,, 

"· Geld in k.as, wissels en ander handelspapier, vervallen coupons en divi
dendbew:!]zen, alsmede saldi-tegoed bij girodiensten . . . . . . . . . 

.... 
<C 
00 



ONVERDEELDE 
BOEDELS. 

"POLISSEN. 

LIJFRENTEN, ENZ. 

VEE. 

BEDRIJ~'S · 
GOEDEREN, ENZ. 

GOUDWERK, ENZ. 

OVERIGE BEZIT· 
TINGEN. 

VOLLE 
EIGENDOM . 

l 28. 

VRUCHTGEBRUIK. 29. 

o. Aandeelen in onverdeelde boedels . 

p. Polissen van levensverzekering of van nog niet ingegane lijfrenten, deel 
uitmakende van het bedrijfs- en beroeps,ermogen . . . . . . . . . ,, ____ _ 

q. Niet tot bedrijfs- of beroepsvermogen behoorende polissen van levens
verzekering (zie de aanteekening op blz. 4) . . . . . . . . . . . . ,, 

-r. Rechten op lijfrenten, afhankelijk van het leven van één persoon (tenzij 
het recht voortvloeit uit een polis, en de uitkeering nog niet is ingegaan) 
(zie ook de aanteekening op blz. 4). . . . . . . . . . . . . . . . ,, ----··- ,, 

s. Rechten op lijfrenten, afhankelijk van het leven van meer dan één persoon 
(tenzij het recht voortvloeit uit een polis en de uitkeering nog niet is 
ingegaan) en andere rechten op periodieke uitkeeringen en verstrek
kingen, al dan niet. van iemands leven afhankelijk (zie art. 7 der Wet op de 
Vermogensbela.sting 1892 en art. 47 der Successiewet) ,, ..................... .............. ,, 

t. Rundvee (waaronder ____ stuks melkvee) . . . . ,, ____ ...... ,, 
u. Ander hoornvee, paarden, varkens en pluimvee . . . . . . ,, 

·v. Niet onder de vorige { 1°. bedrijf~- en beroepsvoorraden . . . . . . . ,, 
rubrieken vermelde: 2°. we_rkt~gen, ge~eedsch.appen en andere zaken, 

gebruikt m bedqJf, enz. . . . . . . . . . . ,, _____ ,, ____ _ 
(Aan te geven naar de geldswaarde, in verband met de bestemming) 

w, Goud- en zilverwerk, paarlen en edelgesteenten, geen handelsvoorraad 
zijnde, noch dienende voor uitoefening van beroep of bedrijf . . . . . ,, _____ ,, ____ _ 
(Niets in te vullen, indien de gezam. waarde minder dan f 2000 bedraagt.) 

x . Overige bezittingen (w.o. auteursrechten, octrooien, enz.) !.!"--======- ''-'-'--=====: 
Totaal. _____ f 

Onder de bedragen, bij vraag 27 vermeld, is begrepen wegens : 
a. bezittingen in vollen eigendom., belegd in bedrijf of beroep (kolom I, letter A): . . . 
b, bezittingen in vollen eigendom., niet belegd in bedrijf of beroep (kolom II, letter B): 
Totaal van de bezit>-ingen in vollen eigendom . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Van dit bedrag moet worden afgetrokken wegens schulden niet drukkende op bezittingen in 
vruchtgebruik of in blooten eigendom : 
c, Bedrijfs- of beroepsschulden, niet reeds in aanmerking genomen bij de 

aangifte volgens de balans (vraag 27, lettPI· al, naar de contante waarde f ........ .. 
d. Andere schulden, gesplitst als volgt : 

1. Gekapitaliseerd bedrag der lijfrenten, gevestigde of altijddurende ren
ten, verstrekkingen van levensonderhoud, huisvesting of andere zaken, 
voor zoover deze uitkeeringen en verstrekkingen wPtteliik ver•chuldigd 
zijn en niet rechtstreeks uit het familierecht voortvloeien~ (Zie artikel 8 
der Wet op de Vermogensbelasting 1892.) . . . . . . . , ,, .. ......................... .. 
2. Overige schulden (naar de contante waarde), gesplitst als volgt : 
die waarvan rente verschuldigd is . . . . . . . . . . . 
alle andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Totaal van de af te trekken schuld<'n 
Waarde van het vermogen in vollen eigendom 

a. bezittingen bij den aangever of zijn ecbtgenoote in vruchtgebruik (bij 
vraag 27 vermeld in kolom II, letter D) f .................... ........ . . 
(Is er meer dan één vruchtgebruik, dan gelieve de aangever vorenstaand 
bedrag te specificeeren bij vraag :io.) De belastbare waarde van het 
vruchtgebruik (de ,ruchtgebruiken) moet gesteld worden op . . . . f 
(Voor elk vruchtgebruik berekene de aangever 4 pct. van de volle waarde 
der bezittingen waarop het vruchtgebruik rust. Het aldus verkregen 



bedrag (of elk van de alrlus verkregen bedragen moet worden ge ap1ta 1-

seerd oi dez'llfde wijze als een lijfrente; zie art. 7, 2°, der Wet op de Ver-
mogens elasting 18!12 en art. 47, letter e, der Successiewet.) 

b. De op de bezittingen in vruchtgebruik drukkende periodieke uit~eeringe_n 
bedoeld in vraag 24, bedragen f ·-····-····-··-····-·-•·- per iaar; de overige op die 
bezittin~:m drukkende schulden bedragen f in totaal. 
De verp 'chting, voor den vruchtgebruiker hieruit voortvloeiende, kan 

f gesteld worden op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Dit bedrag aftrek.ken van a.) 

Waarde van het vermogen in ·vriwhtgebruik . . . . . . :. . . . . . . . f -·- ·-·-----·--·--· ----
BLOOTE r. Bezittinaen, waarvan een ander dan de aangever (of dan z1Jn echtgenoote) 
EIGENDOM. het vruchtgebruik of het zakelijk recht va.n gebruik heeft (bezittingen in 

hlooten eigendom, bij vraag 27 vermeld in kolom 1, letter C) . . . . . . f 
Ter berekening van de belastbare waarde van den blooten eigendom moet 
hiervan worden afgetrokken: de waarde van het vrunhtgebruik (zie de 
aanteekening bij a) of van het zakelijk recht van gebruik . . . . . . ,, 

k . r 

Belastbare waarde van de bezittingen in blooten eigendom . . . . . f ·- · 
d. De op de bezittinien in blooten eigendom drukkende, thans nog ten laste 

van den vruohtge ruiker komende, periodieke uit keeringen (z ie vraag 25 ) 
bedraÏ,en f per jaar : de overige op die bezittingen drukkende 
Rohul en bedragen f ........ in totaal. 

! De verpli cht ing, voor den blooten eigenaar hiernit voortvloeiende, kan 
worden gesteld on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " (Dit bedrag af t e trekken van c.) 

--1 f Waarde van het vermogen ; n blooten eiqendom . . .... 

Totaal van het zuiver V€nnogen . 

WELKE TOELIOH- 30. 
TING HEBT GIJ 
OMTRENT Uw 
VERMOGEN NOG 
TE GEVEN? 

(Zoo noodig op een inlegvel te vervolgen.) 

Aldus zijn zonder v?orbehoud naar waarheid door mij beantwoord de vTagen l, 2, 5 t ot en met 9, en 16 tot en met 30, waar
mede door mij aangifte 1s gedaan voor de Vermogensbelasting en de Verdedigingsbelasting I. 

Te _______ __, den _____ 19. _ ...... 

Onilerteekening: 

Aangifte van het inkomen. 
Hoe groot is het bedrag van Uw inkomen gesplitst als volgt : 

UIT ONDER
NEMING EN 
ARBEID. 

a. Opbrengst van betrekking, ambt, waardigheid of bediening (na aftrek van 
verpl\chte bijdragen ingevolge pensioenregeling of ingevolge de Ziektewet) : 

1°. arbeidsloon, sala ris, traktement, provisie, gratifi catie, toelage . . . . . 



-----------------T"-,z . emo urnen en, aca ie- en presen iege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

UIT ONROEREND 32. 
GOF.D . 

UIT ROEREND 
KAPITAAL. 

33. 

U IT ONVERDEELDE 34, 
BOEDELS. 
UIT PENSIOEN, 35. 
LIJFRENTE, 
UITKEERING, ENZ. 

3°. tantième. . . . . • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
40_ voordeelen, voortvloeiende uit aanspraken om, na verloop van tijd of onder eene voor

waarde één of meer uitkeeringen te ontvangen of door een ander (b.v. weduwe) te doen 
ontvangen, voor zoover die aanspraken niet voortvloeien uit eene pensioenregeling, en 
voor zoover zij niet door eigen stortingen worden gedekt of gedekt gehouden . . . . 

50_ vrij wonen, vrije kost en inwoning, vrij vuur, licht, belasting, e. tl . . . . . 
Aftrek wegens beroepskosten en -lasten (w.o. wegens contributie j T 

1 vakvereeniging f ................................... en ingevolge art. 129 der wet op de . __ o_t_a_a ___ _ 
inkomstenbelasting - overgangsbepaling spaarfondsen - f ........... .......................... _) . . . 

Blijft zuiver . 
b. Zuivere opbrengst (winst) van onderneming, met inbegrip van eventueel door den aangever 

afzonderlijk berekende rente van ondernemingskapitaal en van eigen gebruik (f .................. ) 
van in het bedrijf voortgebrachte of verkregen vruchten (bjjv. landbouwproducten) of 
van waren, die in het bedrijf worden vervaardigd, bewerkt of ten verkoop ingeslagen 
(bijv. kruidenierswaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c. Zuivere opbrengst van vrij beroep en van niet onder a en b genoemde handelingen, werk
zaamheden en diensten, welke min of meer geregeld worden verricht (zooals niet bedrijf
matig kamerverhuren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden in het laatstverloopen kalenderjaar 
genoten aan te geven bij vraag 37.) 

½uivere opbrengst van onroerende goederen, voor zoover niet gebezigd voor de uitoefening van 
eigen bedrijf of beroep : 
a. huurwaarde van gebouwen, gedeelten van gebouwen of gronden in eigen gebruik voor 

woning of tot huishoudelijke doeleinden (hieronder niet te bcgrjjpen de huurwaarde van 
gebouwen en gronden, die de aangever in huur heeft) . . . . . . . . . . . . . 

b. huren en pachten of andere baten uit onroerende goederen, en uitkeeringen ter zake van 
rechten op onroerende goederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Bij het berekenen van de opbrengst, te vermelden onder a en b, in mindering te brengen 
grond- en andere lasten, kosten van onderhoud en verzekering. Rente van hypothecaire 
en andere schulden niet hier af te trekken doch bij vraag 38, letter c.) 

Zuivere opbrengst van roerend kapitaal, niet belegd in eigen bedrijf of beroep : 
a. rente van inschrijvingen op de Grootboeken der Nationale Schuld en van Staatsschuld-

boekjes ..... . ...... . .......... . ........ . . . 
b. rente van inschrijvingen op andere grootboeken, en rente en dividend van effecte.n, af-

.. { 1°. die inschrijvingen en effecten, welke genoteerd worden ter 
zonderluk voor: beurze van Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . .· . 

2°. die inschrijvingen en effecten, welke niet vallen onder 1 ° . 
(Bonusaandeelen, enz. moeten in den regel ook worden aangegeven; zie art. 6 der wet op 
de inkomstenbelasting.) • 

c. rente van hypothecaire sch1ddvorderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. rente over vorderingen op (saldi tegoed hij) banken (boerenleenbanken en spaarbanken 

inbegrepen), onverschillig of de rente is bijgeschreven of uitbetaald . . . . . . . . 
e. rente va.n alle andere vorderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/. uitkeering op geldschieting en commandite; opbrengst van rechten op winstaandeelen 

(niet voortvloeiend uit persoonlijke werkzaamheid of uit het bezit van effecten) . . . . 
g. opbrengst van tijdelijk niet belegde gelden, rente begrepen in de aflossing vau schuld-

vorderingen, royalties, eu andere opbrengst van roerend kapitaal . . . . . . . . . 
(Evenredig) aandeel in de zuivere opbreugst van onverdeelde boedels . . . . . 

Zuiver~ opbre11;gst van :echten op periodieke uitkeeringen van het leven rifhankelij Ic : 
(Verplwhte b1Jdragen mgevolge pensioemegeling moeten worden afgetrokken.) 
a. verl?f- of nonactiviteitstraktement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,.:, 
0 
1--



1 

VERREKENING 
VROEGERE 
VEBLH;ZEN, 

ÜP ZICH ZELF 
STAANDE WEBK-
7AAMHEDEN, 

AFTREK. 

36. 

b. vóór 1 Mei 1915 ingegane wa chtgelden, pensioenen en lijfrenten 
Af : ingevolge art. 128 der wet op de inkomstenbelasting . . 

c. wachtgelden, ingegaan na 30 Apr il 1915. . . . . . . 
d. pensioenen (w.o .. ouderdoms- ~n ong~vallenrente), ingegaan na 30 ~pril 1915 . . 
e. lij frenten (w.o. mtkeer ingen m t _studiefond sen), ingegaan _na 30 April 1915 . _. .. 
/. andere uitkeeringen en vers~rekkrni;en, met aan de verv t~llrng van een ambt o~ di~nst-

betrekking verbonden, d,e b1J overl1.1den van de(n) gerechtigde of van een derde ernrhgen , 
gesplitst als volgt : 

Jo. ,\ ettelijk verschuldigde (bijv. echtscheidingsuitkeeringen) 
20. enkel berustend op de voorschriften van de moraal of het fatsoen (met uitzondpring 

van hetgeen wordt ontvangen van huisgenooten) . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal inkomen volgens de artt. 12 tot en met 17, eerste lid, der wet op de inkomsten
belasting (hierna aan te duiden als "bedrag A"). 

Alleen in te vul
len indien verlie
zen, die voor het 
vóórvorig belas
tingjaar of voor 
het vorig belas
tingjaar waren 

aan te geven, nog 
niet verrekend 
konden worden. 

Indien dit "bedrag A" voor het. vóórvorige belastingjaar minder bedroeg 
dan nul, en dus ne~atief was : 
Hier in te vullen dit negatieve bedrag . . . . . . . . f .......... _ ........ .............. .. 
Waarvan reeds verrekend het vorige belastingjaar. (Af:),, ........... _,_ ....... , ... -...... _ 
Blijft nog te verrekenen . . . . . . . . . . . . . . . f .. ,_,_ ........ -.... -·= 
Indien het "bedrag A" voor het vorige belastingjaar minder 
bedroeg clan nul, en dus negatief was, hier in te vullen clit 
negatieve bedrag . . . . . . . . . . . . . (Bij :) ,, ....................... - .. _ 
Totaal der af te trekken oude verliezen 

Bl\jft 

1 

Zuivere opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden, handelingen en diensten, 
in het laatstverloopen kalenderj aar genoten (zie de noot bij vraag 3, letter h) . . . . . . 

. Totaal van het (onzuiver) inkomen . . . . . . 

38. Met wolk bedrag moet het hierboven aangegeven inkomen worden verminderd wegens op 
I Mei (of, indien de aangever op 1 Mei nog niet binnen het Rijk woonde, op hot t ijdstip 
van vestiging) jaarlijks verschuldigde en niet met eene bron van inkomen in verband 
staande : 
n. premiën voor levensverzekering, lijfrente of pensioen ( contributie voor een 

begrafenisfonds daaronder begrepen) . . . . . . . . . . . . . . . f ..... _,_ ....... _ ...... -.... _ 
Deze aftrek mag niet meer bedragen dan 5 pct. van het (onzuiver) in-
komen en niet moer dan f 100, en in geen geval meer dan het werkelijk 
verschulcligde jaarlijkscb bedrag. Aftrek van contributie voor ziekte-
verzekering of ziekenfonds is niet toegestaan. 

b. lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeeringen en verstrekkingen, 
niet aan de vervulling van een ambt of dienstbetrekking verbonden, die 
bij overlijden van den gerechtigde, of van een derde, eindigen, gesplitst 

0 
als vol~_t : . ,, ·--·--.... -... -.- ... -... ·--

! . wcttchJk verschuldigde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ..... ............... ......... -.. . 
(Hieronder vallen bijv. ondersteuningen aan behoeftige ouders en groot-
ouders, en aan belweftige kinderen en kleinkinderen. Ter zake van onder-
houd en opvoeding van minderjarige kinderen en ter zake van lijfrenten 
of andere periodieke uitkeeringen aan minderjarige k inderen toegekend, 
is geen aftrek toegelaten.) 

2°. enkel op de voorschriften van de moraal of het fatsoen berustende, 
- -- norc,nnon rlia nÎP.t . ...,,.., .,,. ~ _ ,-1,:i,n n,,c,.,.,,.. ,,. ,. on .-.,,,. .,.. ,-,·rr,...-."".., 

,, ......... , ...... •- - •••M •• 

- 'c..' __ .. _ .... _ .. _···- ··_····_"'·_···-
f ..... _ ............ ..... - ... 

1 
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1937 

s. 445. 

23 April 1937. BESLUIT tot herziening van 
de bepalingen omtrent het vervoer en van 
de bepalingen omtrent de nederlagen van 
goederen in het terrein van toezicht langs 
de grenzen. 

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

Financiën van 28 October 1936, n°. 185, Afdee
ling Invoerrechten ; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), artikel 1 der wet van 28 De
cember 1879 (Staatsblad n°. 250) en de wet van 
7 December 1896 (Staatsblad n°. 212) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 November 1936, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 April 1937, no. 55, 
Afdeeling Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan te be
palen: 

Art. I. In het Koninklijk besluit van 
4 Augustus 1874 (Staatsblad n°. 116), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 31 Mei 1927 
(Staatsblad n°. 167), worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

1°. Aan artikel 4 wordt, als laatste lid, eene 
bepaling toegevoegd, luidende als volgt: 

De inspecteurs der invoerrechten en accijnzen 
kunnen in hunne inspectie de toepasselijkheid 
van het in het eerste lid onder 1 °., letter a, be
paalde, hetzij algemeen, hetzij voor bepaalde 
fabrieken of trafieken uitsluiten . 

2°. Aan artikel 6 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende als volgt : 

l\Iet betrekking tot fabrieken of trafieken 
waarvoor het laatste lid van artikel 4 toepassing 
vindt kan de inspecteur bepalen, dat het voor 
gezien teekenen van de verzendingsbiljetten 
voor de aldaar vervaardigde of bewerkte goe
deren enk'31 zal kunnen plaats hebben, indien 
wordt voldaan aan de door hem ten opzichte van 
een zoodanig bedrijf voor de vaststelling van 
het wettig aanwezen der goederen hier te lande 
te stellen voorwaarden. 

3°. Artikel 12 wordt gelezen: 
De voorgaande bepalingen zijn niet van toe

passing op: 
a. geraffineerd zout ; 
b. methylalcohol, houtgeest en alle bereide 

producten en zelfstandigheden welke bij 15° 
Celsius voor meer dan 5 volume-percenten uit 
methylalcohol of houtgeest bestaan ; 

c. azijnaether ( aether aceticus ), chloorae
thyl, chloralhydraat, chloroform, collodion, 
diaethylbarbituurzuur, mierenaether (aether 
formicicus), salpeteraether (spiritus nitri dulcis) 
en zwavelaether (aether sulfuricus); 

d. andere door Onzen Minister van Finan
ciën, hetzij algemeen, hetzij voor bepaalde ter
reingedeelten aan te wijzen goederen ; 

e. alle goederen waarvan blijkt dat zij zonder 
de vereischte aangifte zijn ingevoerd. 

Onze voornoemde Minister kan met betrek
king tot door hem ingevolge het eerste lid, letter 
d, aangewezen goederen voorschrijven, dat 
slechts één of meer den in den aanhef van dat 
lid bedoelde bepalingen niet van toepassing 
zullen zijn. Hij kan ook, met buiten-werking
stelling van het eerste lid van artikel 1 voor deze 
goederen, bepalen dat voor het vervoer overal 
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waar dit moet zijn gedekt door binnenlandsch 
paspoort, in plaats hiervan, onder door hem 
te stellen voorwaarden, verzendingsbiljetten 
kunnen worden gebezigd. 

Eene aanwijzing ingevolge het eerste lid, zoo
mede eene beperking daarvan ingevolge het 
vor ig lid, worden door plaatsing in de Staats
courant bekend gemaakt. 

De directeurs der invoerrech ten en accijnzen 
kunnen in hnnne directie van eene door Onzen 
voornoemden Minister krachtens het eerste lid, 
onder d, gedane, a l dan niet ingevolge het tweede 
lid beperkte, aanwijzing tot wederopzeggens 
geheel of gedeeltelijk ontheffing verleenen, hetzij 
algemeen, hetzij voor of met uitsluiting van 
door hen aan te wijzen personen, goederen
soorten of terreingedeelten. De ontheffingen en 
uitsluitingen, voor zoover die niet persoonlijk 
zijn, maken z\j algemeen bekend. 

Art. II. In het Koninklijk besluit van 28 Oc
tober 1880 (Staatsblad n°. 1 5), laatstelijk ge
wiizigd bij On besluit van 31 Mei 1927 (Staats
bktd n°. 167), worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

10. Het tweede lid van artikel 1 wordt ver
vangen door de volgende bepalingen: 

Hiervan z\jn uitgezonderd : 
a. azijnae ther (aether aceticus), chlooraethyl, 

cblora lhydraat, chloroform, collodion, diaèthyl
barbi tuurzuur, mierenaether ( aether formicicus), 
salpeteraether (spiritus nitri dulcis) en zwA.vel
aether (aetber sulfuricus); 

b. goud- en zilverwerk ; 
c. geraffineerd zout; 
d. andere door Onzen Minister van Finan

ciën, hetzij algemeen, hetzij voor bepaalde ter
reingedeelten 11,an te wijzen goederen : 

e. alle ~oederen waarvan blijkt dat zij zonder 
de vereiscnte aangifte zijn in!!;evoerd 

Eene aanw\jzing ingevolge het vorig lid , on
der d, wordt cloor p laatsing in de Staat8couran, 
bekend gemaakt. 

Aan het ar t ikel wordt, als laatste lid, toe-
ge oegd: . .. 

De directeurs der mvoerrechten en acCJJnzen 
kunnen in hunne directie van eene aanwijzing 
ingevolge het tweede lid, letter d, tot weder
opzeggens ontheffing v ?rleenen. hetzij algemeen, 
hetzij voor of met uitsluiting van door hen aan 
te wijzen personen, goederensoorten en terrein
gedeelten. De ontheffingen en uitsluitingen, 
voor zoover die niet persoonlijk zijn , maken zij 
algemeen bekend. 

··2°. Artikel 3 vervalt. 
Art. TIL In Ons besluit van 3 Juli 1922 

(Staatsblad n°. 423), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 31 Mei 1927 (Staatsb/,ad n°. 167), 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1 °. Artikel 1 wordt gelezen : 
In de kom· der gemeente l'IIaa.;tricht en in de 

kom der gemeente Venlo wordt geen document 
vereischt voor het v ~rvoer van : 

a. accijnsvrije goederen, met uitzondering 
van die, aangewezen bij of krachtens het eerste 
lid van artikel 12 van het gewijzigd Koninklijk 
besluit van 4 Augustus 1874 (Staatsblad n°. 116); 

b. wijn in eene hoeveelheid van niet meer dan 
tien liter. 

De directeur der invoerrechten en accijnzi>n 
kan met betrekking tot krachtens onderdeel d 
van het eerste lid van artikel 12 van bovenge-

·20 4 

noemd Koninklijk besltut aangewezen goederen 
tot wederopzeggens, geheel of gedeeltelijk, van 
het vereischte van document voor vervoer binnen 
de genoemde kommen ontheffing verleenen. 

2°. Aan artikel 2 wordt, als laatste lid, toe
gevoegd: 

Voor de toepassing van dit besluit wordt als 
kom der gemeente Venlo aangemerkt het ge
deelte gelegen binnen eene kringlijn getrokken 
van het snijpunt van de Maas met de grens 
tusschen de gemeenten Venlo en Velden in oos 
telijke richting langs bedoelde grens tot den 
rijksweg Nijmegen- Venlo en langs de as van 
dezen weg in zuidelijke richting tot aan den 
Zandarabiëweg; vervolgens langs de as van 
dezen weg in noordoostelijke richting tot de 
Doesborgstraat; daarna langs de as van die 
straat, van den Schoolweg en van den Nieuw 
Goltenweg tot het snijpunt van dezen laatsten 
weg en den H erungerweg ; vervolgens langs de as 
van den Hernngerweg in zuidwestelijke rich
ting tot aan :l.en Schaapsdijk ; langs de as van 
den Schaapsdijk tot aan de Groenstraat en ver
volgens langs de as van deze straat tot aan den 
Stalberg~eg; van dit snijpunt langs de as van 
den Stalbergweg in zuidoostelijke richting tot 
den Waterleidingsingel en vervolgens langs de 
as van den Waterleidingsingel en van de Re
traitelaan tot den Leutherberg; langs de as 
van den noordelijken weg op dien berg tot aan 
den Casinoweg en la.1gs de as van dien weg tot 
het snijpunt met den Kaldenkerkerweg ; daarna 
langs de as van den K aldenkerkerweg in binnen
waartscoe richting tot aan de Casinostraat ; 
langs de as van de Casino traat, van de Isabella
straat t ot aan den weg genaamd Vierpaardjes ; 
vervolgens langs de as van dien weg tot den 
overgang van de spoorlijn Venl<r-Kaldenkerken, 
langs de as van den weg loopende van dien over
gang naar den overgangvan de spoorlijn Venl<r
Maastricht; vervolgens langs die spoorlijn tot 
de grensscheiding Venl<r-Tegelenen verder langs 
dii> grensscheiding tot de Maas en langs den 
linkeroever van de Maas tot het punt van uit 
gang. 

Art. IV. Geen bescheiden t en bewijze van 
het wettig aanwezen der goederen hier te lande 
worden voor de toepassing van artikel 160 
der algemeene wet van 26 Augustus 1822 {Staats
blad n°. 38), of van artikel 5, tweede lid, van het 
Koninklijk besluit van 4 Augustius 1874 
( Staatsblad n°. 116) vereisch t voor goederen 
waarvan ten genoegen van den inspecteur der 
invoerrechten en accijnzen blijkt, dat zij reeds 
ter plaatse aanwezig waren op een tijdstip dat 
voor de wegvoering nog geen te voren afgetee
kende verzendingsbiljetten, of geene binnen
land che paspoorten noodig waren. 

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

Het Loo, den 23sten April 1937. 
WILHELMINA. 

n e 111inister van Fin::inciën, 0 ud. 
{Uitgeg. 11 M ei 1937.) 
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s. 446. 
4 Juni 1937. BESLUIT houdende intrekking 

van verschillende op grond van artikel 91 
der Zegelwet 1917 verleende vrijstellingen 
van zegelrecht. 

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

Financiën van den 12 Mei 1937, n°. 193, afdee
ling Indirecte Belastingen ; 

Gelet op artikel 32, 1°., sub d, 30., 17°.,18°., 
240_ en 320. , artikel 37, 13°., 14°., 15°., 21°., en 
220., artikel 40c, 1 °. en 3°. en artikel 40h, 1 °. 
en 50_ der Zegelwet 1917, zooals die bepalingen 
luiden na de wet van 22 April 1937, Staatsblad 
no. 405, alsmede op artiker 32bis van de Post
wet (Staatsblad 1919, n°. 543); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
26 Mei 1937, n°. 58); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 28 Mei 1937, n°. 158, 
afdeeling Indirecte Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Ons besluit van 13 Augustus 1917, 

Staatsblad n°. 564, onderdeel 2 van Ons besluit 
van 15 December 1917, Staatsblad n°. 696, Ons 
besluit van 21 Februari 1922, Staatsblad n°. 73, 
Ons besluit van 10 September 1925, Staatsblad 
no. 377, Ons besluit van 21 Juli 1928, Staatsblad 
no. 299, Ons besluit van 5 December 1930, 
Staatsblad n°. 466, Ons besluit van 18 Juni 1935, 
Staatsblad n°. 350, en onderdeel 2 van Ons be
sluit van 25 Januari 1937, Staatsblad n°. 440 
vervallen. 

Art . 2. Onderdeel 1 van Ons besluit van 15 
December 1917, Staatsblad n°. 696 ve.rvalt. 

Art·. 3. Artikel 1 van dit besluit treedt in 
werking gelijktijdig met de wet van 22 April 
1937, Staatsblad n°. 405, tot wijziging van de 
Zegelwet 1917. . . . . 

Artikel 2 van dit beslUit treedt 10 werkrng 
gelijktijdig met de wet van 1 Augustus 1936, 
Staatsblad n°. 204. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het-Rtaatsblad 
zal word en geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 4den Juni 1937. 

s. 447. 

WILHELMINA. 
De Jjf inisl,er van Financiën, 

OUD. 
(Uitgeg . 15 Juni 1937 .) 

18 Juni 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
Financieele-verhoudings besluit. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht_ van Onze Ministers van 

Financiën en van Bmnenlandsche Zaken van 
26 April 1937, Generale Thesaurie, afdeeling 
Finencieele Zaken, n°. 154 en van 26 April 1937, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, n°. 12898; 

Gezien artikel 37, eerste lid, der wet van den 
15en Juli 1929 (Stbl. n° 388), houdende her
ziening van de financieele verhoudi_ng; ~usschen 
het Rijk en_ de gemeenten_ en w1Jz1gmg van 
eenige bepalmgen der Provmcrnle wet en der 
Gemeentewet, sedert gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18 Mei 1937, n°. 57) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 3 Juni 1937, Generale The
saurie, afdeeling Finaneieele Zaken, n°. 222 en 
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van 9 Juni 1937, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur n°. 17606; 

Overwegende. dat de door Onze voornoemde 
Ministers in beroep genomen beslissing, als be
doeld in artikel 24, derde lid, van hetFinancieele
verhoudingsbesluit, van 4 Februari 1937, af
deeling Binnenlandsch Bestuur, n°. 4383 en 
van 6 April 1937, Generale Thesaurie, afdeeling 
Financieele Zaken, n°. 187, een voorziening 
noodig maakt, teneinde de mogelijkheid te 
openen, dat tegen de besluiten van Gedepu
teerde Staten als bedoeld in artikel 23 van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, welke met de 
bovenbedoelde beslissing van Onze voornoemde 
Ministers in strijd zijn, alsnog beroep kan wor
den ingesteld ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I In Ons besluit van den 18den April 

1935 (Staatsblad n°. 192) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

1°. Na artikel 36 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel, luidende : 

Artikel 36bis. I. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 24, en behoudens het bepaalde in 
artikel 3, kan het bestuur der gemeente, welke 
het aangaat, beroep instellen tegen de besluiten 
van Gedeputeerde Staten, in het eerste lid van 
artikel 23 bedoeld, indien bij deze besluiten 
uitgaven en inkomsten, welke volgens door 
Onze Ministers in beroep genomen, en in de 
Nederlandsclie Staatscourant gepubliceerde, be
slissingen, moeten worden aangemerkt als uit 
gaven en inkomsten wegens armenzorg, met 
uitzondering van de voorzieningen terzake 
van werkloosheid, zijn aangemerkt als uit
gaven en inkomsten wegens voorzieningen 
terzake van werkloosheid. 

2. Het beroepschrift wordt ingediend bij 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. Een 
afschrift van het beroepschrift wordt tegelijker
tijd aan Gedeputeerde Staten gezonden. 

3. Het beroep, in het eerste lid van dit arti
kel bedoeld, kan alleen betrekking hebben op 
besluiten van Gedeputeerde Staten tot vaststel
ling van het quotient, bedoeld in artikel 16, 
tweede lid, van dit besluit voor de rekenings
jaren 1931 tot en met 1935; het beroep wordt 
ingesteld vóór l Juli 1937. 

4. Onze Ministers beslissen, de commissie 
van advies gehoord. 

5. Van de beslissing wordt mededeeling ge
daan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. 

20. In artikel 36, achtste lid, wordt in den 
laatsten volzin in plaats van "24 en 31'' gelezen: 
24, 31 en 36bis. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag volgende op dien 
zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Fillanciën en va.n Binnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de Rijks
commissie van Advies voor de Gemeentefinan
ciën. 

's-Gravenhage, den l8den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De }J,finister van Financiën, 
Oud. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
J. A. de Wild e. 

(Uitgeg. 29 Juni 1937. 



1937 

s. 481 . 

28 April 1937. BESLUIT tot wijziging van 
r~nte en afloss_~ngsvoorwaarden van beleg
gmgen van R1Jksfondsen en -instellingen. 

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

Financiën, dd. 16 December 1936, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Financieele Zaken, no. 
222 ; van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, dd. 23 December 1936, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, n°. 36020, en van Onzen 
Minister van Sociale Zaken, dd. 31 December 
1936, Afdeeling Volkshuisvesting, n°. 10527 
M/P Alg.; 

Gelet op artikel 3 van paragraaf 38 der Wet 
van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685); 

Den Centralen Beleggingsraad gehoord (ad
vies dd. 8 Maart 1937) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 7 April 1937 (Generale 
Thesaurie), afdeeling Financieele Zaken, n°. 173, 
dd. 14 April 1937, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, n° . 12690, en dd. 21 April 1937 af
deeling Volkshuisvesting, n°. 3712 M/P Alg.; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Art. 1. In de overeenkomsten van geld
leening waarbij gelden, behoorende tot de 
Rijksfondsen en -instellingen, genoemd onder 
a, b, c, fen g, in artikel 1, 2de lid der wet van 
29_ December 1928 (Staatsblad n°. 507), gewijzigd 
b\) de wet van 29 November 1935 (Staatsblad 
n°. 685), zijn verstrekt aan of onder borgstel
lmg van gemeenten op eenig tijdstip vóór 1 Ja
nuari 1936, wordt de voorwaarde, waarbij ver
sterkte aflossing is uitgesloten. door de volgende 
bepaling vervangen : 

Versterkte aflossing van de leening zal zijn 
toegestaan, mits van het voornemen daarto", 
onder opgave van het bedrag, tenminste drie 
maanden tevoren, aan den geldgever is kennis 
gegeven, met dien verstande, dat bij ver
sterkte aflossing binnen de eerste vijf jaren van 
den looptijd der leening de geldneemster eene 
vergoeding zal zijn verschuldigd ten bedrage 
van één ten honderd van het bedrag dier 
aflossing. 

2. De rentevoet van de geldleeningen op 
eenig tijdstip vóór 1 Januari 1936 door de 
Rijksfondsen en -instellingen, genoemd in 
artikel 1, 2° lid der Wet van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 507), gewijzigd bij de Wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685), onder a, 
b, c! ( en g, verstrekt aan gemeenten, aan v er
eemgmgen, vennootschappen en stichtingen 
uitsluitend werkzaam in het belang van ver
betering der volkshuisvesting en als zoodanig 
door Ons toegelaten, alsmede van de leeningen 
door deze Rijksfondsen en -instellingen ver
strekt onder borgstelling van gemeenten, wordt, 
voor zoover die rente hooger is dan vier ten 
honderd per jaar, tot- rlit percentage verlaagd 
Deze renteverlaging wordt geacht te zijn in
gegaan den vijftienden September 1936. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Financiën, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats-
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blad zal worden geplaatst. 
Het Loo, den 28sten April 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud_ 

De Minister van Binnenlandsche Zak.en 
J. A. d e W i l d e. ' 

De Minister ·van Sociale Zaken 
M. S 1 i n g e n b e r g. ' 

( Uitgeg. 3 Mei 1937.) 
s. 500_ 

22 April 1937. WET tot wijziging van de 
Dienstplich twet. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1936/1937 n°. 299 
1-7. ' ' 

Hand. id. 1936/1937, bladz. 1829-1845. 
Bijl. Hand. 1• Kamer 1936/1937, no. 299, 

bladz. 1-3. 
Hand. id. 1936/1937, bladz. 564-565. 
Wij WILHELMINA, enz ..... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging !!enomen hehben 

dat het wenschelijk is verandering te brengen i~ 
den duur der eerste oefening van dienstplichti
gen der zeemacht, voorts de mogelijkheid te 
scheppen om de herhalingsoefeningen over meer 
tijdvakken te verdeelen, alsmede maatregelen 
te treffen om, indien bij een nad"re wet mocht 
worden oveq~egaa~ tot v_erhooging van de 
sterk_te der Jaarl11ksche lichting, deze ver
hoogmg zoo spoedig mogelijk te kunnen in
voeren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz, 
Art. I. De Dienstplichtwet (Staatsblad 1922 

nr. 43), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 November 1935 (Staatsblad nr. 685) wordt 
gewijzigd als volgt : ' 

Art. 32. In het eerste lid onder e wordt voor 
"negen maanden" gelezen: ,,elf maanden" en 
vervalt het woord "uitsluitenrl". 

In het eerste lid worden de punten f en g 
vervangen doot een nieuw punt, luidende a,ls 
volgt: 

"f. ten hoogste een en twintig maanden voor 
de overige dienstplichtigen van de zeemacht." 

Art. 33. In het eerste lid wordt de tweede vol
zin gelezen als volgt : ,,Deze oefeningen kunnen 
over twee of meer tijdvakken worden verdeeld.'' 

Het derde lid vervalt. 
De nummers vóór het vierde en het viifde lid 

worden onderscheidenlijk 3 en 4. ., 
_ Ar~. Il. Zoolang niet bij nadere wet een beslis

smg 1s genomen ontrent het getal voor elke 
lichting tot gewoon dienstplichtige te bestem
men p a_rsonen, wordt, in afw_ijking van art. 12 
derde hd, e~rste'!- volzin der Dienstplichtwet: ' 

a. de v_nJstcllmg wegens broederdienst, ver
leend aan mgeschrevenen voor de lichtina 1938 
geacht vo?rfoopig te z~jn verleenrl ; 

0 

' 

b. aan mgeschrevenen voor de lichting 1939 
slechts voorloopig vrijstelling wegens broeder
dienst verleend. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

April 1937. WILHELMINA. 
De Minister van Staat, Min. van Defensie a.i., 

H . CO I ij Il. 
De JJf inister van Binnenlandsche Zaken 

J. A. d e W i I d e. ' 
(Vitgeg. 1 Mei 1937.) 
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s. 522. 
31 1'11ei 1937. WET tot vaststelling van be

palingen tot het in het verkeersbelang 
tegengaan van lintbebouwing langs wegen 
onder beheer van het Rijk of op het Rijks 
wegenplan voorkomende. (,,Verkeerswet 
tegen lintbebouwing". ) 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1936/1937, n° 330, 
1-8. 

Hand. id. 1936/1937, blz. 2045-2047. 
Bijl. Hand. l ste kamer 1936/1937, n°. 330, 
blz. 1-7. 

Hand. id. 1936/1937, blz. 679-683. 
Wij WILHELMINA, enz. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bij de wet bepalingen vast 
te stellen tot het in het verkeersbelang tegen
gaan van lint bebouwing langs wegen onder be
heer van het Rijk of op het Rijkswegenplan 
voorkomende ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. 1. In deze wet wordt verstaan onder : 
I . ,, Onze Minister" : de Minister van Water

staat; 
II. ,,wegen": 
a. wegen of wegvakken, onder beheer van 

het Rijk; 
b. andere wegen of wegvakken, op het Rijks

wegenplan als bedoeld in de Motorrijtuigen
belastingwet voorkomende, waarop, bij be
schikking van Onzen Minister, deze wet vai; 
toepassing is verklaard ; 

c. nog aan t e leggen wegen of wegvakken, op 
het Rijkswe~enplan als bedoeld in de l\fotorrij 
t uigenbelastmgwet voorkomende, waarop, bij 
beschikking van Onzen Minister, op grond dat 
aanleg door het Rijk zal plaats hebben, deze 
wet van toepassing is verklaard. 

2. Onder "wegen" worden in deze wet be
grepen de bermen en wegslooten. 

2. 1. Deze wet houdt op · van toepassing 
te zijn op de in het eerste lid van artikel 1 onder 
b en c bedoelde wegen of wegvakken vijf jaren 
na de dagteekening van de StaatscouranJ,, 
waarin de daar bedoelde beschikkingen inge
volge ·artikel 3 ziin opgenomen. 

2. Deze term~Jn van vijf jaar kan, voordat 
hij is afgeloopen, eenmaal bij beschikking van 
Onzen Minister voor vijf jaren worden verlengd. 

3. Onze Minister is, behoudens nadere mach
tiging bij de wf-t, slechts eenmaal bevoegd ten 
aanzien van eenzelfden weg of eenzelfde wegvak 
een beschik1Ung als bedoeld in artikel 1 onder 
b of c te nemen. 

3. 1. De beschikkingen van Onzen Minister 
bedoeld in de voorgaande artikelen worden 
in de Staatscourant openbaar gemaakt. Zij zijn 
van kracht te rekenen van de dagteekening 
van de Staatscourant, waarin zij zijn opge
nomen. 

4. 1. Het is verboden een gebouw op te 
richten, geheel t e vernieuwen of te veranderen, 
of uit te breiden binnen vijf meter uit de grens 
van een weg. 

2. Bij nog aan te leggen wegen wordt de 
grens van den weg bij beschikking van Onzen . 
Minister bepaald. 

3. Afscru:ift van deze beschikking wordt 
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door Onzen Minister zoo spoedig mogelijk toe
gezonden aan de burgemeesters der gemeenten, 
binnen welker gebied zij zal werken. De burge
meester doet na ontvangst van het afschrif 
dit onverwij ld ter inzage van een ieder ter 
secretarie neder!eggen e_n doet t e zelfder tijd 
op R1Jkskosten 1D een meuwsblad mededeeling 
van de nederlegging. Hij geeft daarvan tevens 
op de gebruikelijke wijze kennis aan de inge
zetenen. 

4. Onze Minister kan, zoo noodig onder door 
hem te stellen voorwaarden en onverminderd de 
uit anderen hoofde vereischte vergunningen of 
ontheffingen,vanditverbodonthaffingverleenen. 

5. H et verbod geldt niet, indien met de in 
het eerste lid genoemde handelingen binnen een 
half jaar na het tijdstip van indiening van het 
ontwerp dezer wet bij de Staten-Generaal of 
binnen een half jaar na het tijdstip_, waarop een 
weg 1s geworden een weg in den zin van artikel 
1 dezer wet, een aanvang is gemaakt en het 
werk daarna regelmatig is voortgezet, en de 
noodige overheidsvergunningen vóór, maar 
niet langer dan één jaar vóór, de bovenbedoelde 
tijdstippen zijn verkregen. 

5. 1. Het is verboden de in het eerste lid 
van he_t vorige_ artikel genoemde hande!ingen 
te verrichten brnnen een door Onzen Mmister 
bepaalden afstand van ten hoogste dertig meter 
uit de as van het verharde gedeelte van de hoofd
verkeersbaan van een door Onzen Minister
aangewezen weg. 
· 2. Zijn er op den weg twee hoofdverkeers
banen, dan geldt als as de lijn, loopende op gelij
ken afstand van de assen van beide verkeers
banen. 

3. Bij nog aan te leggen wegen wordt de a-"' 
van den weg door Onzen Minister bepaald. 

4. Onze Minister kan, zoo noodig onder 
door hem te stellen voorwaarden en onvermin
derd de uit hoofde vereischte vergunningen of 
ontheffingen, van dit ver bod ontheffing ver
leenen. 

5. Het ver bod geldt niet, indien met de in 
het eerste lid van het vorige artikel genoemde· 
handelingen binnen een hal! jaar na het tijdstip 
van de kennisgeving, hieronder in het derde 
lid van artikel 6 voorgeschreven, een aanvang is. 
gemaakt en het werk daarna regelmatig is. 
voortgezet, en de noodige overheidsvergunnin
gen vóór, maar niet langer dan één jaar vóór, 
het bovenbedoelde tijdstip zijn verkregen. 

6. Onze Minister maakt met betrekking to 
gronden, die zijn gelegen binnen een gedeelte 
van een uitbreidingsplan, ten aanzien van welk 
gedeelte de bestemming in onderdeelen na de· 
inwerkingt reding dezer wet is vastgesteld, en 
welke gronden daarbij voor bebouwing zijn aan
gewezen, van de hem bij het eers te lid van di t 
ar tikel verleende bevoegdheid geen gebruik, dan 
nadat het bestuur der gemeente binnen welker 
gebied de gronden zijn gelegen, door tusschen
komst van Gedeputeerde Staten is gehoord eru 
overleg is gepîeegd met Onzen Minister, die
met de uitvoerin~ van de Wonirngwet is. 
b€ last. 

6. l. Onze Minister geeft geen uitvoering 
aan het eerste lid van art ikel 5, dan na
dat de ontwerp-beschikking gedurende dertig 
dagen ter inzage heeft gelegen ter secretarie 
van elk der gemeenten, binnen welker gebied 
de beRchikking zal werken. 
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2. Gedurende dien termijn kunnen bij Onzen 
Minister bezwaarschriften worden ingediend. 

3. De burgemeester doet na ontvansst van 
een ontwerp-beschikking deze onverwijld ter 
inzage van een ieder ter secretarie nederleggen 
en doet te zelfder tijd op Rijkskosten in een 
nieuwsHad mededeeling van de nederlegging 
en van de gelegenheid gedurende den termijn 
van nederlegging bezwaarschriften bij Onzen 
Minister in t e dienen. 

4. Afschrift van deze beschikking wordt 
door Onzen Minister zoo spoedig mogelijk toe
gezonden aan de burgemeesters der gemeenten, 
binnen welker gebied zij zal werken. De burge
meester doet na ontvangst van de beschikking 
deze onverwijld ter inzage van een ieder ter 
secretarie ne:l.erleggen en doet te zelfder tijd 
op Rijkskosten in een nieuwsblad mededeeling 
van de nederleg1;ting. Hij geeft daarvan tevens 
op de gebruikeliJke wijze kennis aan de inge
zetenen. 

7. I. Het is verboden bij een bocht van 
een weg, of waar wegen samenkomen, het vrij e 
uitzicht belemmerende, door Onzen Minister 
Ran te wijzen voorwerpen, gebouwen uitge
zonderd, en beplantin"en te hebben. 

2. Het bepaalde in het vorig lid is mede van 
toepassing, indien slechts één der samenkomende 
wegen is aan te merken als een weg in den zin 
van artikel 1. 

3. ArtikPl 6 vindt overeenkomstige toepas
sing, echter met dien verstande, dat Onze Minis
ter, indien bezwaarschriften zijn ingediend, 
niet beschikt alvorens den boschraad te hebben 
gehoord. 

8. I. Het is verboden op een weg: 
I. uit te wegen ; 
IT. werken, dienende tot uitweg, te maken 

of te hebben. 
2. Onze Minister kan, zoo noodig onder door 

hem te stellen voorwaarden, van deze veroods
bepalingen ontheffing: verleenen. 

3. Een vergunning, vóór het in werking 
treden dezer wet verleend ingevolge artikel 5, 
eerste lid, aanhef, en onder b van het Rijks
wegenreglement, ingevolge artikel 87 van het 
Algemeen Reglement van politie voor rivieren 
en R~jkskanalen, ingevolge artikel 2 van het 
Rijksrivierdijkenreglement of in~evolge arikel 
2 van het Rijkszeeweringenreg1ement wordt 
voor de toepassing van deze wet beschouwd 
als een ontheffing in den zin van het vorige lid. 
Uitwegen, waarvoor uit anderen hoofde door 
het bevoegd gezag vergunning tot het maken 
o! hebben van werken i s verleend en uitwegen 
op 1 Januari 1925 en sedert dien onafgebroken 
bestaande, worden eveneens voor de toepassing 
van deze wet beschouwd als te zijn verleend bij 
zulk een ontheffing. Degene, die aantoont, dat 
reeds vóór het in werking treden dezer wet een 
burgerlijk recht op uitweg t,egenover het Rijk 
h ad, wordt ~eacht zulk een ontheffing te hebben. 

4. TenziJ bij het verleenen der vergunning 
of bij het vestigen van het recht hieromtrent 
andere bepalingen zijn gemaakt, worden de 
ontheffingen, bedoeld in het vorige lid, geacht 
slechts te zijn verleend voor een gebruik als 
plaats had ten tijde van de indiening van het 
ontwerp dezer wet bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

5. Onze Minister kan te allen tijde onthef
fi n_gen, als in dit artikel bedoeld, intrekken of 
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nieuwe voorwaarden stellen. 
9. 1. De eigenaren van en andere zake

lijk gerechtigden op gronden, ten aanzien waar
van artikel 5, 7 of 8, vijfde lid, wordt toegepast, 
hebben aanspraak op een billijke tegemoetko
ming uit 's Rijke schatkist in het nadeel, dat zij 
lijden, indien en voor zoover zÎJ onevenredig 
zwaar worden getroffen . 

2. Hypotheekhouders ontvangen rechtstreeks 
geen schadeloosstelling. Zij hebben recht van 
verhaal op de schadeloosstelling, toekomend 
aan de rechthebbenden op het recht, waarop 
de hypotheek werd verleend, ook indien de 
hypotheekschuld niet opeischbaar is. Is de 
hypotheekschuld voorwaardelijk of van onbe
paalde grootte, zoo kan de hypotheekhouder 
vorderen, dat de schadeloosstelling tot ten hoog
ste het beloop der in de acte opgegeven waarde 
voorloopig wordt ingeschreven in een van de 
Grootboeken der Nationale Schuld. De schade
loosstelling mag, op straffe van nietigheid, niet 
worden betaald en een rechterlijke uitspraak 
tot betaling niet worden ten uitvoer gelegd 
dan veertien dagen, nadat het voornemen tot 
betaling of ten uitvoerlegging over te gaan aan 
de hypotheekhouders bij aangeteekenden brief 
is medegedeeld . 

3. Bij toepassing van artikel 8, vijfde lid, 
geldt het bepaalde in het eerste lid niet, indien 
de gelegenheid wordt geopend tot het ver
krijgen van een uitweg van gelijken omvang op 
een parallelweg. 

4. De Staat, uit hoofde eener aanspraak als 
in . he_t eerste lid bedoeld gedagvaard,. is verrlicht 
blJ z1Jn antwoord te verklaren, of h1J bereid is 
tegemoetkoming te betalen, en zoo ja, tot welk 
bedrag. 

5. De kosten van het geding komen ten laste 
van den Staat, indien de door den rechter toe
gekende tegemoetkoming het door den Staat bij 
antwoord aangebodene overtreft. in de andere 
gevallen ten laste van den eischer ; alles behou
dens de bevoegdheid van den rechter om den 
kosten voor het geheel of voor een deel te com
penseeren. zoo de omstandigheden van het ge
ding daartoe aanleiding geven. 

6. Een rechtsvordering tot het verkrijgen 
eener tegemoetkoming wordt ingesteld voor de 
rechtbank, binnen welker rechtsgebied de gron 
den, bedoeld in het eerste lid, gelegen zijn. 

7. Indien de gronden, te welker aanzien de 
rechtsvordering plaats heeft, in verschillende 
arrondissementen zijn gelegen, wordt de dag
vaarding gedaan voor een der rechtbanken, 
binnen welker gebied een of ander gedeelte der 
gronden gelegen is, ter keuze van den eischer. 

S. Een rechtsvordering als in dit artikel 
bedoeld kan slechts worden ingesteld binnen 
twee jaren na den dag, waarop de aan het slot 
van het laatste lid van artikel 6 bedoelde mede
deeling in een nieuwsblad is geschied, of het 
besluit tot toepassing van artikel 8, vijfde lid, is 
verzonden. 

10. l. Indien door weigering van een 
ontheffing of het stellen van voonvaarden, als 
bedoeld in artikel 8, tweede lid, alsmede indien 
door de toepassing van artikel 8, vijfde lid, de 
uitoefeJ!.ing van een tegenovGr het Rijk geldend 
burgerliJ~ recht op mtweg geheel of gedeeltelijk 
onmogeliJk wordt gemaakt, hebben de eigenaren 
en andere zakelijk gerechtigden aanspraak op 
volledige schadeloosstelling. 
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2. Indien de gelegenheid wordt geopend tot 
het verkrijgen van een recht op uitweg van ge
lijken omvang op een parallelweg, geldt het in 
het vorige lid bepaalde slechts, indien en voor 
zoover schaden ontstaan, doordat den recht
hebbende wordt belet naar zijn aan de andere 
zijde van den weg gelegen gronden over te steken 
en hem het recht op uitweg mede was verleend 
ten behoeve van het verkeer tusschen zijn aan 
weerszijden van den weg gelegen gronden. 

3. Op een rechtsvordering tot het verkrijgen 
eener schadeloosstelling, als bedoeld in het eerste 
lid, zijn de bepalingen, vervat in het derde, 
vierde, vijfde en zesde lid van artikel 9, van 
overeenkomstige toepassing. 

4- Een rechtsvordering als in dit ar tikel be
doeld kan slech ts worden._ingesteld binnen twee 
jaren na den dag, waarop het besluit tot weige
ring der ontheffing, tot verleening daarvan 
onder voorwaarden , tot intrekking of tot het 
stellen van nieuwe voorwaarden is verzonden . 

11 . Ontheffingen als in deze wet bedoeld, 
moaen niet worden geweigerd en verleende 
ontheffingen mogen niet worden ingetrokken 
dan op grond van het verkeersbelang : aan 
die ontheffingen mogen geen andere voorwaar
den worden verbonden dan die, welke door dat 
belang worden gevorderd. 

12. 1. Het in de ar t ikelen 4, 5, 6, 7 en 
8 bepaalde geld t niet ten aanzien yan weg
vakken, die zij n gelegen binnen bebouwde 
kommen. 

2. Onze Minister stelt yast, na daarom
trent het advies van Gedeputeerde Staten te 
hebben ingewonnen, waar bebouwde kommen 
in den zin van het eerste lid aanwezig zijn en 
waar ter plaatse de wegen oYergaan in bitrnen 
deze kommen gelegen wegvakken. 

3. Deze yaststelling behoeft niet te worden 
herzien , wanneer daarna de bebouwing zich 
uitbreidt. 

4. De beschikkingen Yan Onzen Minister, 
in het tweede lid bedoeld, worden in de Stciats-
courcint bekend gemaakt. . 

13. 1. De door Ons aan te wijzen ambte
naren zijn bevoegd, desnoods bijgestaan door 
de ambtenaren van de Rijks- of gemeentepolit ie 
en op kosten der overtreders te doen wegnemen, 
beletten, verrichten of in vorigen toestand her
stellen hetgeen in strijd met deze wet is of wordt 
gehouden, gemaakt of gesteld, ondernomen, 
nagelaten, beschadigd of weggenomen. 

2. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, 
geschiedt dit niet, dan nadat de belanghebbende 
schriftelijk is gewaarschuwd. 

14. 1. Overtreding van artikel 4, eerste 
lid, artikel 5, eerste lid, ar tikel 7, eerste en tweede 
lid en ar t ikel 8, eerste lid, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

2. Indien t ijdens het plegen van de over 
treding nog geen jaar is verloopen, sedert een 
vroegere veroordeeling van den schuldige wegens 
overtreding van een bepaling dezer wet onher
roepelijk is geworden, kan de rechter geldboete 
of hechtenis tot het dubbel van de in het eerste 
lid bepaalde maxima uitspreken. 

3. De hier bedoelde strafbare feiten worden 
a ls overtredingen beschouwd. 

15. Met de opsporing van de overtre
dingen van deze wet zijn, behalve de in artikel 
]41 van het Wetboek van Strafvordering ge

L. & S. 1937. 
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noemden, belast de door Ons aan te wijzen 
ambtenaren van den Rijkswaterstaat. 

16. 1. Alle bevoegdheicl., die de Pro
vinciale Staten, de gemeenteraden en de be
sturen van waterschappen, veenschappen en 
veenpolders vóór de totstandkoming van deze 
wet omtrent het in deze wet behandelde onder
werp konden ontleenen aan hun wettelijk ver
ordeningsrecht, blijft onverlet. 

2. De inwerkingtreding dezer wet heeft niet 
tot gevolg, dat de bepalingen, door de Provin
ciale Staten, de gemeenteraden en de besturen 
van waterschappen en veenpolders omtrent 
het in deze wet behandelde onderwerp krach
tens hun in het vorige lid bedoeld verordenings
recht vastgesteld, van rechtswege ophouden 
te gelden. 

17. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den naam "Verkeerswet tegen lintbe
bouwing". 

18 , De wet van 22 December 1922 
(Staatsblad n°. 698) is ingetrokken. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad 
zill worden geplaatst, en dat alle Ministerieele 
Departementen, Autoriteiten, Colleges en Amb
tenaren_, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
Uitvoermg de hand zullen houden. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten Mei 
1937. 

s. 540. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lid th de Je ud e. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. Slingenberg. 
( Uitgeg. 18 J uni 1937.) 

4 Mei 1937. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Reglement voor de militaire 
ambtenaren der Koninklijke landmacht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1931 (Staatsblad nr. 378). 

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

Staat, Minist er van Defensie ad interim van 
15 Maart 1937, III• Afdeeling B. nr. 133; 

Overwegende, dat in het Reglement voor de 
militaire ambtenaren der Koninklijke land
macht, vastgesteld bij Ons besluit van 22 Au
gustus 1931 (Staatsblad nr. 378) en laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Ons beslujt van 1 Au
gustus 1936 (Staatsblad nr. 548) andermaal 
eenige wijzigingen en aanvullingen dienen te 
worden aangebracht zoomede, dat in Ons be
sluit van 21 Maart 1936 (Staatsblad nr. 541) een 
aanvulling dient te worden aangebracht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 April 1937 nr. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 April 1937, III• Af
deeling B. nr. 5 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen: 
A. het Reglement voor de militai re ambte

naren der Koninklijke la ndmacht, voormeld, 
wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: 

l • . in het gestelde onder d. van artikel 29 
wordt in plaats van "preventieve hechtenis" 
gelezen : ,, voorloopige hechtenis of daarmede 
overeenstemmend arrest''; 

14 
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2•. in het eerste lid van artikel 40 wordt in 
plaats van : 

"voor hen, die behooren tot het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee, een door Onzen Mi
nister te bepalen percentage, bedragende te 
minste drie en ten hoogste vij / ten honderd", 

gelezen: 
"voor de militairen beneden den rang van 

tweede-luitenant, behoorende tot het wapen 
der Koninklijke Marechaussee, een door Onzen 
Minister te bepalen percentage, bedragende ten 
minste drie en ten hoogste v,j/ ten honderd"; 

3•. artikel 97 wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

a. in het eerste lid worden tusschen de woor
den "echter ' ' en "alleen' ' ingevoegd de woorden 
,, , behoudens het bepAAlde in het tweede en 
derde lid" ; . 

b. na het tweede lid wordt een nieuw derde lid 
opgenomen, luidende : 

,,3. De sergeant der lste klasse (wachtmees
ter der lste klasse, fourier der lste klasse), 
die de geschiktheid voor bevordering tot den 
naasthoogeren rang verliest, wordt bij admini
stratieven maatregel t eruggesteld tot den rang 
van sergeant (wachtmees ter, Fourier)"; 

B. in Ons hiervorenaangehaald besluit van 
21 Maar t 1936 (Staatsblad nr. 541) wordt in het 
gestelde onder B, tusschen de woorden "artikel 
22, tweede lid, en artikel 38, eerste lid van dat 
Reglement" en "van kracht," 

ingevoegd: 
,,- voor zoover deze voor d3 belanghebben

den gunstiger zijn -". 
C. dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaa tst. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal " 'orden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Mei 1937. 

s. 572. 

WILH ELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a. i .. 
H. Co 1 ij n 

(Uitgeg 14 M ei 1937.) 

10 M ei 1937. BE LUIT tot nadere wijziging 
van het Reglement autovervoer personen. 

Wij WI LHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 14 Apri l 1937, La. GG, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de Wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685), tot verlaging van de open 
bare uitgaven; 

De Centrale Commissie van Advies en Bij 
stand voor het Verkeersfonds gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1937, n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Mei 1937, La. L, Af 
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Ar tikel 6, zesde lid , van het bij Ons be

sl uit van 12 Januari 1937 (Staatsblad n°. 562) 
vastgestelde en bij Ons besluit van 1 Maart 1937 
(Staatsblad n°. 567) gewijzigde Reglement auto
vervoer personen wordt gelezen als volgt: 
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6. Indien aan de zitting, bedoeld in art ikel 7, 
v ierde lid, is deelgenomen door een vertegen
woordiger van Gedeputeerde Staten, is een zoo
danig vertegenwoordiger mede bevoegd aan 
de vergadering der Commissie, waarin de in 
dat lid bedoelde aanvrage behandeld wordt en 
tev3ns aan de stemming over die aanvrage deel 
te nemen. De Inspecteur-Generaal of zijn ver
tegenwoordiger woont de vergaderingen der 
Commissie bij , doch neem t geen deel aan de 
stemmingen. 

II. Artikel 7, vierde lid , wordt gelezen 
als volgt : 

4. Aan de zitting, welke word t voorgezeten 
door een lid van de Commissie, word t deelge
nom en door de(n) in het eerste lid bedoelde(n) 
Rijksinspecteur(s), t enzij zulks in bijzondere ge
vallen door het voorzittend lid onrbodig wordt 
geacht. Voorts wordt aan de zittin~ deelgeno
men door een door Gedeputeerde ötaten van 
elk der pro,inciën, waarin de autobusdienst zal 
worden uitgeoefend, aangewezen vertegen
woordiger, tenzij dit door Gedeputeerde Staten 
in Pen bijzonder geval onnoodig wordt geacht. 

III. In artikel 44 wordt in plaats van "Reg
lement autovervoer personen" gelezen : ,,Reg
lerr.3n t Autovervoer Personen" of "R.A.P.". 

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

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

Het Loo, den lOden Mei 1937. 

s. 573. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

va n L i d t b d e J e u d e. 
(Uitgeg . 21 M ei 1937.) 

23 Juni 1937. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Reglement Autovervoer Personen . 

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

Waterstaat van 26 Mei 1937, La. E.E., Afdèe
ling Vervoer- en Miinwe--,<en; 

Gelet op de Wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 6 5) tot verlaging van de open
bare uitgaven ; 

De Centrale Commissie van Advies en Bij
stand voor het Verkeersfonds gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
Juni 1937, n°. 56); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1937, La. B., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevond en en verstaan: 
het bij Ons be luit van 12 Januari 1937 

(Staatsblad n°. 562) vastgestelde en bij Onze 
besluiten van 1 Maart 1937 (Staatsblad no. 567) 
e? van 10 Mei 1937 (Staatsblad n°. 572) gewij 
zigde Reglement Autovervoer Personen als 
volgt te wijzigen : 

I. Artikel 1 onder f en g wordt gelezen als 
volgt: 

,,/. autobussen: motorrijtuigen, die ingericht 
zijn of gebezigd worden 'Voor het vervoer van 
meer dan zes personen, den bestuurder daar 
onder niet begrepen , alsmede pe~sonenauto's, 
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die worden gebezigd voor de uitoefening van 
een autobusdienst; 

g. personenauto's: motorrijtuigen, die inge
richt zijn voor het vervoer van niet meer dan 
zes personen, den bestuurder daaronder niet 
begrepen ; ". 

In artikel 1 onder k. wordt in plaats van 
"anders dan onder j. e1, l. bedoeld;" gelezen 
,, tegen vergoeding, anders dan onder j. bedoeld;" 

I L In artikel 2 wordt het onder a en b ver
melde gelezen als volgt : 

"a. de exploitatie van autobussen voor de 
uitoefening van een autobusdienst over de 
,vegen; 

b. de exploitatie van autobussen voor de uit
voering van toerwagenritten over de wegen;". 

III. In artikel 4 wordt tusschen "en" en 
,,de personen" ingevoe~d ,, , tenzij in de ver
gunning anders wordt oepaald,". 

IV. Aan artikel 7 W')rdt als twaalfde lid 
toegevoegd : 

"12. De Inspecteur-Generaal is bevoegd ter 
voldoening van de in het eerste en tiende lid 
bedoelde kosten een door hem te bepalen be
drag op afrekening te doen storten." 

V. Aan artikel 9 wordt als tweede lid toe
gevoegd: 

"2. Bij overlijden van den vergunninghouder 
kan de Rijks-inspecteur na overleg met de erven 
een of meer door hem aan te wijzen persoon of 
personen toestaan gedurende ten hoogste 6 
maanden de(n} dienst(en) voort te zet.ten ." 

De bestaande tekst van het artikel wordt 
genummerd 1. 

VI. In het tweede en derde lid van artikel 
10 wordt vóór "op aanvrage van de(n) betrok
ken R ijksinspecteur(s)" ingevoegd: ,,ambts
halve of". In het derde lid wordt În plaats van 
den tweeden volzin gelezen : ,,Het bepaalde in 
artikel 7 is hierop van overeenkomstige toe
passing." 

VIL In artikel 12 wordt in plaats van "die 
voor een jaar geldig zijn" gelezen : ,,die behou
dens eerderen afloop der vergunning voor een 
jaar geldig zijn". 

VIII. In artikel 13, eerste lid, wordt in plaats 
van "met beroep op den raad" gelezen : ,,met 

. beroep op den raad volgens door hem te stellen 
regelen". In het tweede lid wordt in plaats van 
"die voor een jaar geldig zijn" gelezen : ,,die 
behoudens eerderen afloop der vergunning voor 
een jaar geldig zijn". 

IX. In artikel 15 wordt in plaats van "met 
beroep op den raad" gelezen: ,,met beroep op 
den raad volgens door hem te stellen regelen". 

X. In artikel 17, eerste lid, wordt in plaats 
van "waar de aanvrager de taxi's standplaats 
wil doen nemen met beroep op den raad" 
gelezen : ,,waar de aanvrager met de taxi's 
standplaats wil innemen of wil doen innemen, 
met beroep op den raad volgens door hem te 
stellen regelen". 

In het tweede lid wordt in plaats van "die 
voor een jaar geldig zijn" gelezen: ,,die behoudens 
eerderen afloop der vergunning voor een jaar 
geldig zijn". 

Het derde lid onder c wordt gelezen als volgt : 
die een ledige taxi aanroepen binnen de in 

het eerste lid bedoelde gemeente". 
XL Artikel 18, eerste lid, wordt gelezen als 

volgt: 
"1. Op aanvragen om vergunning voor de 
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exploitatie van huurauto's wordt beschikt door 
burgemeester en wethouders der gemeente, 
waar de aanvrager de huurauto's wil stallen of 
wil doen stallen, met beroep op den raad vol
gens door hem te stellen regelen." 

De eerste zin van het tweede lid wordt ge
lezen als volgt : 

"2. Bij verleening van de vergunning worden 
aan _den ondernemer d_e noodige vergunnings
bew1Jzen verstrekt·, die behoudens eerderen 
afloop der vergunning voor een jaar geldig zijn 
en binnen den duur der vergunning telkenmale 
worden vernieuwd." 

XII. Aan artikel 20 wordt als derde lid toe
gevoegd: 

"3. De Inspecteur-Generaal is bevoegd aan 
de goedkeuring van autobussen, waarvan de 
inrichting afwijkt van de gebruikelijke, de voor
waarde te verbinden, dat deze autobussen slechts 
gebezigd mogen worden voor het in de akte van 
vergunning omschreven vervoer.'' 

XIII. In artikel 23, eerste lid, worden de 
woorden "waarbij twee kinderen beneden den 
leeftijd van 10 jaren voor een persoon worden 
gerekend", vervangen door: ,,waarbij twee 
kinderen beneden den leeftijd van tien jaren voor 
een persoon of drie kinderen beneden den leef
tijd van veertien jaren voor twee personen 
worden gerekend, behoudens het bepaalde in 
het volgende lid". 

Als tweede lid wordt ingevoegd : 
"2. Bij het vervoer van een groot aantal 

kinderen kan degene, die de vergunning ver
leent, het aantal kinderen, dat met een autobus 
mag worden vervoerd, voor elk geval nader 
vaststellen. Dit aantal kinderen wordt door 
hem op het vergunningsbewijs vermeld." 

De bestaande leden 2, 3 en 4 worden genum
merd 3, 4 en 5. 

In het nieuwe vierde lid wordt na "autobus" 
ingevoegd : ,,de akte van vergunning en". 

Het nieuwe vijfde lid wordt gelezen als volgt: 
"Op de eerste vordering van een der in artikel 

38 bedoelde ambtenaren moet de bestuurder 
van een autobus de akte van vergunning en het 
keuringsbewijs bedoeld in het vorig lid ter 
inzage geven." 
XIV. In artikel 25 onder 1 worden de woorden : 
,,met duidelijk zichtbare letters vermeld" ver
vangen door "duidelijk zichtbaar vermeld". 

XV. Aan artikel 31 wordt als tweede lid 
toegevoegd : 

"2. De Rijksinspecteur bedoeld in het eerste 
lid van artikel 29 kan van het bepaalde in het 
vorige lid ontheffing verleenen." 

De bestaande tekst van het artikel wordt 
genummerd 1. 

XVI. Aan artikel 35 wordt als derde lid 
toegevoegd : 

"3. De Inspecteur-Generaal kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing verleenen ; 
de ontheffing wordt in de akte van vergunning 
vermeld." 

XVII. Het eerste lid van artikel 37 wordt 
gelezen : 

"1. Het is verboden zonder eene vergunning 
als bedoeld in artikel 2 of anders dan met inacht
neming van zulk eene vergunning en van de 
aan zulk eene vergunning verbonden voorwaar
den een motorrijtuig tot vervoer van personen 
over de wegen te exploiteeren." 

In het tweede lid van artikel 37 wordt in 
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plaat van "alsmede van artike) 28" gelezen : 
van artikel 28, alsmede van artikel 35, tweede 

lid , voor zoo ver zoodanige overtredinge~ !le
chieden bij het exploiteeren van een m1dctel 

tot vervoer van personen," . 
XVIII. In het eerste lid van artikel 39 wordt 

tusschen de woorden "bewerkstelligt," en " bij 
onzen Minister" ingevoegd " binnen zes dagen 
na da.gteekening van de be lis ing". 

Het tweede lid wordt gelezen als volgt : . 
I s het beroep ingesteld tegen een beslis 111g, 

ge~omen op grond van een bepa ling van H oofd
stuk II va n d it besluit, dan kan de Inspecteur
Generaa l of de Rijksinspecteur in afwachting 
van de beschikking op het beroep de genomen 
beslissin a buiten werking stellen." 

X I X . 
0 

Art ikel 40 word t gelezen a ls volgt: 
1. Dit be luit is n iet van toepassing : 
a. op militaire motorrijt~_gen en op !Ilotor

rijtuigen in gebruik voor m1htaue doelem den ; 
b. op het vervoer van zieken _of ~ewonden 

met daarvoor ingerich te motorq1 twgen, d~n 1 
wel door geneeskundigen met personenauto s. 

2. Hoofd stuk II van dit besluit is behoudens 
het bepaalde in de a rtikelen 24, 26, 28 en 34 
t /m 36 niet van toepassing op autobussen, voor 
zien van een buitenlandsche nummerplaat en 
gebezigd voor de uit voering van to~rwagen
ritten. Met deze autobussen mogen met meer 
per onen of goeder~!! W() rden v~rvOl;~d dan 
waarvoor zij kennelijk ZIJD lllgerwht . 

XX. In artikel 45 wordt in plaats van " 1 
Juli 1937" gelezen: ,, 1 September 1937" . 

XXI. Dit beslui t t reedt in werking op 1 
Juli 1937. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t , hetwelk in het 
Staal blad geplaatst en in afschrif t aan den R aad 
van State medegedeeld za l worden. 

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1937. 

s. 581. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

v a n Li<l th d e J e u de. 
( Uitgeg . 29 Juni 1937. 

11 M ei 1937. BESLUIT, betreffende de in
werkingtreding van de wet va n 22_ A()ri l 
1937 (S taatsblad 11°. 500 ), tot w1Jz1 g111g 
van de Dienstplichtwet. 

l nwer kingtred,ing 1 Juni 1931. 

s. 627. 

22 April 1937. WET t ot nieuwe regeling 
b'ltreffende de maten . gewichten. meet - en 
weegwerktuigen (.,1./kwet 1937. Staatsblad 
r; O , 627" ). 

Bijl. Hand. Il 33/34, 366; 34/35, 48; 
35/36, 18 ; 36/37, 17. 

Hand. Il 36/37, bladz. 2113- 2117. 
Bijl. Hand. I 36/37, 17. 
Hand. I 36/37, bladz. 570. 
Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten : 
Alzoo '\'i ij in overweging genomen hebben, 

dat het wensch3lijk is nieuw!' bepalingen vast 
t e stellen bet ref"ende de maten, gewichten, meet 
en weegwerktuigen _;_ . 

Zoo i~ het, dat \V1J, den Raad van Sta te, enz. ; 
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§ 1. Van d1 grondslagen en aanduidinqen van 
maat en gewicht. 

Art. 1. 1. De grondslagen va n maat en 
ge"icht zijn d" met .-r (eenheid rnn lengte ) en 
het kilogram (eenheid van massa.). 

2 . Onrler meter wordt verstaan de afsta nd 
bi; oo C Htn de a en der beide midd elstrepen 
op een st aaf van platina-iridium, welke bewaarrj 
wordt in het Int1m1ationa lfl Bureau voor maten 
en gewichten te S èvres bij Parijs, en welke door 
do Eerste Algemeene Conferentie voor mati:n 
en gewichten tot sta ndaat'd voor de eenhe1 1 
van' lPngte is ~erklaard. 

3. Onder kilogram w<>rdt_ ver_s~s~n de massa 
van i>en cilinder van pla tma-1n d1um, welke 
bewaard wordt. in het Inter nationale Bureau 
voor maten en aewichten te Sèvre/1 bij Parijs, 
en welke door d; Eerste Algemeene Conferentie 
voor maten en gewichten tot standaard vool' de 
eenheid van massa i~ verklaard. 

2. Door OnR worden een standaardmeter en 
een standaardkilogram a.angewf'zen a1s ver
teaenwoordigende de in artikel 1 bedoelde 
st~ndaarden van den meter en van het kilogram. 
Zij berusten onder Onzen met de uitvoering 
dezer wet belasten Min's•,er en worden bewaard 
ter plaatse en op de wijze! door Ons te bepalen . 
Zij worden met het Rukszegel verzegeld en 
tot hunn e ontzegeling wordt Onze toestemming 
vereischt . Ons besluit dienaangaande bepaalt 
de voorzorgen , daarbij en bij de w!'dervNze
geling in acht t e nemen. 

3. L Uit den meter wordt de vinkante 
meter (eenheid van oppervlak) en de kubieke 
meter (eenheid van inhoud ) afgeleid . 

2. H et duizendste gedeelte van den ku
bieken meter wordt in deze wf't gelijkgesteld 
aan het yolume, ingenomen door een kilogram 
zuiver water bij zijne r;rootste d ichtheid, onder 
normalen druk . Dit volume heet lit er. 

4. 1. Ten aanzien van de grondslaaen van 
maat en gewicht , zoomede van de veeÎvouden 
en onderdeelen daarvan, ge!den de navolgende 
aanduidingen : 

Zie tabel op blz. 213. 

2. H et gebruik van den naam registerton, 
ter aanduiding van de inhoudsmaat van zee
schepen, ingevolge bet bepaalde in de wet van 
3 J uni 1 75 iStaal8blad .i0 • 101), blij ft geoor
loofd. 

3. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
maatregel van bestuur regelen vast te stellen 
bet reffende het gebruik van a.nd_ere. aanc!,u i
dingen van maat en gewicht clan de 111 dit artikel 
genoemde. 

5 . l. H et is , behoudens het bepa11, lde in het 
volgend lid , verboden, in aankondigingen 
betreffende goederen, die bij de maat of het 
gewicht worden verkocht, hetzij in bladen, 
tijdschriften of aanplakbiljetten, op etiq uetteD , 
welke aan de goederen of hare verpakking 
gehecht zijn of deze vergezellen, dan wel op de 
verpakking zelve, hetzij in eenig ander middel 
tot bekend making, ter aanduiding van maat 
of gewicht gebruik t e maken van andere aan
duidingen dan de ingevolge a rtikel 4 geldende. 

2. Dit verbod is niet van t oepassing op 
aankondigingen betreffende goederen, buitens
land s gelegen dan wel voor het buitei,land 
bestemd . of die in den toestand , waarin zij uit 
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Wa.arde. 

a. Lengtemaat . 
l 000 meter 
100 meter 
lO meter 
1 met er 
·o,l meter 
0,01 meter 
0,001 meter 
0,001 millimeter 

b. Vlaktemaat. 
1 000 000 vierkante met er 
1 0000 vierkante meter 
100 vierkante meter 
l vierkante meter 
0,01 vierkante meter 
0,0001 vierkante meter 
0,000001 vierkante meter 

c. Inhoudsmaat. 
1 
0,1 
0,01 
0,001 
0,1 
0,01 
0,001 
0,000001 

kubieke meter of 1000 liter 
kubieke meter of 100 liter 
kubieke meter of 10 liter 
kubieke meter of 1 liter 
kubieke decimeter of liter 
kubieke decimeter of liter 
ku bieke decimeter of li ter 
kubieke decimeter of föer 

d. Massa. 
l 000 kilogram 
100 kilogram 
1 kilogra m 
0,1 kilogram 
0,01 kilogram 
0,001 kilogram 
0,1 gra m 
0,01 gram 
0,001 gram 
200 milligram 

kilomet er 
hektometer 
dekamet er 
met er 
d ecimet er 
centimeter 
millimet er 
mikron 

Naam. 

vierkante kilometer 
vierkante hektometer of hektare 
vierkante dekameter of are 
vierkante met er of centiare 
vierkante decimeter 
vierkante centimeter 
vierkante millimet er 

kubieke meter 
hektoliter 
dekali ter 
kubieke decimeter of liter 
deciliter 
cent iliter 
kubieke cent imeter 
k u hieke m illimeter 

t on 
quintaal 
kilogram 
hektogram 
dekagram 
gram 
deci~ram 
centigram 
milligram 
metriekkaraat 
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Symbool. 

km 
hm 
dam 
m 
dm 
cm 
mm 
µ 

km2 

ha 
a 
m 2 of ca 
dm 2 

cm2 

mm 2 

m• 
hl 
dal 
dm3 of 1 
dl 
cl 
cm 3 

1n m3 

t 
'l 
kg 
hg 
dag 
g 
dg 
cg 
mg 
Kt 

het, buitenland zijn ingevoerd , bij de maat of 
het gewicht worden verkocht, voor zoover dit 
in het land van herkomst gangbare aandui 
d in gen het reft. 

4. Op de weegwerktuigen is de groot st e 
belasting , waarvoor zij in verband met hunne 
samenstelling en afmetingen best emd zijn , in 
wettelijke aand uiding uitgedrukt. 

5. E en algemeene maatregel va n bestuur 
regelt de overige voorwaarden , waaraan maten, 
gewichten , meet- en weegwerktuigen moeten 
voldoen , waarbij aan Onzen met de uitvoering 
dezer wet belasten Minist er kan worden op
gedragen, voorschriften te geven omtrent de 
samenst elling, de meet- en weegeigenschappen 
en de st empeling. 

§ 2. Vttn de mttten, gewichten, meet- en weeg
werktuigen. 

6. I. Op de maten is de grootste lengte 
of de grootste inhoud, die zij bestemd zijn 
aan t e wijzen, in wet telijke aanduiding uit
gedrukt . 

2. Op de gewichten is de m assa, die zij 
bestemd zijn aan te wijzen, in wettelijke aan
duiding uitgedrukt, uitgezonderd de gewichten 
in plaatvorm van 1000 milligram of minder , 
waarop de massa uitsluit end is uitgedrukt door 
een get al. 

3. Op de g>tBmeters is het, grootst e verbruik 
per uur, dat zij in verba nd met hunne samen
stelling en afmetingen bestemd zijn aan te 
wij zen , in wettelijke aand uiding uitgedrukt . 
Een overeenkomstig voorschrift kan door Ons 
worden gegeven met betrekking t ot andere 
meetwerkt uigen, strekkende om een verb ruikte 
of geleverde hoeveelheid aan te w\jzen . 

6. De in het vorig lid bedoelde algemeene 
maatregel va,n bestuur kan tevens voorschriften 
inhouden betreffende het uitslui tend gebruik 
van bepaalde maten, gewichten, meet- en weeg
werktuigen ter afmeting of afweging van 
bepaalde goederen . 

7. De bepalingen va n dit a rt ikel zijn niet 
van toepassing op maten , ge-.ichten , meet- en 
weegwerkt uigen , welke blijkens een daarop 
gestelde, door Onzen met de uitvoering dezer 
wet belast en Minist er goedgekeurde aan
duiding : 

a. niet bestemd zij n om ter bepaling van 
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maat of gewicht te worden gebruikt bij het 
dr\Jven van handel of het verrichten van een 
der andere in het eerste lid van artikel 7 om• 
chreven handelingen ; 

b. uitsluitend dienen ter bepaling van maa.t 
of gewicht van goederen, welke voor het 
buitenland bestemd z\jn. 

7. 1. H et is verboden op plaatsen, bestemd 
voor of gebruikt tot het drijven van handel, 
het doen van leveringen, het vaststellen van 
heffingen of het vaststellen van loon voor 
verrichten arbeid, berekend naar grondslag 
van maat of gewicht, te bezitten of voorhanden 
te hebben : 

a. valsche maten, gewichten, meet• en 
weegwerktuigen; 

b. andere dan met deze wet of Onze ter 
uitvoering daarvan genomen be luiten overeen• 
komstige maten, gewichten, meet• en weeg• 
werktuigen; 

c. maten, meet• en weegwerktuigen, waarop 
bijzondere kenteekenen voorkomen met het 
,kennelijk doel om daarmede maat of gewicht 
t e bepalen naar andere grondslagen en aan• 
d uidingen, dan ingevolge deze wet geldende. 

2. De ve rbodsbepalingen van het eerste lid 
onder b en c gelden niet ten aanzien van : 

a. plaatsen waar maten, gewichten, meet• 
en weegwerktuigen vervaardigd of hersteld 
worden; 

b. meetwerktuigen als bedoeld in artikel 6, 
derde lid, tweeden volzin, zoolang met betrek. 
king tot deze door Ons geen voorschriften zijn 
gegeven; 

c. maten, gewichten, meet. en weegwerk• 
tuigen als bedoeld in artikel 6, zevende lid. 

8. 1. Het is verboden op plaatsen als 
bedoeld in het eerste lid van het vorig artikel, 
t er bepaling van maat of gewicht gebruik te 
maken van: 

a. valsche maten, gewichten, meet• en 
weegwerktuigen; 

b. andere voorwerpen dan met deze wet 
of Onze ter uitvoering daarvan genomen be· 
sluiten overeenkomstige maten, gewichten, 
meet• en weegwerktuigen; 

c. maten, meet. en weegwerktuigen, waarop 
bijzondere kenteekenen voorkomen met het 
kennelijk doel om daarmede maat of gewicht 
te bepalen naar andere grondslagen en aan• 
duidingen, dan ingevolge deze wet geldende; 

d. maten, gewichten, meet. en weeg• 
werktuigen, in strijd met de voorschriften, 
gegeven krachtens het bepaalde in het zesde lid 
v an art ikel 6 ; 

e. maten, gewichten, meet. en weeg• 
werktuigen als bedoeld in artikel 6, zevende lid, 
in strijd met hunne bestemming. 

2. De verbodsbepalingen van het eer st e lid 
ouder b en c gelden niet t en aanzien van meet . 
werktuigen als bedoeld in artikel 6, derde lid, 
tweeden volzin, zoolang met betrekking t ot 
deze door Ons geen voorschriften zij n gegeven. 

9 . Door Ons worden, voor zooveel noodig , 
bij algemeenen maatregel van bestuur voor. 
schriften vastgesteld omtrent de wijze van 
meten en wegen met betrekking tot de goe• 
deren, waarin handel wordt gedreven of ten 
aanzien waarvan een der andere in het eerste lid 
van artikel 7 omschreven handelingen wordt 
verricht. 
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§ 3. Van het keuren en fusleeren. 

10. 1. . Alvorens hetzij ten verkoop aange• 
b?den of m den handel gebracht, hetzij, indien 
met t en verkoop aangeboden of in den handel 
gebracht, in gebruik ge!1omen te worden, onder. 
gaan de maten, gewichten, meet. en weeg. 
werktuigen, ten aanzien waarvan bij of krach. 
tens _artikel 6 voorschriften zijn gegeven, een 
keuring. 

2. Wij behouden Ons voor, bepaalde in• 
houdsmaten van de in het vorig lid bedoelde 
keuring vrij te stellen. 

3. De keuring wordt onderscheiden in: 
a. individueele keuring ; 
b. keuring naar model. 
11 . 1. Individueele keuring geschiedt ten 

aanzien van de ingevolge het vorig artikel aan 
keurmg onderworpen maten en gewichten, 
zoomede ten aanzien van gasmeters en andere, 
do?r Ons aan te wijzen, meet. en weegwerk. 
tuigen. 

2. Deze keuring wordt voor nieuwe en reeds 
in gebruik zijnde voorwerpen herhaald: 

a. gedurende door Ons vast t e stellen tijd• 
vakken, waarbij aan Gedeputeerde Staten der 
onderscheidene provinciën door Ons wordt 
opgedragen, het tijdvak voor elke gemeentP t e 
bepalen en dit openlijk bekend te maken ; 

b. alvorens de voorwerpen te gebruiken, 
na herstellingen, die een veranderden inhoud, 
een veranderd gewicht of onjuiste aanwijzingen 
ten gevolge zouden kunnen hebben, alsmede na 
herstellingen, die schending van ijkmerken als 
in artikel 13 bedoeld, veroorzaken; ' 

c. op verzoek van den eigenaar of gebruiker. 
3._ Wij behouden Ons voor , bepaalde maten, 

gew10hten , meet. en weegwerktuigen van de 
herkeuring vrij te stellen . 

12. Goedkeuring heeft niet plaats van 
voorwerpen als in artikel 11 bedoeld, welke niet 
aan de bij of krachtens artikèl 6 gegeven voor• 
schriften vold oen . 

13. 1. De bij keuring of herkeuring goed• 
gekeurde voorwerpen als in artikel 11 bedoeld, 
worden ten bewijze dier goedkeuring van een 
of meer door Ons vast te stellen ijkmerken 
voorzien . ' 

2. Door Ons wordt bepaald, welke dier 
voorwerpen, wegens hunne samenstelling of 
afmetingen, van de eerste of herhaalde stempe• 
ling vrijgesteld zijn. Voor deze voorwerpen 
wordt de eerste of herhaalde stempeling ver• 
vangen door een gewaarmerkte verklaring 
volgens een door Ons vast te stellen mod el. 

. 3. Voorwerpen, welke bij de herkeuring 
met meer aan de bij of krachtens artikel 6 
gegeven voorschriften blijken te voldoen, 
worden van een door Ons vast te stellen af. 
keuringsmerk voorzien. 

14. Keuring naar model geschiedt ten 
aanzien van alle ingevolge artikel 10 aan 
k~uring onderworpen meet• en weegwerktuigen, 
met vallende onder het bepaald e in artikel 11, 
eerste lid. De keuring wordt geacht te hebben 
plaats gehad ten aanzien van alle meet. en 
weegwerktuigen, ~elke overeenkomstig het ge• 
keurde model zun of worden vervaardigd . 
Het bepaalde in artikel 12 vindt overeenkom. 
stige toepassing. 
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15. 1. Het bjj de keuring goedgekeurde 
model wordt ten bewijze dier goedkeuring van 
een of meer door Ons vast te stellen merken 
voorzien. Bovendien wordt van deze goed
keuring eene onderteekende en gedagteekende 
verklaring afgegeven, volgens een door Ons 
vast te stellen model. 

2. De goedgekeurde en gemerkte · modellen 
mogen niet in den handel worden gebracht. 
Zij worden bewaard ter plaatse als in de ver
klaring van goedkeuring aangegeven. In bij
zondere gevallen kan van het in dit lid bepaalde 
door Onzen met de uitvoering dezer wet belasten 
Minister ontheffing worden verleend . 

3. Door Ons worden bij algemeenen maat
regel van bestuur voorschriften gegeven, 
waaraan bij elke aanvrage tot keuring van een 
model kosteloos moet worden voldaan. 

16. 1. Meet- en weegwerktuigen, overeen
komstig een goedgekeurd model vervaardigd, 
kunnen op de plaatsen, in artikel 7 vermeld, 
te allen tijde door de bevoegde ambtenaren 
worden onderzocht. 

2. Voorwerpen, welke bij het onderzoek 
niet aan de bij of krachtens artikel 6 gegeven 
voorschriften blijken te voldoen, kunnen van 
een door Ons vast te stellen afkeuringsmerk 
worden voorzien en mogen niet weder in gebruik 
worden genomen, alvorens zij zijn goedgekeurd. 

3. Eigenaren of houders van voorwerpen 
als in het eerste lid bedoeld kunnen te allen 
tijde verzoeken, dat die voorwerpen worden 
onderzocht. Het bepaalde in het tweede lid 
vindt ten aanzien van dit onderzoek overeen
komstige toepassing. 

17. 1. De gasverkooper zoowel als de 
verbruiker of kooper, bij wien de gasmeter, 
dienende om de verbruikte of geleverde hoe
veelheid gas aan te wijzen, berust, kan te allen 
tijde vorderen, dat deze worde onderzocht. 
Een overeenkomstig voorschrift kan door Ons 
worden gegeven met betrekking tot andere 
meetwerktuigen, strekkende om een verbruikte 
of geleverde hoeveelheid aan te wijzen. 

2. Van de bevoegdheid, bij de eerste zin
snede van het vorig lid, of van eene bevoegdheid, 
krachtens de tweede zinsnede van het vorig lid 
gegeven, kan geen afstand worden gedaan bij 
overeenkomst. 

3. Al de kosten van een onderzoek als in 
het eerste lid bedoeld komen ten laste van 
den aanvrager. 

4. Wij behouden Ons voor, bepalingen vast 
te stellen nopens het onderzoek, op verzoek van 
belanghebbenden en tegen vergoeding van 
daaraan verbonden kosten, van maten, ge
wichten, meet- en weegwerktuigen, welke niet 
ingevolge deze wet aan keuring zijn onder
worpen, zoomede van meetwerktuigen, bestemd 
voor meting naar andere grondslagen dan de 
in deze wet genoemde. 

18. Gewichten, bij de in artikel ·11, tweede 
lid. bedoelde herkeuring. niet meer dan een door 
0 ns vast te stellen verschil van hunne wettelijke 
waarde opleverende, worden zoo mogelijk door 
de ambtenaren, met de herkeuring belast, 
gejusteerd . 

19. Wegens het keuren en herkeuren van 
maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, 
zoomede wegens het justeeren van gewichten 
is onderscheidenlijk een keurloon en een 
justeerloon verschuldigd. Een algemeene maat-
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regel van bestuur stelt het tarief dezer keur' en 
justeerloonen vast en regelt de wijze van 
betaling van het verschuldigde. 

20. 1. Het is verboden op plaatsen als 
bedoeld in het eerste lid van artikel 7 te bezitten 
of voorhanden te hebben: 

a. aan individueele keuring onderworpen 
ma.ten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, 
welke van een afkeuringsmerk of welke niet 
van de vereischte ijkmerken zijn voorzien; 

b. aan keuring naar model onderworpen 
meet- en weegwerktuigen, t en aanzien van 
welke de ingevolge deze wet of Onze ter uit
voering daarvan genomen besluiten voor
geschreven keuring, bedoeld in artikel 15, niet 
heeft plaats gehad of welke daarbij niet zijn 
goedgekeurd. 

2. Het bepaalde in artikel 7, tweede lid 
onder a, vindt overeenkomstige toepassing. 

21. Het is verboden op plaatsen a.ls bedoeld 
in het eerste lid van artikel 7 ter bepaling van 
maat en gewicht gebruik te maken van maten, 
gewichten, meet- en weegwerktuigen: 

a. ten aanzien van welke de daarvoor 
ingevolge deze wet of Onze ter uitvoering 
daarvan genomen besluiten voorgeschreven 
keuring of herkeuring niet heeft plaats gehad, 
of waarvan het model niet ingevolge artikel 15 
is goedgekeurd ; 

b. welke van een afkeuringsmerk zijn voor
zien of welke niet van de vereisc!ite ijkmerken 
zijn voorzien ; 

c. in strijd met het bepaalde in artikel 11, 
tweede lid onder b en artikel 16, tweede en 
derde lid. 

§ 4. Van den dienst van het ijkwezen. 
22. 1. De werkzaamheden, voortvloeiende 

uit het bepaalde in § 3 dezer wet, zijn opge
dragen aan ijkers, adjunct-ijkers , assistenten 
en verder personeel, tezamen vormende het 
personeel van den dienst van het ijkwezen, 
met dien verstande, dat Onze met de uit
voering dezer wet belaste Minister een onder
zoek, als in artikel 17 bedoeld, voor zoover dit 
niet betreft voorwerpen, ten aanzien waarvan 
bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn 
gegeven, op andere wijze kan doen geschieden. 

2. De dienst van het ijkwezen staat onder 
leiding en toezicht va11 een inspecteur, aan wien 
een adjunct-inspecteur kan worden toegevoegd. 

3. Voor da uitvoering van de in het eerste lid 
bedoelde werkzaamheden wordt het land door 
Ons in ijkkringen verdeeld. Wij bepalen, op 
welke plaatsen in die ijkkringen ijkkantoren 
gevestigd zijn . 

4. In elk der ijkkringen staan de werkzaam
. heden onder leiding van een ijker met den titel 
van directeur. 

23. 1. De directeuren, ijkers en adjunct
ijkers zijn bij uitsluiting belast met de keuring 
der maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen. 

2. De herkeuring der maten, gewichten, 
meet- en weegwerktuigen, het justeeren van 
gewichten, zoomede het toezicht op de voor
werpen, bedoeld in artikel 14, kan aan assis
.tenten worden opgedragen. 

24. 1. De in artikel 22 bedoelde ambtenaren 
van den dienst van het ijkwezen mogen geen . 
handel drijven in maten, gewichten, meet- en 
weegwerktuigen, noch in goederen, die bij maat 
of gewicht worden verkocht. Deze verbods-
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bepalingen zijn ook van toepassing op de 
inwonende leden van hun gezin. 

2. Zij bekleeden geen andere ambten of 
bedieningen dan met Onze toestemming of, 
voorzoover betreft het door Onzen met de 
uitvoering dezer wet belasten Minister benoemde 
personeel, met toestemming van dezen . 

3. Zij oefenen hunne bediening uit volgens 
daartoe door Onzen voornoemden Minister m et 
inachtneming van het bepaalde in art ikel 23 
te geven voorschriften. 

25. 1. Om tot adjunct-ijker benoembaar 
t e zijn wordt d e leeftijd van ten minste achttien 
jaren vereischt. 

2. Niemand wordt tot ijker of adjunct-ijker 
benoemd dan na te hebben voldaan aan een 
in het openbaar afgelegd examen, dat door Ons 
bij algem eenen maa tregel van bestuur wordt 
geregeld. 

26. De inspecteur, de adjunct-inspect eur, 
de directeuren , de ijkers , en de adjunct-ijkers 
worden bij de aanvaarding hunner bediening, 
volgens een door Ons vast te stellen formulier 
beëedigd. De inspecteur en de adjunct -inspec
teur worden beëedigd door Onzen met de 
uitvoering dezer wet belast en Minister , de 
directeuren door den inspect eur en de overige 
ambtenaren door de direct euren onder wie zij 
te werk worden gest eld . 

§ 5. Strafbepalingen. 

27. 1. Overtreding van het bepaalde in 
artikel 7, eerste lid onder a en artikel 8, eerst e lid 
onder a wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zeven da.gen of geldboete van t en 
hoogste vijftig gulden . 

2. Overtreding van het bepaalde in artikel 5, 
artikel 7, eerste lid onder b en c, artikel 8, 
eerste lid onder b, c, den e, van de voorschriften, 
vastgesteld krachtens artikel 9, zoomede va n 
het bepaalde in artikel 20 en 21 wordt gestraft 
met een ~eldboet e van ten hoogste vijftig gulden. 

3. HiJ die m eet- of weegwerktuigen a ls in 
artikel 14 bedoeld, t en verkoop aanbiedt of in 
den handel brengt, welke niet vervaardigd zijn 
overeenkomstig een daarvan goedgekeurd mo
del, wordt gestraft met een geldboet e van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. 

4. De bij dit artikel strafbaar gest elde fei ten 
worden als overtredingen beschouwd. 

28. Voorwerpen, den veroordeeld e t oebe
hoorende, waarmed e of ten aanzien waarvan 
eene overtreding dezer wet is gepleegd , kunnen 
worden verbeurd verklaard. 

29. 1. Met het opsporen van de in deze wet 
strafbaar gestelde overtredingen zijn behalve 
de in artikel 141, 1°. en 3°.- 6°. va n het ,vet . 
boek van Strafvordering a.an~ewezen personen, 
belast de ambtenaren van RiJks- en Gemeente
politie, zoomede de inspect eur, de adjunct 
inspect eur en de overige in artikel 23 dezer 
wet genoemde ambtenaren van het ijkwezen. 

2. De voormelde ambtenaren hebben t e 
allen tijde vrijen t oegang tot de in artikel 7, 
eerste lid, bedoelde plaatsen. Wordt hun d e 
toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich dien 
desnoods met inroeping va n den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van 
een bijzonderen schriftelijken last van den 
commissaris van politie en in de gemeenten , 
waar geen commissaris is, van den burgemeester . 
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Van dit binnentreden wordt binnen tweemaa l 
vier en twintig uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daa rin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en va n het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen. 

30. Ma.ten , gewichten en gasmeters, welke 
op het tijdstip van inwerkingtreding dezer wet 
van een alsdan geldig goedkeuringsmerk zijn 
voorzien, worden geacht krach tens deze wet t e 
zijn goedgekeurd. Zij worden, wanneer zij niet 
met deze wet of Onze t er uitvoering daarva n 
genom en besluiten in overeenstemming zijn, 
niettemin tot een nader door Ons te bepaien 
tijdstip tot de in artikel 11 bedoelde her keu.ring 
toegela ten, mits zij voldoen aan de bij of 
krachtens de IJkwet (Staatsblad n°. 57 van 1869) 
gestelde eischen. Tot dat tijdstip is op de aldus 
goedgekeurde voorwerpen het bepaa lde in 
artikel 7, eerst e lid onder b en artikel 8, eerste lid 
onder b niet van t oepassing. 

31. Op ingevolge deze wet aan keuring 
onderworpen voorwerpen, welke op het tijdstip 
van inwerkingtreding dezer wet reeds in den 
handel zijn gebracht en niet vallen onder de 
bepalingen van het bij Ons besluit van 6 No
vember 1912 (Staatsblad n°. 341) vastgestelde 
R eg)ement ~p de maten.en gewichten , laatstelijk 
gew1J z1gd bJJ Ons beslmt van 28 Augustus 1935 
(Staatsblad n°. 1:21 ), is, mits die voorwerpen 
d oor Ons vast te st ellen m eet- en weegeigen-
chappen bezitten, tot een nader door Ons te 

bepalen t ijdstip het bepaalde in artikel 7, eerst e 
lid onder b, a rt ikel 8, eer te lid ond er b, artikel 
20, eerste lid en artikel 21 onder a en b niet va n 
t oepassing, tenzij zij van een afke)lfingsmerk 
voorzien zijn. H et bepaalde in ar t ikel 16 vindt 
t en aanzien van deze voorwerpen overeen
komstige t oepassing. 

32. De IJkwet (S taatsblad n°. 57 van 1869) 
en de wet van 7 April 1911 (Staatsblad no. 113) 
vervallen met ingang van den dag, waarop deze 
wet in werking treedt . 

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

2. Zij ka n worden aangehaald onder den 
titel " IJkwet" onder bjjvoeging van jaar en 
nu mmer van het Staatsblad, waarin zij is 
geplaat st . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22st en April 

1937. 

s. 781. 

WILHELMINA . 
De l'II inister van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. G e l i s s e n. 

(Uitgeg . 11 M ei 1937.) 

19 F eb,·u ari 1937. BESLU IT ter uitvoering 
van artikel 1, derde lid, der J achtwet 
1923. ( Fazan t.) 

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

Landbouw en Visscherij van 8 F ebruari 1937, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling IIa, 
N °. 1178 ; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923 ; 

H ebhen goedgevonden en verstaan: 
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te bepalen : 
Art. 1. De fazanten zullen worden gerekend 

te behooren tot het wild in het geheele Rijk, 
met uitzondering van de navolgende gebieden, 
te weten de gemeenten Egmond-Binnen, E g
mond aan Zee en Castricum. 

2. Di t besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1938. 

3. Door dit Besluit vervalt Ons besluit van 
31 J anuari 1936 (Staatsblad N°. 780) , ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der J achtwet 
1923, met uitzondering van artikel 3 van 
laatstgenoemd Besluit. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit Besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Zeil am See, den 19den F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitg eg. 5 Maart 1937.) 

s. 800. 

22 April 1937. WET tot wijziging der Ziekte-
wet . 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1936/ 1937, n°. 331, 1- 7. 
Iiand. id. 1936/1937, blz. 2121-2124. 
Rij!. Hand. 1° Kamer 1936/1937, n°. 331, 

blz. 1-3. 
Hand. id. 1936/1937, blz. 571. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen ·te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, da t 

het wenschelijk is in de Ziektewet eenige wijzi
gingen aan t e brengen betreffende de premiën 
voor de verzekerden bij de ziekenkas van den 
Raad van Arbeid; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. A. In artikel 27 der Ziek tewet wordt 

tusschen "34,'' en "65'' ingevoegd: ,,64,'' . 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 38 der 

Ziektewet wordt in plaats van "voor het ge
bied van een bepaalden Raad van Arbeid ten 
aanzien van de bij de Ziekenkas van dien Raad 
van Arbeid verzekerden" gelezen: ,,voor de 
bij de ziekenkassen der Raden van Arbeid ver
zekerden". 

Art. IL In het eerste lid van artikel 63 der 
Ziektewet worden de woorden" voor het gebied 
van iederen Raad van Arbeid '" vervangen door 
de woorden "voor de R aden van Arbeid". 

Het tweede lid van dat a rtikel wordt als 
volgt gelezen : 

" De Raden van Arbeid maken de vastgestelde 
premiën openbaar. ". 

Art. Ill. Artikel fi4 der Ziek tewet wordt ge
lPzen als volgt : 

Regeling voor de vaststelling 
der premiën. 

,, 1. De premiën worden voor alle bij de Ra
den van Arbeid verzekarden op gelijken voet 
geregeld 

2. E venwel worden hoogere premiën vast
gesteld voor verzekerden, werkzaam in bedrij 
ven, onderdeelcn van bedrijven, t akken van pu
blieken dienst of onderdeelen daarvan, waarvan 
Ons uit statistische gegevens gebleken is, dat 
zij meer dan normaal gevaar voor ziekte op. 
leveren. Hetzelfde geld t voor verzekerden. 
verplicht verzekerd ingevolge artikel 26, die 
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werkzaamheden verrichten. waarvan Ons uit 
statistische gegevens gebleken is , dat zij meer 
dan normaal gevaar voor ziekte opleverf'n. 

3. Mede kunnen hoogere premiën worden 
vastgesteld voor degenen, die bij wijze· van 
werkverschaffing zjjn tewerkgesteld of voor 
groepen van hen. " . 

Art. IV. Artikel 65 der Ziek tewet wordt ge
lezen als volgt : 

Premieverfaging in verband 
met het gevaar der onder 
neming. 

,, 1. De premie, voor een onderneming ver
schuldigd ingevolge het premietarief, dat Wij 
overeenkomstig artikel 63 of artikel 64, tweede 
lid, hebben vastgesteld, kan door den Raad van 
Arbeid ambtshalve of op verzoek van den werk
gever op een lager bedrag worden vastgesteld, 
indien aan den Raad van Arbeid uit statistische 
gegevens is gebleken, dat voor die onderneming 
met een lagere premie kan worden volstaan. 

2. Tot verlaging der premie kan slechts 
worden overgegaan ten aanzien van een onder
neming, welke ten minste gedurendE' de drie 
kalenderjaren, onmiddellijk voorafgaande aan 
den dag, waarop door den Raad van Arbeid tot 
de verlaging besloten is, bij de ziekenkas van 
den Raad van Arbeid is aangeslo ten geweest. 

3. Een besluit tot verlaging der premie geldt 
uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar, 
volgende op dat, waarin het besluit tot verlaging 
der premie is genomen. De premieverlaging 
heeft geen terugwerkende kracht. 

4. De verlaging van de premie kan niet meer 
bedragen dan de helft van de premie, welke 
door den werkgever ingevolge het door Ons 
krachtens artikel 63 of artikel 64, tweede lid, 
vastgestelde premietarief verschuldigd zou zijn. 

5. Een besluit van den Raad van Arbeid 
tot verlaging der premie behoeft om te kunnen 
werken de goedkeuring van Onzen Minister.". 

Art. V. Artikel 66 der Ziektewet wordt ge
lezen als volgt : 

Prercieverhooging in verband 
met het gevaar der onder
n emin!! 

,,De premie, voor een onderneming verschul
digd ingevolge het premietarief, dat Wij over
eenkomstig artikel 63 of artikel 64, tweede lid, 
hebben vastgesteld, ka n door den Raad van 
Arbeid, indien hem uit statistische gegevens is 
gebleken, dat voor de onderneming een hoogere 
premie is vereischt, met ten hoogste de heeft 
worden verhoogd. De premieverhooging heeft 
geen terugwerkende kracht. Zij is geheel door 
den werkgever verschuldigd." . 

Art. VI. Artikel 67 der Ziektewet wordt ge
lezen als volgt : 

Art. 67. ,, Indien de vastgestelde premiën 
over eenig boekjaar onvoldoende zij n gebleken 
ter dekking van de ten laste van de ziekenkas 
van een Raad van Arbeid komende uitgaven, 
daaronder begrepen de verplichte afzondering 
a ls reserve en als terugbetaling wegens ont
vangen voorschotten, kan door OnR worden 
bepaald dat het tekort overeenkomstig door 
Ons te ~tellen regelen wordt omgeslagen over 
de ziekenkassen der overige Raden van Arbeid". 

Art. VIL Artikel 143 der Ziektewet wordt 
gelezen als volgt : 
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,, 1. E en beslu it, a ls bedoeld in a r tikel 38, 
eerst e lid, word t door Ons niet genomen dan 
op voorst el va n de R aden van Arbeid. 

2. Alvorens een besluit te nemen, als bedoeld 
in dé a r t ikelen 63 en 67, wordt, door Ons, zoo
veel mogelijk, het gevoelen der Raden van 
Arbeid gevraagd.". 

Art. VIII. Deze wet t reed t in werking op 
een nader door Ons te bepalen dag. 

T,ast en en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 22sten 

April 1937. W ILHELMINA. 

s. 801. 

De 111 inister van Sociale Zaken, 
M. S 1 i n g e n b e r g. 

( Uitgeg. 7 Mei 1937.) 

25 Mei 1937. WET tot het algemeen verbin
dend en het onverbindend verklaren van 
bepalingen van collectieve arbeidsovereen
komsten . (,, W et op het alge1neen verbin• 
áend en het onverb indend verklaren van 
bepalingen van collectieve arbeidsovereen
ko,nsten".) 

Bijl. Hand. 2e Ka,n.e,· 1936/1937, n° . 274, 
1- 15. 

H and. id. 1936/1937, blz. 1961-2004 ; 2010-
2028; 2097. 

Bijl . H and. l e K a1ner 1936/1937, n°. 274, 
1- 6. 

Hand. id. 1936/1937, blz . 617- 627. 
Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is regelen vast te stellen 
betreffende het algemeen verb indend en het 
onverbindend verklaren van bepalingen van 
collectieve arbe idsovereenkomsten; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. ,,Onze M inister": Onze Minister van 

Sociale Zaken; 
b. ,,verbindendverklaring": de in artikel 2 

bedoelde a lgemeen verb indendverk laring ; 
c. ,,verbindend verk laarde bepalingen": 

be pal in gen eener collectieve arbeidsovereen
komst, welke ingevolge art ike l 2 a lgemeen 
verb indend zijn verklaard. 

2. 1. Onze Minister kan bepalingen van 
eene coll ectieve arbe idsovereenkomst, die in 
het geheele land of in een gedeelte des lands 
voor eene - naar zijn oordeel belangrij ke -
meerderheid van de in een bedrijf werkzame 
personen gelden, in het geheele land of in 
dat gedeelte des lands a lgemeen verbindend 
verklaren. Deze bepal ingen zij n dan, behalve 
in de gevall en door Onzen M inister u itgezon
derd, b innen dat gebied verbindend voor alle 
werkgevers en arbeiders ten aanz ien van ar
beidsovereenkomsten , die naar den aard van 
den arbeid, waarop zij betrekking hebben, 
onder de collectieve arbeidsovereenkomst val
len of zouden vallen, hetzij deze arbeidsover
eenkomsten op het t ijdstip, waarop de wer
king der verbindendverklaring aanvangt, reeds 
gesloten zijn, hetzij zij daarna ges loten wor
den. 

2. De verb indendverklaring geschiedt, be
houdens voor fondsen, die uit hun aard een 
meer permanent karakter dragen en ten aan
zien waarvan een langer tijdvak kan ge lden, 
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vo~r een tijdvak van ten hoogste twee jaren. 
H et tijdstip , waarop de werking der verbin
dendverklaring eindigt, ka n daarbij niet later 
worden gesteld dan he t vroegste tijdstip, waar
op de col lectieve arbeidsovereenkomst, hetzij 
ingevolge het b ij die ovei·eenkomst bepaalde, 
hetzij ingevolge artikel 19 de r Wet op de 
collectieve arbe idsovereenkomst zou kunnen 
eindigen. · 

3. Verbindendverklar ing heeft geen terng
werkende kracht. 

4. Indien de ve rbi ndend verklaarde bepa
l ingen aannemingen van werk en overeenkom
sten tot het ve rrich ten van enkele dien ten 
betreffen, vindt hetgeen in deze wet omtrent 
arbeidsovereenkomsten, werkgevers en arbei 
ders is bepaald, overeenkomstige toepass ing. 

5. Van de verb indendverklaring zij n u itge
sloten bepalingen eener co llectieve arbe ids
overeenkomst, die ten doel hebben: 

a. de bes! is ing van den rechter omtrent 
twistgedingen uit te si uiten ; 

b. dwang uit te oefenen op werkgevers of 
arbeiders om zich bij eene vakvereeniging 
van werkgevei's of a rbe iders aan te sluiten ; 

c. eene ongelij ke behandeling van georgani
seerden en ongeorganiseerden teweeg te b1·en
gen; 

d. de arbeiders te betrekken bij de hand
having van regel ingen betreffende de prijzen, 
die voor goederen of diensten door de werk
gevers van derden gevorderd zullen worden. 
en betreffende de voorwaarden, waa rnnder 
door de werkgevers aan derden zal worden 
geleverd. 

3. 1. Elk beding tusschen <len werkgever 
en den arbeider, strij d ig met verbindend ver
klaarde bepalingen, is nietig; in plaats van 
zoodanig beding gelden de verbindend rnr
k laarde bepali ngen. 

2. De nietighe id kan steeds worden inge
roepen door den bedrijfsraad of door rechts
persoonl ij khe id bez ittende vereenigingen van 
werkgevers of arbeiders, waarvan leden pa rtij 
zijn bij eene arbeidsovereenkomst, waarop cl 
verbindend verklaarde bepali ngen van toepas
sing zijn. 

3. Bij gebreke van bepal ingen in eene ar
be idsovereen komst omtrent aangelegenheden, 
geregeld in verbindend verklaarde bepalingen, 
gelden die verbindend verklaarde bepalingen. 

4. De in het tweede l id bedoelde vereen i
gingen kun nen van werkgevers of arbe ide rs, 
die in strijd handelen met verbindend ver
klaarde bepal ingen, vergoed ing vorderen van 
de schade, d ie zij of hare leden daardoor lij 
den. Indien d ze schade n iet op geld waar
deerbaar is , zal a ls schadevergoed ing eene 
som gelds naar billijkheid verschu ldigd zijn. 

5. De schadevergoeding, bedoeld in het 
vierde I id, kan, ten behoeve van de in het 
tweede lid bedoelde vereenigingen, ook worden 
gevorderd door den bedrij fsraad . 

4. 1. De verbindendverklar ing kan alleen 
geschieden op verzoek van den bedrij fsraad , 
of, bij het ontbreken daarvan, op verzoek van 
één of meer werkgevers of één of meer ver
eenigingen van werkgevers o f arbeiders, di e 
partij zijn bij de collectieve arbeidsovereen
komst. 

2. De indiening van een verzoek tot ver
bindendverklaring moet geschieden met in-
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achtneming van de daaromtrnnt door Onzen 
:Minister gegeven voorschriften, 

3. Door Onzen Minister wordt van de in
diening van het verzoek mededeeling gedaan 
in de Nederlandsche Staatscourant. Daarbij 
wordt een termijn bepaald, binnen wel ken 
bezwaren schriftelijk bij hem kunnen worden 
ingebracht. 

4. Onze Minister wint omtrent het verzoek 
tot verbindendverklaring het advies in van 
den Hoogen Raad van Arbeid, 

5. Voor de behandeling van een verzoek 
tot verbindendverklaring is door den aanvra
ger eene vergoeding verschuld igd, volgens een 
door Onzen Minister vast te stellen tarief. 
Onze Minister kan vorderen, dat de aanvrager 
voor de voldoening van die kosten eene waar
borgsom stort. Het bepaalde in dit lid vindt 
geen toepassing, indien het verzoek tot ver
bindendverklaring uitgaat van den bedrijfs
raad. 

5. 1. De beschikking, waarbij de verbin
dendverklaring wordt geweigerd, is met rede
nen omkleed, 

2. De beschikking, waarbij de verbindend
verklaring wordt uitgesproken, is met redenen 
omkleed, indien tegen het verzoek, als gevolg 
van de publicatie , bedoeld bij artikel 4, derde 
lid, bezwaren zijn ingebracht. 

3. De beschikking, waarbij de verbindend
-verklaring wordt uitgesproken, houdt in: 

a. eene opgaaf van de bepalingen, waarop 
de verbindendverklaring betrekking heeft ; 

b. eene opgaaf van het tijdstip, waarop de 
verbindendverkl a ring begint te werken en 
dat, waarop hare werking eindigt; 

c. voor zoover noodig eene omschrijving 
van het gebied, waar en van de werkzaamhe
,den, waarop de verbindend verklaarde bepa
lingen van toepassing zijn. 

4. De in het eerste en tweede lid bedoelde 
beschikkingen worden openbaar gemaakt door 
plaatsing in de N ederlanilsche Staatscourant, 

5. Van .de verbindendverkla r ing wordt aan
teekening gehouden in een register, dat inge
richt is volgens voorschriften door Onzen Mi
nister gegeven. De collectieve a rbeidsovereen
komsten, waarvan bepalingen verb indend zijn 
verklaard, worden als bijlagen bij het register 
bewaard. 

6. Het in het vorige lid bedoelde register 
met bijlagen ligt voor een ieder kosteloos ter 
inzage. Schriftelijke inlichtingen, het reg ister 
betreffende, worden tegen betaling der kosten 
vanwege Onzen Minister aan een ieder ver
s trekt. 

6. 1. Onze M inister is bevoegd te allen 
tijde bij met redenen omkleede beschikking 
de verbindendverklaring in te trekken. 

2. Indien Onze Minister overweegt de ver
bindendverklaring van bepalingen van eene 
collectieve arbeidsovereenkomst in te trekken, 
geeft hij daarvan kennis aan hen, die bij de 
collectieve arbeidsovereenkomst partij zij n en 
stelt hen in de gelegenheid hunne bezwaren 
daartegen schr iftelijk of monde] ing kenbaar 
te maken. Voorts wordt door Onzen M inister 
de Hooge Raad van Arbeid ter zake gehoord, 
die zijn advies uitbrengt binnen een door 
Onzen Minister te bepalen termijn_ 

3. I ntrekk~ng van de verbindendverklaring 
heeft geen terugwerkende kracht. 
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4. De beschikking, waarbij de verbindend
verklaring woxdt ingetrokken , wordt openbaar 
gemaakt door plaats ing in de N ederlanilsche 
Staatscourant. V an de intrekking wordt aan
teekening gehouden in het register, bedoeld 
in artikel 5, vijfde l id. 

7. Het bepaalde in de artikelen 2 tot en 
met 6 vindt overeenkomstige toepassing, in
dien de verbindendverklaring betreft wij zi
gingen in de bepalingen van collectieve ar
beidsovereenkomsten, die ingevol ge artikel 2 
algemeen verbindend zijn verklaard. 

8. 1. Onze Minister kan bepalingen van 
eene collectieve arbeidsovereenkomst onver
b indend verklaren, indien het a lgemeen be
lang zulks vereischt. 

2. Indien Onze Minister overweegt één of 
meer bepalingen van eene collectieve arbe ids
overeenkomst onverbindend te verklaren, geeft 
hij daarvan kennis aan hen, die bij de col
lectieve arbeidsovereenkomst partij zijn en 
stelt hen in de gelegenheid hunne bezwaren 
daartegen schriftelijk of monde! ing kenbaar 
te maken. Voorts wordt door Onzen Minister 
de Hooge Raad van Arbeid ter zake gehoord , 
di e zijn advies uitbrengt b innen een door On
zen Minister te bepalen termijn. 

3. Onverbindendverklaring heeft geen te
rugwerkende kracht. 

4. De beschikking, waarbij de onverbin
dendverklar ing wordt ui tgesproken, is met 
redenen omkleed. Zij wordt openbaar gemaakt 
door p laatsing in de Nede,·lanilsche Staats
courant. Van de onverbindendverklaring wordt 
aanteekening gehouden in het register, bedoeld 
in artikel 5, vij fde lid. 

9. 1. Bij onverbindendverklaring van eene 
bepaling van eene coll ectieve arbeidsovereen
komst wordt deze bepaling geacht geen deel 
meer ui t te maken van de collectieve arbe ids
overeenkomst. 

2. Elk op het tijdstip van het in werking 
treden der onverbindendverklaring bestaand 
beding tusschen een werkgever en een arbei
der, berustende op de onverbindend verklaarde 
bepaling, is nietig. 

10. Indien de bedrij fsraad het vermoeden 
gegrond acht, dat in eene onderneming eene 
verb indend verklaarde bepaling niet wordt na
geleefd, kan h ij met het oog op het instel len 
van eene rechtsvordering, als bedoeld in arti
kel 3, Onzen Minister verzoeken een onder
zoek daarnaar te doen instellen. Onze Mi nis
ter kan het onderzoek opdragen aan de ar
beidsinspectie. Ten aanzien van de ambtena
ren der arbeidsinspectie, die .het onderzoek in
stell en, vindt het bepaalde in artikel 85, eerste , 
derde en vierde lid der Arbeidswet 1919 over
eenkomstige toepassing. De directeur-generaal 
van den arbeid brengt aan Onzen Minister 
verslag uit van hetgeen bij het onderzoek ge
bleken is. Onze Minister licht daarop den 
bedrijfsraad in . 

ll. Artikel 39, onder 3°, der Wet op de 
Regterl ij ke Organisatie en het Bele id der 
Justitie wordt gelezen : 

,, 3°. Van alle regtsvorder ingen betrekke
lijk tot eene arbe idsovereenkomst, tot eene 
agentuurovereenkomst, tot eene collectieve ar
beidsovereenkomst of tot algemeen verbindend 
verklaarde bepalingen eener collectieve ar
be idsovereenkomst;" . 
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12. Het Wetboek van Burgerlijke R egts
vorderi ng ondergaat de volgende wijzig ingen: 

I. Het opschrift van de tweede a fdee ling 
van den Tweeden Titel van het E erste Boek 
wordt gelezen: 

,, Van de wijze van p1·ocede1·en in zaken, 
bet1-ekkelijk tot eene arb eidsove,reenkomst, 
tot eene aqentuuro vereenkornst, tot eene 
coll ectieve a1·beidsovereenko1nst, tot alqe
rneen verbindend ve,·klaarde bepalingen 
eener collec tieve arbeidsovereenkornst of tot 

zekere aannemingen van werk." 
II. Artikel 125a wordt gelezen: 
" De behandeling van zaken, betrekkelijk tot 

eene aanneming van werk, waa rvan de kan
tonrechter zonder hooger be roe p kennis neemt, 
tot eene arbeid overeen komst, tot eene agen
tuurovereen komst, tot eene coll ectieve ar
beid overeenkomst of tot a lgemeen verbindend 
verklaarde bepalingen eener co ll ectieve a r
beidsovereenkomst, geschiedt overeenkomstig 
de gewone regelen , voor zooverre daarvan bij 
de navo lgende artikelen niet is a fgeweken." 

III. Artikel 125/, eerste lid, word t ge lezen: 
" Indien een va n degenen, die partij waren 

bij eene coll ectieve arbeidsovereenkomst, zich , 
in verband met het bepaalde bij artikel 12 
der wet op de collectieve arbeid overeenkom t, 
o f indien een bedrijfsraad of eene vereeniging, 
a ls bedoeld in a rtikel 3 der wet op het al
gemeen verbindend en het onverbindend ver
kl a ren van bepalingen van collectieve arbeids
overeenkomsten , zi ch, in verband met het 
bepaalde in dat artikel, in eenig gedi ng 
wenscht te voegen of daarin tu schen te ko
men, zal hij zulks kunnen doen in e l ken stand 
der zaak, zonder dat eenig verlof of inciden
tee le besli ss ing wordt vereischt." 

13 . In artikel 13, zevende Jid, van het T a
ri ef van justiti e-kosten en salarissen in bur
gerlijke zaken wordt de eerste zin van het 
bepaalde onder nummer 2° vervangen door: 

,,In zaken, voor het kantongerecht dienen
de, betrekkelijk tot eene aanneming van werk , 
waarvan de kantonrechter zonder hooger be
roep kennis neemt, tot eene a rbe id overeen
komst, tot eene agentuurovereenkomst, tot een 
huurkoop, tot eene pachtovereenkomst, tot 
eene co ll ectieve arbeidsovereenkomst, of tot 
a lgemeen verbindend verklaarde bepalingen 
eener collectieve arbeidsovereenkomst, zijn 
geene griffierechten verschuldigd vóó r de be
hande ling ter terechtzitting." 

14. H etgeen nog ter voorbereiding van het 
i11 werki ng treden van deze wet en tot hare 
uitvoering noodig is, wordt bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur geregeld. 

15. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel : ,,Wet op het algemeen ve rbindend 
en het onverbindend verklaren van bepalingen 
van coll ectieve arbe idsovereenkomsten". 

16. Deze wet treedt in werki ng op een door 
Ons te bepalen t ijdstip. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 25sten 

Mei 1937· WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Z aken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
De Ministe,· ·van J ustitie, v a n S c h a i k. 

(Uitqeq. 8 Juni 1937.) 
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s. 802. 

28 M ei 1937. WET, houdende tijdelijke be
palingen, strekkende tot het bereiken van 
eene betere verdee l ing va n den beschik
baren arbeid . (,, W ,et in zake de ve1·deeli11 q 
van den besc h-ikba1·en arb eid 1931".) 

Bijl. H and. 2e Karn er 1936/1931, n° .. ,2s, 
1- 9. 

Hand. id. 1936/1937, blz . 2106- 2113. 
B ijl . H and. l e Karn er 1936/1931, n° . 328, 

1- 2. 
Hand. id. 1936/1931, blz. 627- 630, 64 7. 
Wij WILHEL HNA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het bij den huidigen stand der werkloos
heid gewenscht is, t ijdelijke bepalingen vast 
te stellen, strekkende tot het bereiken van 
eene betere verdeeling van den beschikbaren 
arbeid ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt onder " arbeid", 

,,a,rbeider", ,,rn au" , "vrouw", ,,meisje" 1 "fa
briek of werkplaats", ,,Onze Minister" en 
" districtshoofd" verstaan, hetgeen daaronder 
wordt verstaan ingevolge de Arbeidswet 1919. 

2. Met betrekking tot bepaal de soorten van 
arbeid, welke vóór 1 J anua ri 1934 in fabrie
ken of werkplaatsen in het a lgemeen door 
m annel ijke arbe iders p lachten te worden ver
richt, kan, tot herstel van di en toestand, bij 
aigemeenen maatregel van bestuur hetzij wor
den vastgesteld, welk percentage van de ar
beiders, die zoodanigen arbe id in eene fabri ek 
of werkplaats verrich ten, ten hoogste uit 
vrouwen of meisjes mag be taan , hetzij worden 
bepaald, dat zoodanige a rbe id door eene vrouw 
of een me isje in eene fabr iek of werkplaats 
niet mag worden verri ch t of slechts mag wo,·
den verricht onder de bij o f krachtens di en 
a lgemeenen maat regel geste lde voorwaarden. 

3. Indien in eene fabriek of werkplaats of 
in eene groep van fabrieken of werkplaatsen 
het aantal mannen van 25 jaar of ouder in 
verhouding tot het aantal der overige arbe i
ders kleiner is dan in het a lgemeen in soort
gel ijke fabrieken of werkplaatsen, waar het
zelfde dan wel een - naar den aard der daar
in verrichte werkzaamheden - overeenkom
stig bE;?rijf wordt uitgeoefend, het geval is, 
kan b1J a lgemeenen maatregel van bestuur 
worden vastgesteld, welk percentage van de 
arbeiders, in die fabr iek o f werkplaats of iu 
eene tot di e groep behoorende fabriek of werk
plaats we rkzaam 1 ten m inste uit m a nnen van 
dien leeftijd moet bestaan. Het bepaalde in 
den vor igen volzin vindt ove reenkomstige toe
passing ten aanzien van afzonderl ij ke a fdee
li ngen van fabrieken of werkpl aatsen . 

4. Tot vaststel! ing van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur, a ls in a rti kel 2 of a r
t ikel 3 bedoeld, word t niet overgegaan, dan 
nadat de betrokken bedrij fsraad of bedrijfs
raden in de gelegenheid ge teld zijn, hu n oor
deel daarover te kennen te geven, en nadat 
het advies is ingewonnen van eene door den 
Voorzitter van den H oogen R aad van Arbeid 
samengestel de commiss ie uit dien Raa d waar
in ten minste één vertegenwoordiger :an het 
Departement van H andel, Nijverheid en 
Scheepvaart, en , voor zoover geen bedrijfsra
den bestaan, ook vertegenwoordi gers van 
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werkgevers- en werknemersvakvereenigingen 
uit de betrokken bedrijven zitting hebben. 
Ook anderen dan leden van den Hoogen Raad 
van Arbeid kunnen in deze commissie zitting 
hebben. 

5. 1. Het districtshoofd, of, in beroep in
gevolge het derde lid, Onze Minister, kan op 
grond van bijrondere omstandigheden schrif
telijk en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 
vergunnen, dat in eene fabriek of werkplaats 
telkens voor een tijdvak van ten hoogste dri e 
maanden wordt afgeweken van het bepaalde 
krachtens artikel 2 of artikel 3. Omtrent de 
verleen ing van zulk eene vergunning wordt 
zoo mogelijk overleg gepleegd met het be
trokken orgaan der openbare arbeidsbemid
deling. 

2. H et districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van den 
directeur-generaal van den arbeid voor het 
verleenen van eene vergunning: 

a. indien de vergunning zich over een tijd
vak van meer dan veertien dagen uitstrekt; 

b. indien niet sedert het eindigen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes dagen zijn verloo
pen, behalve in de gevallen , door Onzen Mi
nister bepaald. 

3. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, a ls 
bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of de 
bestuurder der onderneming binnen veertien 
dagen na de dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minister. 

4. Ten aanzien van eene groep van fabrie
ken of werkplaatsen of van vrouwelijke ar
beiders kan eene vergunning tot afwijking 
van het bepaalde krachtens artikel 2, en ten 
aanzien van eene groep van fabrieken of 
werkplaatsen kan eene vergunning tot afwij 
king van het bepaalde krachtens artikel 3 
worden verleend door Onzen Minister. Eene 
vergunning, als in den vorigen volzin be
doeld , wordt voorwaardelijk of onvoorwaarde
lijk en voor een tijdvak van ten hoogste drie 
maanden verleend. De beschikking, waarbij 
zulk eene vergunning wordt verleend, wordt 
afgekond igd in de Staatscourant. 

6. Van eene vergunning, als bedoeld in ar
tikel 5, eerste lid , mag slechts worden gebruik 
gemaakt, zoolang de acte dier vergunning 
wordt opgehangen gehouden op eene door het 
districtshoofd aangewezen plaats, of, bij ge
breke van zoodanige aanwijzing, naast de ar
beidslijst. 

7. 1. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht te zorgen, dat in 
zijne onderneming niet wordt afgeweken van 
het bepaalde krachtens deze wet. 

2. Het hoofd of de bestuurder van een 
onderneming is verplicht na te leven en te 
zorgen, dat in zijne onderneming wordt na
geleefd het bepaalde bij artikel 6. 

3. Gelijke verplichting, als door het eerste 
en tweede lid op het hoofd of den bestuurder 
van eene onderneming is gelegd, rust op diens 
opzichthoudend personeel, voor zoover het door 
hem schriftelijk met de zorg voor de naleving 
,·an die bepalingen is belast. 

4. H et hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming en de daarin werkzame personen 
zijn verplicht, aan de bevoegde ambtenaren 
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de verlangde inlichtingen te geven en beschei
den te toonen omtrent zaken en feiten, de 
naleving van deze wet betreffende. 

8. Aan de verplichting van het hoofd of 
den bestuurder van eene onderneming en van 
het opzichthoudend personeel wordt geacht te 
zijn voldaan, wanneer zij aantoonen, dat doo r 
hen de noodige bevelen zijn gegeven, de noo
dige maatregelen zijn genomen, de noodige 
middelen zijn verschaft en het redelijkerwijze 
te vorderen toezicht is gehouden, om de na
leving te verzekeren van de bepalingen, voor 
welker naleving zij verplicht waren te zorgen. 

9. Met de handhaving van deze wet en met 
de medewerking aan de uitvoering er van zijn 
belast de ambtenaren, bedoeld in arti kel 77 
der Arbeidswet 1919. 

10. 1. Overtreding van het bepaalde bij 
artikel 7 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste één maand of geldboete van ten hoog
ste honderd gulden. 

2. Indien tijdens het plegen van het fe it 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schul dige 
wegens eene overtreding, in het vorige lid be
doeld, onherroepelijk is geworden, kan hech
tenis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste tweehonderd gu lden 
worden opgelegd. 

3. Bij tweede of volgende herhaling telkens 
binnen twee jaren, nadat de laatste veroordee
ling onherroepelijk is geworden, wordt slechts 
de straf van hechtenis opgelegd. 

11. Met het opsporen van de bij artikel 10 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen, belast de ambte
naren van Rijks- en gemeentepol itie, a lsmede 
de in artikel 9 bedoelde ambtenaren. 

12. De bij deze wet strafbaar gestelde fei 
ten worden beschouwd als overtredingen. 

13. Deze wet is niet van toepass ing op 
werkzaamheden, als bedoeld in artikel 88, eer
ste lid, der Arbeidswet 1019. 

14 . Wanneer in eene fabriek of werkplaats 
een arbeider wordt aangetroffen op eene be
sloten plaats, waar arbeid wordt verr icht of 
pleegt te worden verricht en die niet" tevens 
een woonvertrek is, wordt hij geacht aldaar 
zelf arbeid te verrichten, tenzij het tegendeel 
blijkt. 

15. Alle stukken, tengevolge van deze we t 
opgemaakt, worden behoudens in de gevallen, 
bij algemeenen maatregel van bestuur be
paald, kosteloos uitgereikt. 

16 . Deze wet kan worden aangehaald ondet" 
den titel van "Wrt inzake de verdeeling van 
den beschikbaren arbeid" met bijvoeging van 
het jaartal van het Staatsblad, waarin zij zal 
worden afgekondigd. 

17. Deze wet vervalt, behalve ten aanzien 
van de begane strafbare feiten, drie jaren na 
den datum, waarop zij in werking getreden is. 

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

1937. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Sociale Zaken, 
M . S I i n gen be r g. 

(Uitgeg. 8 Juni 1937.) 
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s. 841 . 

2 Feb?-uari 1937. B E SLUIT tot wijziging van 
het Wijnbeslu it (Staatsblad 1929, 0

• 137), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk beslu it 
van 25 A pril 1935 (Staatsblad N°. 202). 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken, van 3 Dec. 1936, N°. 1882D/ 
dossier 22, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artt. 14, 15 en 16 van de 
Warenwet (Staatsblad 1935, 0

• 793); 
Gezien het Wijnbesluit (Staatsblad 1929, 1 ° . 

137), laatselijk gewijzigd bij Ons besluit van 
25 Apr il 1935 (Staatsblad N°. 202); 

Gelet op het adv ies van den Comm iss ie, be
doeld in art. 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Januari 1937, N°. 93); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 26 J anuari 1937, N°. 
67D/dossier 22, afdeeling Volksgerondheid; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. I. In artikel lbis van het Wijnbesluit 
(Staatsblad 1929, N°. 137) wordt in plaats 
van "de aanduiding jerez, sherry, xerez, mala
ga, porto, madeira, moscatel de setubal , car
cavelos, of een daarop gelijkende aanduiding", 
gelezen "een der aanduidingen, genoemd in de 
bijl age van dit besluit, of onder een aandui
ding, die op een der in vorenbedoelde bijlage 
genoemde aanduidingen gelijkt," . 
Art. II . Aan het Wijnbesluit (Staatsbl ad 
1929, N°. 137), wordt een bijlage toegevoegd, 
luidende als volgt: 

BIJLAGE VAN HET WIJN BESLUIT 
(Staatsblad 1929, N°. 137). 

Lijst van wijnen, als bedoeld In artikel lbls, 
lid 1, van het W ijnbesluit (S. 1929, N°. 137) . 

SPANJE. 
Jerez, Sherry, Xerez Malaga. 

PORTUGAL. 
Porto, Madeira, Moscatel de Setubal , Car

cavelos. 
FRANKRIJK. 

Elzas: 
Alsace, Ammerschwihr, Ammerschwihr-

Kaeferskopf, Ammerschwihr-Katzelbourg, Am
merschwihr-Meywihr, Barr, Barr-Cenebroen
nel , Barr-C6te de l'Eglise, Barr-Vieille Cha
pelle, Barr-Weinberg, Bonnwihr, Bergheim, 
Bergheim-Kanselberg, Colmar, Colmar-Hardt, 
Eguisheim, Eguisheim-Eichberg, Eguisheim
Pfirschberg, Furdenheim , Guebwiller, Gueb
willer-Scheiwing, Guebwiller-Kessler, Gueb
willer-Kitterlé, Guebwiller-Mannberg, Gueb
willer-Zaehring, Ginbrett, Hattstatt, Hattstatt
Elsberg, Hattstatt-Scherkessel, Hunawihr, In
gersheim, Ingersheim-Kappala, Katzenthal, 
Kaysersberg, Kaysersberg-Chàteau, K aysers
berg-Ceisbourg, Kientzheim, K ientzheim
Kirrenbourg, Kientzheim-Weinbach, Lein
bach, Mittelbergheim, Mittelbergheim-Pfoel
ler, Mittelbergheim-Lerchenberg, Mittelberg
heim-Zotsenberg, Mittelbergheim-Hagel, Mit
telbergheim-Forst, Mittelwihr, Mittelberg
heim-Brandluft, Niedermorschwihr, Nieder-
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morschwihr-Duttenseti n, Osenbach, Obernai, 
R ibeauvillé, R ibeauvillé-Ceisberg, Riquewihr, 
Riquewihr-Schoenenbourg, Riquewihr-Rosen
bourg, Riquewihr-Burgelé, Riquewihr-Sporen, 
Rohrschwihr, Rouffach , Rouffach-I ssenbourg, 
Sigolsheim, Sigolsheim-Schlossberg, S a int-Hip
polyte, Sainte-Odile (Clos), Soultzmatt, Soultz
matt-Zi nnkoepflé, Thann, Thann-Hangen, 
Thann-Stauffen, Thann-Sloesen, Thann-Feld, 
Turckheim, Turckheim-Brand, Voegtlinschof
fen , Voegtlinschoffen-Hatschbourg, W albach, 
Wostalton, Wettelsheim, Wettelsheim-Stein
grübler, Wintzenheim, Wintzenheim -Henget, 
Wintzenheim-Schoffl it, W ihr-au-Val-Steckli tt, 
Wintzenfelden, Zellenberg, Zellenberg-Schloss
berg, Zimmerbach. 

Anjou: 
Anjou-Layon, Anjou-C6teaux du Layon, An

jou-Beaulieu, Anjou-Faye, Anjou-St-Lambert 
du Lattay, Anjou-Noblay, Anjou-Chanceaux, 
Anjou-Thouarcé, Anjou-C6teaux de la Loire, 
Anjou-C6teaux Ste-Cathe1·ine, Anjou-C6teaux 
de Rochefort et du Layon, Anjou et C6tes du 
Layon, Anjou-Charme, Anjou-Charme-C6teaux 
du Layon, Anjou-Briollay, B eaulieu, Beaulieu. 
C6teaux du Layon, Beaulieu sur Layon, C6-
teaux de Beaulieu, C6teaux du Layon-Chaude
fonds grand vin d'Anjou, Cóteaux de Saumur 
C6teau.s: de Bonnezeaux, C6teaux du Loire' 
C6teaux de la Sarthe, C6tes du Layon, Cru d~ 
Layon, Champigny, Epiré; Faye, Grand Vin 
d'Anjou - C6tes du Layon, Grand Anjou, 
H aut-Anjou, L ayon, Ligré, Rablay, Rive 
Gauche du Layon, Saumur, Saint-Bartbélémy 
Savennières, Thouarcé. ' 

Streek van Bordeaua;: 
Bordeaux, Barsac, Bl aye, Blayais et Cótes 

de Blaye, Bourg, C6tes de Bourg, Bourgeais 
Cubzadais, Entre-deux-mers, Fronsac, Graves '. 
Hau_t-Benauge, Loupiac, Margaux, Médoc, 
Pau,llac, Pomerol, Puisseguin, Rions, Sainte
Croix-du-Mont, Saint-Em ilion, Lussac-St-Emi
lion, Saint-Georges, Saint-J u lien, Sainte-Foy, 
Sauternes. 

Bourgogne: 
Aloxe, Arcenant, Auxey, Beaune et Cotes de 

Beaune, Beaujolais, Bourgogne, Brochon, 
Chambolle, Chassagne, Chablis et Petit Cha
blis, Chaux, Chenove, Chorey, Cirey-les-Solay, 
Comblanch,en, Concoeur et Corboin, Corgoloin, 
Cormet, Corpeau, C6te Maconnaise, C6te Cha
lo~naise, Conchey, Daix, Decize-les-Maranges, 
D1Jon, Echevronne, Echezaux, F ixey, Fixin 
Fleury, Fontaine-les-Dijon, Fussey, J ul iénas' 
Flageay-les-Gilly Laroche-pot Gevrey Macon ' 
Magny-les-Vill ie~s, Mandelot, Mar;annay-1 ~ 
C6te, Mavily, Meloisey, Mouiley Meursault 
Moulin-á-Vent, Monthélie, Mercu;·ey, Montra'. 
chet, Moret, Nantoux, Nolay Nuits et Cotes 
de _Nuit, Nuits:St-Georges, Pe~rigny, Pernand, 
Premaud Prissey, Pommard, Pouilly ou 
Pouilly Puissey, Puligny, Richebourg Roma
nèche-'fhorins , Rully, Santenay, Savigny Ser
r igny, Saint-Aubin Saint-Romain Sant~nots 
Vauchignon, Villa~s-Fonta ine V i! Îers-la-Faye' 
Vosne-Romanée, Vougeot, V~lnay. ' 

Touraine &: Orleans: 
Bourgueil et Breton de Bourgueil , Chinon et 

Breton de Chinon, Chouay, C6tes du Cher, 
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Saint-Nicolas de Bourgueil, Sancerre, Tou
raine, Vins d'Azay, Vins de Sologne, Vouvray 
et C.óteaux de Vouvray. 

Cótes-du,-Rlwne: 
Chateauneuf-du-Pape, Cornas, Cóte-Rótie, 

Hermitage, Mercurol, St.-Joseph, St-Peray, 
Tavel. 

Languldoc &: Roussülon: 
Banyuls, Blanquette de Limoux, Corbières, 

Frontignan, Minervois. 

Diversen. 
Arbois, Bergerac, Champagne, Clairette de 

Die, Gaill ac, Jurançon, Montbazill ac, Mus
cadet de Sèvre-et-Maine, Muscadet de la H aie
Fouass_ière, Seyssel, Vilaudric. 

Art. III. Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Za ken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Zeil am See, den 2den Februari 1937. 

s. 844. 

WILHELMINA . 
De M iniste-r van Sociale Zaken, 

M. S I i n ge n be r g. 
(Uitgeg. 23 F ebruari 1937. ) 

8 .Mei 1937. BESLUlT tot in trekking van 
het Koninklijk beslmt van 25 November 
1922 (Staatsblad n°. 634) en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij de a rtikelen 49, 
tweede lid, 50, eerste lid, 52, vijftiende lid, 
52bis, 68, elfde lid, en 91 der Arbeidswet 
1919. 
(,, Werktijdenbesluit voor kantoren" 1937.) 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gelet op de artikel 49, tweede lid , 50, eerste 

lid, 52, vijftiende lid , 52bis, 68, elfde lid, en 91 
der Arbeidswet 1919; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 8 April 1937, n°. 923, afdee
ling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1937, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 5 Mei 1937, n°. 1210, afdeeling 
Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen : 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder 
,,arbe~d",,rkantoo~:', ,,fabrie~, of werk:pla~ts::, 
,,arbeider , ,,man , ,,vrouw , ,,arbe1dshJst , 
.,arbeidsregister", ,, Onzen Minist er " en "dis
trictshoofd", hetgeen daaronder wordt ver 
staan ingevolge de Arbeidswet 1919. 

2. E ene vrouw mag in kantoren op Zondag 
den hieronder genoemden arbeid verrichten : 

a. het verkoopen van plaatsbewijzen voor 
openbare middelen van vervoer, het varkoopen 
van toegangsbewijzen voor publieke vermake
lijkheden, vergaderingen en t entoonstellingen 
en het verrichten van administratieve werk-
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zaamheden. onmiddellijk met bovengenoemden_ 
verkoop verband houdende; 

b. arbeid in kantoren van bad - en zwem
inrichtingen . 

3. 1. E en man of eene vrouw mag in kan
toren op Zaterdag na 1 uur des namiddags çlen 
hieronder genoemden arbeid verrichten : 

a. het verkoopen van plaatsbewijzen voor
openbare middelen van vervoer, het verkoopen 
van toegangsbewijzen voor publieke vermake
lijkheden, vergaderingen en tentoonstellingen_ 
en het verrich ten van administratieve werk
zaamheden, onmiddellijk met bovengenoemden 
verkoop verband houdende; 

b. arbeid in kantoren van bad- en zwem
inrichtingen; 

c. arbeid in kantoren van spaarbanken en 
banken van leening en in kantoren van andere
banken voor zoover de spaarbankafdeeling
betreft; 

d. arbeid in advertentie- en nieuwsbureaux 
en in kantoren van nieuwsbladondernemingen, 
die een Zat erdagavond- , een Zondagochtend- of 
een Maandagochtendblad uitgeven ; 

e. arbeid tusschen 1 en 2 uur des namiddags. 
onder voorwaarde, dat de arbeid op dien dag. 
niet vóór 8½ uur des voormiddags aanvangt;. 

/. ar beid t usschen 1 en 3 uur des namiddags , 
bestaande m het ru tbetalen van loon en uit
keeringen van ziekeruondsen en de daarmede in. 
verband staande boekhouding; 

g. arbeid in kantoren van consultatiebu
reaux voor tuberculosebestrijding, zuigelingen
en kleuterzorg ; 

h. arbeid in kantoren der N. V. Algemeene
Transport Onderneming en der N. V. Expeditie
onderneming van Gend en Loos, die direct ver
band houdt met het ver voer van bestelgoed ; 

i. arbeid in kantoren van eierenexporteurs , 
die direct verband houdt met de verzending van_ 
eieren met zeeschepen, die op dien dag ver
trekken; 

j . arbeid in kantoren van binnenvaart- en 
sleepdienstondernemingen, die direct verband 
houdt met op dien dag aankomende of ver 
trekkende schepen ; 

k. arbeid in kantoren, behoorende bij onder
nemingen, waarin het verrichten van den be
drijfsarbeid op Zaterdag na 1 uur des namiddags. 
niet verboden is, doch alleen voor wat betreft 
administratieve werkzaamheden, welke onont
beerlijk zijn voor den geregelden gang van den 
bedrijfsarbeid, die alsdan verricht wordt; 

l . arbeid in kantoren van luchtvaartond3r 
nemingen, die direct verband houdt met het 
aankomen en vertrekken van vliegtuigen . 

2. E veneens mag een man of eene vrouw in 
kantoren op Zaterdag na 1 uur des namiddag 
den hieronder genoemden arbeid verrichten: 

a . arbeid in kantoren van notarissen , advo
caten en deurwaarders, bestaande in spoed
eischende administratieve werkzaamheden ; 

b. arbeid in bankkantoren en kantoren voor· 
den geld- en effectenhandel, noodig voor de af
werking van effecten- en vreemde valutatrans
acties van dien dag, of welke verband houdt met 
het bijhouden van de giro-, bank- en effecten
rekeningen en het mededeelen van den stand 
der rekeningen aan rekening-couranthouders; 

c. aroeid in verband met den verkoop of de 
verzending van op dien dag aangevoerde v isch,, 
schaal - of schelpdieren ;-
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d. arbeid, t., ..,,Laande in het behandelen van 
brieven, t elegrammen of telefonische opdrach
ten, waarvan de afdoening geen uitstel kan 
lijden, benevens het bedienen van telefoontoe
stellen; 

e. arbeid in kantoren van begrafenisonder
nemingen, bestaande in spoedeischende admi
nistratieve werkzaamheden ; 

/. arbeid in kantoren , behoorende bij fabrie-. 
ken of werkplaatsen, pakhuizen of magazijnen, 
bestaande in administratieve werkzaamheden, 
direct verband houdende met het laden of 
lossen van goederen of met de gelegenheid tot 
het verzenden of vervoeren van goederen. 

3. Een a rbeider mag op Zaterdag na 1· uur 
des namiddags in kantoren den hieronder ge
noemden arbeid verrichten : 

a. arbeid in verband met veilingen van land
of tuinbouwproducten ; 

b. arbeid in kantoren, gevestigd in de ge
meenten Alkmaar, Axel, Genemuiden, Harder
wijk, Helm ond, Hoorn, Leiden, Roermond, 
Sittard, Stavoren, Utrecht, Venlo en IJzendijke, 
docb ten hoogdte tot 4 uur des namiddags en 
alleen voor zoover de arbeid verband houdt met 
d e op dien dag in die gemeente gehouden week
markt. 

4. Indien een man of eene vrouw den in het 
eerste of tweede lid of een arbeider den in het 
derde lid bedoelden arbeid op Zaterdag na 4 uur 
des namiddags verricht, mag b._ij of zij, behou
dens het bepaalde in het vij fde lid, in de week, 
waarin hij of zij arbeid verricht op Zaterdag na 
1 uur des namiddags. ~een arbeid verrichten, 
hetzij op t en minste éen anderen werkdag na 
1 uur des namiddags, hetzij op Maandag vóór 
12½ uur des namiddags. 

5. Indien een man of eene vrouw den in het 
tweede lid bedoelden arbeid op Zaterdag na 
1 uur des namiddags gedurende meer dan twee 
uren verricht, en daarbij te zijnen of te haren 
aanz;en het bepaalde bij artikel 18 toepassing 
vindt, mag hii of zij in de daaropvolgende week 
geen arbeid verrichten, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

4. Een man of eene vrouw mag in kantoren 
op Zaterdag na 1 uur des namiddags arbeid 
verrichten, bestaande in het reinigen van lo
kalen en aanhoorigheden of in het bonden van 
toezicht daarop, onder voorwaarde, dat hij of 
zij in de onderneming geen anderen arbeid ver
richt, behoudens ongere~elde werkzaamheden. 

5. Een man mag in Kantoren op Zaterdag 
na 1 uur des namiddags den hieronder genoem
den arbeid verrichten : 

a. arbeid, die uitsluitend of in hoofdzaak 
bestaat in het verrichten van bewaningsdiensten; 

b. arbeid, bestaande in het bedienen van in
stallaties voor centrale verwarming; 

c. arbeid, bestaande in het verrichten van 
herstellingen aan gebouwen, meubilair, machi
nes , ketels en leidingen, voor zoover die arbeid 
noodzakelijk op dien tijd moet worden verricht 
om den geregelden gang van den bedrijfsarbeid 
niet te beletten of dezen zooveel mogelijk te 
-verzekeren. 

6. Indien een man of eene vrouw, ingevolge 
het bepaalde bij artikel 3, tweede lid, of bij ar
tikel 5, onder c, arbeid verricht op Zaterdag na 
J uur des namiddags, wordt, voor zoover door 
dien arbeid de bij of krachtens de Arbeidswet 
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191!) vastgestelde maximum-arbeidsduur per 
week wordt overschreden, deze arbeid geacht 
te zijn verricht in de week, die op den Zaterdag 
volgt .. 

7. Het bepaalde in dit besluit en in de arti
kelen 49 tot en met 53 en 68, eerst.e l id, onder a, 
en tweede tot en met tiende l id, rler Arbeidswet 
1919 is niet van toepassing op den arbeid van : 

a. per onen, die niet zijnde hoofd of bestuur
der der onderneming, aan bet hoofd staan van 
een kantoor of van eene afdeeling daarvan en 
uitsluitend of in hoofdzaak met de leiding daar
van zijn bela t; 

b. den chef de bureau, het hoofd van ad
ministratie, den hoofdboekhouder, den hoofd. 
kassier en den afdeelingschef, voor zoover zij 
aan het hoofd staan van en de leiding hebben 
over arbeiders, werkzaam aan de administratie, 
de correspondentie, de kas of de boekhouding 
der onderneming ; 

c. het hoofd van eene teekenkamer ; 
d. de personen, die belast zijn met weten

schappelijken arbeid, indien daarvoor eene 
wetenschappelijke ontwikkeling noodig is, welke 
ten minste gelijk staat met die, welke vereischt 
is om aan eene Nederlandsche universiteit of 
hoogeschool tot de promotie te worden toege
laten; 

e. de personen, wier jaarlijksch in geld vast 
gesteld loon in de onderneming, waarin zij werk
zaam zijn, meer dan drie duizend gulden be
draagt, 

een en ander onder voorwaarde, dat in het 
arbeidsregister bij hun naam vermeld, is welken 
werkkring, a ls bovengenoemd, zij vervullen, of 
dat hun jaarlijksch in geld vastgesteld loon in de 
onderneming drie duizend gulden of meer be
draagt. 

8. Het bepaalde in dit bes luit en in de a r
tikelen 49 tot en met 53 en 68, eerste l id, onder 
a, en tweede tot en met t iende lid, der Arbeids
wet 1919 is niet van toepassing op den a rbeid 
van den persoon, die bij ziekte van het hoofd 
of den be tuurder der onderneming dezen ver
vangt, gedurende die vervanging, mits de V{\r
vanging onverwijld wordt bekend gemaakt door 
het ophangen naast de arbeidslijst of den in 
artikel 15 bedoelden rooster van een desbetref
fend geschrift, waarin tevens is vermeld de 
naam van den persoon, die het hoofd of den be
stuurder vervangt. 

9. 1. Het bepaalde in dit besluit en in de ar 
tikelen 49 tot en met 53 en 68, eerste lid, onder a, 
en tweede tot en met tiende lid, der Arbeidswet 
1919 is niet van toepassing op den a rbeid van 
personen, die, naar het oordeel van het districts
hoofd, of, in beroep ingevolge het tweede lid, 
naA.r het oordeel van Onzen Minister, op grond 
van den aard van hun arbeid met één der in 
artikel 7, onder a, b, c of cl, genoemde categorieën 
van arbeiders kunnen worden gelijkgesteld. 

2. Bij weigering van het districtshoofd om 
een verzoek tot gelijkstelling, als in het eerste 
lid bedoeld, in te willigen, kan het hoofd of de 
bestuurder der onderneming binnen veertien 
dagen na de dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minis ter. 

3. Eene gelijkstelling, als in dit artikel be
doeld, kan te allen tijde worden ingetrokken 
door het ~ezag, ?-at haar heeft uitgesproken. 
Heeft de mtrekking plaats door het districts 
hoofd, dan kan het hoofd of de bestuurder der 
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onderneming binnen veertien dagen na de dag
t eeking der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Ylinister. 

10. 1. De arbeidstijd van een arbeider in 
een ka ntoor m oet elken dag t elkens na ten hoo."
ste vijf en een half uur arbeid worden af gewis eld 
door een onafgebroken rusttijd va n t en minste 
een half uur. 

2. Bovendien moeten worden nageleefd de 
eischen, welke door het district shoofd zijn ge
steld omtrent : 

a. het verleenen van een rusttijd van la nger 
dan een half uur, maar t en hoogst e twee 11ren, 
in plaats van den rusttijd van een half uur l; 

b. het verleenen van een of meer rusttijden 
van ten hoogst e een half uur buiten dien, be
doeld onder a of in het eerst e lid ; 

c. de tijdstippen, waa rtusschen de onder a 
of b of in het eerst e lid bedoelde rusttijden moe
t en worden gegeven. 

3. Rusttijden van minder dan een kwar t ier 
worden geacht tijden t e zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht. 

4. Tegen een eisch ingevolge het tweede lid 
ka n het hoofd of de bestuurder der onderneming 
binnen veert ien dagen na de dagteekening van 
den eisch in beroep komen bij Onzen Minister. 
Diens beslissing wordt met redenen omkleed . 

5. Wordt in beroep de eisch gewijzigd, dan 
treedt de gewijzigde eisch in de plaat s van dien, 
waartegen ber oep was ingesteld. 

6. Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geene verplich ting voor t uit een eisch, zoolang 
daartegen beroep kan worden ingesteld en zoo
la ng omtrent een ingesteld beroep niet is beslist. 

11. l. E ene vrouw, die in een kantoor a r
beid verricht, moet een dagelijkschen onàfge
broken rusttijd hebben van ten minste elf uren, 
waarin de t ijd tusschen 11 uur des namiddags 
en 7 uur des voormiddags begrepen moet zijn. 

2. Een man , die in een kantoor arbeid ver 
richt, moet een dagelijkschen onafgebroken 
rusttijd hebben van ten minste tien uren. 

3. Ten aanzien van eene vrolllv of een man, 
die in een kantoor geen anderen arbeid verri cht 
dan het reinigen van werklokalen, behoudens 
ongeregelde werkzaamheden , mag worden af
geweken van het bepaalde in het eerste of twee
de lid, met dien verstande, dat eene vrouw of 
een mau een dagelijkschen onafgebroken rust
tijd moe t hebben va n t en minst e negen uren, 
waarin voor de vrouw de tijd t usschen 11 uur 
des namidda.gs en 6 uur der voormidda~s be
grepen moet zijn. 

12. 1. Indien in een kantoor eene opeen
hooping van werk voorkomt , of zich aldaar bij
zondere omstandigheden voordoen, kan het 
district shoofd, of in beroep ingevolge het derde 
lid Onze Minister , schriftelijk en voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk vergunnen, da t in dat kan 
toor wordt afgeweken van het bepaalde bij of 
krachtens artikel 10, eerst e of tweede lid, of 
a rtikel ll. 

2. Het districtshoofd behoeft eene voor ieder 
geval aan t e vragen machtiging van den Direc
teur-Generaal van den Arbeid voor het verlee
nen va n eene vergunning, als bedoeld in het 
eerst e lid: 

a. indien de vergunning zich over een tijd
vak van meer dan veertien dagen uitstrekt; 

b. alvorens · sedert het eindigen van eene 
voorgaande, voor dezelfde personen geldende, 
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vergunning ten minste zes dagen zijn verloopen, 
behalve in de gevallen, door Onzen Minister 
bepaa ld . 

3. Tegen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om vergunning, als be
doeld in het eerste lid, kan het hoofd of de be
stuurder binnen veertien dagen na de dagteeke
ning der beschikking in beroep komen bij Onzen 
Minister. Wordt in beroe.P. de vergunning ge
wijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning in 
de plaats van die, waartegen beroep was in
gesteld. 

4. Voor een kantoor, waarin spoedeischende 
gevallen kunnen voorkomen, die het tijdig aan
vragen en verkrijgen van eene vergunning, als 
bedoeld in het eerste lid, onmogelijk maken, 
ka n door of namens Onzen Minister voorw aar
delijk of onvoorwaardelijk worden t oegestaan, 
dat in zood ani ge gevallen zonder eene bijzondere 

· vergunning van het districtshoofd mannen of 
vrouwen afwijken van het bepaalde bij of krach
t ens ar t ikel 10, eerste of tweede lid, of artikel 11. 
Zooda nige ma~h t iging wordt voor den tijd van 
ten hoogste één jaar na hare dagteekening ge
geven. t erwijl er binnen dien t ermijn slechts op 
zestig dagen of zooveel minder, als de machti
ging bepaalt , gebruik van gemaakt mag worden. 

5. Voordat van eene machtiging, a ls bedoeld 
in he t voorgaande !id, wordt gebruik gemaakt, 
moet daarvan door het hoofd of den bestuurder 
va n de onderneming of door zijn plaat svervanger 
eene schriftelijke, gedagt eekende en door hem 
of door zijn plaat svervanger ondert eekende 
merledeeling worden gedaan aan den burge
meester en aan het di strictshoofd, in den vorm, 
vastgesteld door Onzen Minister. 

6. • E ene macht iging, als bedoeld in het vierde 
lid , kan door Onzen Minister tusschentijds 
worden ingetrokken, wanneer het hoofd of de 
bestuurder dan wel één der hoofden of bestuur
ders van de onderneming, waarvoor de machti
ging geldt, of een lid van het opzichthoudende 
personeel onherroepelijk is veroordeeld wegens 
overtreding van eene bepaling der Arbeidswet 
1919. 

7. Van eene ve rgunning, als bedoeld in het 
eers te lid, en van eene machtiging, als bedoeld 
in het vierde lid, mag slechts worden gebruik 
gemaakt, zoolang de acte dier vergunning of 
of een in den door Onzen Minister bepaalden 
vorm vervat bewijs van die machtiging wordt 
opgeha ngen gehouden naast de arbeidslij st of 
den in artikel 15 bedoelden rooster. 

8. Indien t en aanzien van eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
aanleiding bestaa t , om op de gronden, in het 
eerste lid omschreven, eene vergunning, als in 
da t lid bedoeld, voor alle ondernemingen t e 
verleenen, kan Onze Minist er voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk zoodanige vergunning ver
leenen . De beschikking, waarbij eene zoodanige 
vergunning wordt verleend, wordt afgekondigd 
in de Staatscourant. 

9. Indien ten aanzien va n eene groep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
van een district, als bedoeld in artikel 77, 
tweede lid, der Arbeidswet 1919, aanleidin& 
bestaat, om op de gronden, in het eerste !ia 
omschreven, eene vergunning, als in dat lid 
bedoeld, voor alle of een aantal ondernemingen 
dier groep te verleenen, kan Onze Minister het 
d istrictshoofd daartoe machtigen. 

15 



1937 

10. Indien de bedrijfsraad in een bedrijf, of, 
bij het ontbreken van den bedrijfsraad, zoowel 
vakvereenigingen van werkgevers als van ar
beiders in een bedrijf - of bij ontstentenis 
hiorvan eene behoorlijke vertegenwoordiging 
van werkgevers en ·arbeiders ui t een bedrijf -
van oordeel zijn, dat het gewenscht is in eene 
onderneming of in eene groep van ondernemin
gen, waarin dat bedrijf wordt uitgeoefend , af 
te wijken van het bepaalde bij of krachtens 
artikel 10, eerste of t"eede lid , of artikel 11, 
kan Onze Minister daartoe voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk vergunning verleenen. De be
schikking, waarbij zoodanige vergunning wordt 
verleend, wordt, indien zij voor eene groep van 
ondernemingen geldt, afgeÏrnncligd in de Staats
co1irant. 

11. Indien ingevolge bet eerste, vierde, 
achtste, negende of tiende lid afgeweken wordt 
van het bepaalde in artikel 11, wordt in acht 
genomen, dat eene vrouw een dagelijkschen on 
afgebroken rusttijd van ten minste acht uren 
moet hebben. 

13. 1. De arbeidstijd van een man, die 
arbeid verrich t, als bedoeld in artikel 5, onder a 
of b, behoeft niet door een rusttijd, als bedoeld 
in artikel 10, eerste lid, te worden afgewisseld. 

2. Voor een man, clie arbeid verricht, als 
bedoeld in het eerste lid, behoeft het uur van 
begin en einde van de rusttijden, die gelegen zijn 
tusschen het uur van begin en einde van zijn 
dagelijkschen werktijd, niet op de arbeidslijst 
vermeld te zijn, mits daarop aantal en duur dier 
rusttijden zijn vermeld. 

14. In eene onderneming, staande onder het 
beheer van twee of meer hoofden of bestuurders, 
behoeft de onderteekening van de arbeidslijst 
of v.i,n den in artikel 15 bedoelden rooster slechts 
te geschieden door een dier hoofden of bestuur
ders. 

15. Vrijstelling van de verplichting, bedoeld 
in artikel 68, eerste lid, onder a, der Arbeidswet 
1919, wordt verleend ten aanzien van arbeiders 
in kantoren, wier regeling van arbeids- en rust
tijden duidelijk is aangegeven op een rooster, 
zulks onder de volgende voorwaarden : 

a. de rooster moet zijn opgehangen en opge
hangen blijven op eenc plaats, die vrij toeganke
lijk is voor alle arbeiders, voor wie hij geldt, 
zoodanig, dat daarvan gemakkelijk kan worden 
kennis genomen ; 

b. de rooster met zijn gedagt eekend en onder
teekend door het hoofd of den bestuurder der 
onderneming ; 

c. ten opzichte van den rooster moet, be
houdens het bepaalde in artikel 13, tweede lid, 
worden in acht ~enomen, hetgeen ten opzichte 
van de arbeidslijst is bepaald bij artikel fi8, 
tweede, vierde en vijfde lid, zesde lid, tweeden 
volzin, en zevende tot en met tiende lid, der 
Ar beidswet 1919 ; 

d. inclien de arbeidsregelingen van verschil
lende ploegen van arbeiders regelmatig om
wisselen en deze op eenzelfde blad van den 
rooster zijn vermeld, moet hierop de wijze van 
omwisseling duidelijk zijn aangegeven en uit 
een naast het blad opgehangen geschrift of uit 
het arbeidsregister voor eiken arbeider en van · 
week tot week duidelijk blijken, tot welke ploeg 1 

hij behoort ; 
e. voor eiken arbeider, voor wien de rooster 

geldt, moet het arbeidsregister eene aanwijzing 
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bevatten, op welk blad van den rooster te zijnen 
aftnzien de regeling Vftn arbeids- en rusttijden 
is vermeld; 

f. indien het clistrictshoofd voor een bepaald 
kantoor of een onderdeel daarvan een bepaalden 
vorm voor den rooster heeft vastgesteld, moet 
de ;oo ter in clien vorm worden gesteld. 

16. Inclien de arbeidsregelingen van verschil
lende ploegen van arbeiders in een kantoor. re
gelmatig omw:isselen, mogen deze arbeidsrege
lingen op eenzelfde blad van de arbeidslijst zijn 
vermeld. mits hierop de wijze van om.visseling 
duidelijk is aangegeven en uit een naast bet blad 
opgehangen geschritt of uit het arbe idsregister 
voor eiken arbeider en voor elke week duidelijk 
blijkt, tot welke ploeg hij behoort. 

17. 1. Inclien bij eene vergunning krachtens 
de artikelen 50 of 52 der Arbeidswet 1919 of 
krachtens artikel 12 van dit besluit eene werk
tijdregeling is vastgesteld, treedt deze voor de 
arbeiders, voor wie de vergunning geldt, en ge
durende den duur dier vergunning. in de plaats 
van de voor hen op de arbeidslijst of den rooster 
vermelde regeling. 

2. Indien bij eene vergunning krachtens de 
in het voorgaande lid genoemde artikelen geene 
werktijdregeling is vastgesteld, mag een arbei
der, voor wien die vergunning geldt. en gedu
rende den duur dier vergunning afwijken van 
de voor hem op de arbeidslijst of den rooster 
vermelde regeling, ond er voorwaarde, dat naast 
de arbeidslijst of den rooster, zoolang van de 
vergunning gebruik wordt gemaakt, een door 
het hoofd of den bestuurder der onderneming 
of een door dezen daarmede belast persoon, als 
hedoeld in artikel 75 der Arbeidswet 1919, 
onderteekend geschrift is opgehangen, dat <le 
op grond clier vergunning te volgen wer k
tijdregeling aangeeft. Dit geschrift moet voldoen 
aan de eischen in artikel 68, tweede lid. der 
Arbeidswet 1919 voor eene arbeidslijst gesteld. 

Deze regeling treedt voor de arbeiders, voor 
wie zij geldt, gedurende den duur der vergun
ning in de plaats van de op de arbeidslijst of den 
rooster vermelde. 

3. Wanneer ten aanzien van een man of eene 
vrouw gebruik wordt gemaakt van eene mach
tiging, als bedoeld in artikel 52, zesde lid, der 
Arbeidswet 1919, of in artikel 12, vierde lid , 
van clit besluit, mag clie man of die vrouw dien
overeenkomstig ar beid verrichten op andere 
t\jden dan voor hem of haar op de arbeidslijst 
of den rooster zijn aangegeven. 

18. 1. Voor zoover een man of eene vrouw 
in een kantoor op Zaterdag na 1 uur des na
middags arbeid ver richt, als bedoeld in artikel 3, 
tweede lid, of in artikel 5, onder c, dan wel op 
eenigen anderen werkdag aldaar arbeid ver
richt, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder 
b, c of e, of in artikel 5, onder c, en het nood
zakelijk is, dat hij of zij daarb\J afwijkt van de 
voor hem of haar op de arbeidslijst of den roos
ter vermelde regeling van arbeids- en rusttijden, 
mag hij of zij daarvan afwijkan onder voor
waarde, dat ter plaatse, waar de in bovenge
noemde artikelen bedoelde arbeid wordt ver
richt, een door het hoofd of den bestuurder der 
onderneming of een door dezen daarmede be
lasten persoon, als bedoeld in artikel 75 der 
Arbeidswet 1919 onderteekend geschrift is op
gehangen, waarvan de vorm door Onzen Mi
nister kan worden vastgesteld en waarop is 
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aangegeven, op welk tijdstip de afwijking van 
de arbeidslijst of den rooster is aangevangen. 

Voorts moet op dit geschrift binnen vijftien 
uren na afloop der werkzaamheden nauwkeurig, 
duidelijk en volledig zijn aangegeven, gedurende 
welke tijden gewerkt is, en tevens welke werk
tijdregeling in afwijking van de arbeidslijst of 
den rooster zal worden gevolgd om te kunnen 
voldoen aan de bepalingen omtrent den maxi
malen arbeidsduur in het tijdvak, waarin de 
afwijking noodzakelijk was. 

De werktijdregeling, aangegeven op boven
bedoeld geschrift, treedt in de plaats van die 
op de arbeidslijst of den rooster vermeld. Dit 
geschrift moet ten minste drie maanden in het 
kantoor worden bewaard, tenzij het districts 
hoofd anders heeft bepaald, en moet aan de in 
artikel 84 der Arbeidswet 1919 bedoelde amb
t enaren op hun verzoek t er inzage worden ver
strekt, terwijl aan het districtshoofd op diens 
verzoek afschriften of uittreksels moeten worden 
verstrekt. 

2. Aan het bepaalde in het eerste lid behoeft 
niet te zijn voldaan, indien door het hoofd of 
den bestuurder der onderneming is zorg ge
dragen, dat in een daartoe ingericht register 
of kaartsysteem aanteekening is gehouden van 
de tijden, waarop een man of eene vrouw, die 
arbeid verricht in afwijking van de regeling 
voor hem of haar op de arbeidslijst of den 
rooster vermeld, a rbeid heeft varricbt. 

19. Dit besluit is niet van toepassing op 
arbeid van mannen en vrouwen in: 

1°. kantoren van reederijen van zeeschepen; 
20. aanneemkantoren van schepelingen voor 

de zeevaart en van havenar beiders; 
3°. kantoren van voor de zeevaart werkende 

ondernemingen van stuwadoors, cargadoors, 
expediteurs, veemen en scheepsbevrachters; 

40, kantoren van overzee-exporteurs; 
5°. kantoren van zeevischexporteurs ; 
6°. kantoren van t abakshandelaren en -make

laars; 
70_ kantoren van groenten-, fruit- en aard

appelenexporteurs ; 
8°. reisbureaux. 
20. Dit besluit kan worden aa.ngehaald onder 

den titel "Werktijdenbesluit voor kantoren", 
gevolgd door het jaartal van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

21. Dit besluit t reedt in werking - en Ons 
besluit van 25 November 1922, Staatsblad n°. 
634, vervalt - met ingang van 1 Juni 1937, 
behalve voor wat be treft arbeid in bankkanto
ren en in kantoren voor den geld- en effecten
handel, waarvoor dit besluit in werking treedt 
- en Ons genoemd besluit van 25 November 
1922 vervalt - met ingang van 1 September 
1937. 

Onze Minist er van Sociale Zaken is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Sta:its
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 8sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S 1 i n g e n b er g. 

(Uitgeg. 14 M ei 1937.) 

1937 

s. 845. 

11 M ei 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als. 
bedoeld in artikel 2, der Landverhu.izir.~
wet 1936. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe1· van 

Socia le Zaken van 19 Maart 1937, N °. 591 
W .V., Afdeeling Werklooshe idsverzekering en 
Arbeidsbemiddeli ng; . 

Gelet op artikel 2 der L andverhuizingswet 
1936; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 April 1937, N °. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Socia le Zaken van 3 Mei 1937, N° _ 
502 W.V. , Afcleel ing Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbemiddeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De bepalingen der Landverhuizings

wet 1936 geleien niet ten aanzien van die emi
granten en/of transmigranten, di e per schip 
in de eerste of de twee klasse of in een daar
mede door Onzen Minister van Sociale Zaken 
gelijk te stell en klasse · dan wel op een daar
mede door dien Minister gelijk te stellen 
wijze reizen en behooren tot de volgende cate
gorieën: 

1. mannen, zoomede eventueel de hen ver
gezellende echtgenooten en kinderen ; 

2. vrouwen, die kunnen aantoonen, dat zij 
op weg zijn naar haai· in het buitenland ver
toevenclen echtgenoot, zoomecle eventueel de 
haar vergezellende kinderen. 

Echter zijn op hen wel van toepass ing de be
palingen der artikelen 5 tot en met 10, 12, 19, 
20, 22 en 26. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 1937. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit bes] uit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den Uden Mei 1937. 

s. 846. 

WILHELMINA. 
De Minisbe,· van Sociale Zaken, 

M. S l i n g e n b e r g. 
(Uitgeg. l Juni 1937.) 

11 M ei 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 13, zesde lid- der L and
verhuizingswet 1936. 

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

Sociale Zaken van 19 M aart 1937, N° . 591 
W .V. , Afcleeling Werkloosheidsverzekering en 
Arheidsbemiddel ing ; 

Gelet op artikel 13, zesde lid , der Land
verhuizingswet 1936 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 April 1937, N° . 34); 

Gezien het nader r apport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 3 Mei 1937, N°. 
502 W.V., Afdeeling Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbemiddeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder "Onzen . 
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-Minister" , ,, het hoofd der politie" en "de on-
dernemer" hetgeen daaronder wordt verstaan 
in de Landverhuizingswet 1936 en ónder 
" Agent" den Agent van het Minister ie van 
Financiën te Amsterdam . 

2. l. Het bedrag der zekerheid, bedoeld 
in het zesde lid van a ,·tikel 13 van de Land
verhu izingswet 1936, wordt van geval tot ge
val door Onzen Minister vastgesteld , met dien 
verstande, dat de zekerheid ten minste vij f
duizend gulden bedraagt. 

2. Onze Minister kan het door hem vastge
stelde bedrag der zekerheid te allen t ijde ver, 
hoogen. 

3. De zekerheid bestaat in obligat iën van 
het R ij k. 

4. l. De zekerhe id word t gesteld ten be
hoeve van Onzen Minister, op kosten van den 
ondernemer, door de obligatiën in bewar ing te 
geven bij den Agent. 

2. De bij de obi igatiën behoorende coupons 
worden door den Agent op of na den verval
dag geïncasseerd. De opbrengst wordt, na af
trek van het bewaarloon en van verdere on
kosten, aan den ondernemer uitgekeerd. 

5. l. In de gevallen, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 15 en het eerste lid van arti
kel 18 van de Landverhuizingswet 1936, ge
schiedt het verhaa l op de zekerheid door het 
doen verkoopen van obi igatiën tot de ve r
eischte waarde en het uit de opbrengst beta len 
van de gemaakte kosten. Het overblijvende 
gedeel te van de opbrengst w01·dt aan den 
ondernemer uitgekeerd. In het geval, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 15 van de Land
verhuizingswet 1936, gaat de Agent slechts 
tot den verkoop over, indien het hoofd der 
politie een schriftelijke machtiging van Onzen 
Minister overlegt. 

2. In a ll e andere geval !en kan op de zeker
heid a ll een verhaal worden genomen uit 
kracht van een executorialen titel. 

6. Indien door Onzen Minister verhooging 
der zekerheid wordt bevolen, is de ondernemer 
verplicht binnen acht dagen daarna obligatiën 
tot de vereischte waarde in bewaring te geven. 

7. Indien de zekerheid door het daarnp 
genomen ve rhaal of door den achteru itgang in 
koerswaarde van de obligatiën met ten m inste 
een t iende deel van haar oorspronkelijk be
drag is verm inderd , moet zij binnen acht da
gen na aanzegging door Onzen Minister we
der tot het oorspronkelijk bedrag dooi· den 
ondernemer worden aangevuld . 

8. l. Teruggave van de gestelde zekerhe id 
kan worden verlangd, indien de vergunn ing, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 13 van 
de Landverhu izingswet 1936, om welke reden 
dan ook, is vervallen. Hij , di e de teruggave 
verlangt, moet ten genoegen van Onzen Mi
nister aantoonen, dat verplichtingen, waar
voor de zekerheid kan worden aangesproken, 
niet meer bestaan. 

2. Teruggave van een of meer obligatiën 
kan worden verlangd, indien die obi igatiën 
aflosbaa r zijn . In dat geval is het bepaalde in 
artikel 7 van overeenkomstige toepassing. 

9. De Agent mag slechts obligatiën in be
waring nemen of teruggeven na daartoe van 
Onzen Minister ontvangen opdracht. 

10. Dit bes lu it treedt in werking met in
.gang van 1 September 1937. 
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Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den Uden Mei 1937 . 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

( Uitgeg . l Juni 1937.) 

s. 847. 

7 Juni 1937. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 41, derde lid, van de Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476). 

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

Sociale Zaken van 13 April 1937, N°. 260 G, 
dossier 1, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 41, derde lid, van de wet van 
den 26sten November 1931 (Staatsblad 1931 
N°. 476), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 
Maart 1935 (Staatsb lad N°. 129); 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 
Mei 1937, N°. 62); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 1 Juni 1937. N°. 492 G, 
dossier 1, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. 1. Als bijzondere, zeer tijdelijke 

gelegenheden, bedoeld in a r tikel 41, eerste lid , 
der Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) worden 
beschouwd : tentoonstellingen, tooneel-, zang
en muziekfeesten, sportfeesten, gelegenheden 
tot ijsvermaak, meetings, Oranj efeesten, lus
trumfeesten, jubilea, belangrijke boeldagen, 
carnavals, kermissen, zoogenaamde lunaparken , 
jaarmarkten, fancyfairs, circusvoorst ellingen 
en dergelijke gebeurtenissen, die hetzij niet 
periodiek terugkeeren , hetzij in den regel hoog
stens tweemaal per jaar plaats vinden, en waar
bij een groote toeloop van publiek wordt ver
wacht. 

2. Toestemming krachtens artikel 41, eerste 
of tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931 , 
N°. 476) wordt verleend voor een tijdvak van 
ten hoogste twee maanden . 

2. 1. Van de inrichtingen van ker misver
maak, aanwezig bjj gelegenheid van een ge
beurtenis, als in artikel 1 van dit besluit be· 
doeld, kunnen, behoudens het bepaalde in 
artikel 3 van clit besluit, uitsluitend patates
frites -, poffertj es- en wafelkramen voor het ver
leenen van de toestemming, bedoeld in artikel 
41, eerste lid, der Drankwet (Staatsblad 1931 
N°. 476), in aanmerking komen . ' 

2. Onze Commissaris in cle provincie ver
bindt aan deze toestemming in elk geval de 
voor,vaarden : 

a. dat cle verstrekking van zwa.k-alcoho
lische drank, voor, zoover in de beschikking 
met een kortere tudsduur wordt bepaald, ui t
sluiten d plaats vindt op de uren, gedurende 
welke de inrichting of het terrein der inrichting, 
waarvoor de toestemming geldt, voor het publiek 
toegankelijk is ; ' 

~- dat in de inrichti_ng nabij het buffet op 
dmdebJk leesbare en zichtbare wijze aan het 
publiek wordt kennis gegeven, dat aan personen 
beneden den 16-jarigen leeftijd geen zwak-
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alcoholische dranken mogen wordfln verkocht 
of verstrekt; 

c. dat personen beneden den 16-jarigen leef
t ijd niet worden werkzaam gesteld ter zake van 
den verkoop van zwak-alcoholische dranken ; 

d. dat personen , die kennel~jk onder den 
invloed van drank verkeeren, of die door hun 
gedrag aanstoot geven worden geweerd of ver
wijderd ; 

e. dat gedurende den tijd, waarin van de toe
stemming gebruik wordt gemaakt, in de in
richting of op het t errein der inrichting geen 
sterke drank aanwezig is ; 

/. dat in de inrichting voor het publiek steeds 
alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn; 

g. dat, indien fo de inrichting of op het 
terrein der inrichting mede gelegenheid wordt 
gegeven tot dansen, gedurende den tijd , waarin 
van die gelegenheid gebruik wordt gemaakt, 
geen zwak-alcoholische d ranken worden ver
kocht, behoudens het bepaalde in het volgend 
artikel ; 

h. dat in of bij de inricht ing een voldoend 
aantal toiletten voor mannen en voor vrouwen 
afzonderlijk , die steeds in zindelijken toestand 
moeten worden gehouden, aanwezig is . 

3 . 1. Indien bij gelegenheid vau een ge
beurten is, als in ar tikel 1 van di t beslui t be
doeld, op de open aanhoorigheid van een ver
gunnings- of verlofsinrichting een tent wordt 
geplaatst, waarin gelegenheid wordt gegeven 
tot dansen en die niet als gebouwde aa n.hoorig
heid op de akte van vergunning of van b et ver
lof A kan worden vermeld, wordt de in a rtikel 
41, eerste lid , der Drankwet (Staatsblad 1931, 
N°. 476) bedoelde toestemming ten aanzien van 
zoodanige tent alleen verleend, indien de ver
koop van zwak-alcoholische dranken in de ten t 
geschied t op naam en voor reken.ing van den 
betrokken vergunning- of verlofhouder. 

2. Aan deze toestemming worden door 
Onzep Commissaris in de provincie in elk geval, 
behalve de in artikel 2, tweede lid, van dit 
besluit onder a, d, e en f genoemde, de voor
waarden verbonden : 

a. dat de t ent gedurende den tijd , waarin 
er publiek aanwezig is, steeds behoorlijk ver
licht, geven tileerd en van alle kanten goed te 
ove!.'zien is ; 

b. dat in de ten t niet meer bezoekers aan
wezig zijn , dan het aantal daarin beschikbare 
zitplaat en bedraagt ; 

c. dat, indien in de tent een buffet aanwezig 
is, niet wordt toegelaten, dat bezoekers staande 
aan het buffet dranken gebruiken ; 

d. dat personen beneden den . 18-jarigen 
leeftijd gedurende den tijd, waarin gedanst wordt 
of gelegen.heid wordt gegeven tot dansen, niet 
in de ten t aanwezig zijn ; 

e. dat vrouwelijke personen, niet behoorende 
tot de bezoekers, gedurende den tijd , waarin 
gedanst wordt of gelegenheid word t gegeven 
tot dansen, in de tent uitsluitend worden werk
zaam gesteld in het buffet, voor den verkoop 
van plaatsbewijzen en voor het. toezichthouden 
in garderobes en toilet ten. 

4. Onze Commissaris in de provincie zendt 
van elke beschikking, waarbij toestemming 
krachtens artikel 41 , eerste of tweede lid , der 
Drankwet (Staatsblarl 1931, N°. 476) word t 
verleend of geweigerd, twee afschriften aan den 
burgemeester der betrokken gemeente en een 

1937 

afschrift aan den inspecteur van de Volksge
zondheid , belast met de zaken , rakende de 
drank bestrijding. 

5 . Dit besluit t reedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1937. 

Onze Minister, belast met de uitvoering van 
de Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476 ), is be
last met de uitvoering van dit besluit , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

H et Loo, den ?den Juni 1937. 

s. 848. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. Slingen b e r g. 
( Uitgeg. 15 Juni 1937) 

11 J uni 1937. BESLUIT tot aanvulling van het 
Consumpt ieijsbesluit (Staatsblad 1934-, no. 
240), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 19 Maar t 1937 (S taatsblad 
n°. 843). 

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

Sociale Zaken van 10 Mei 1937, n° 685 D/dossier 
30, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de a.r tikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1935, n°. 793) enop hetConsumptiejjs
besluit (Staatsblad 1934, n°. 240), laatstelijk 
gewij zigd bij Ons beslni t van 19 Maart 1937 
(Staatsblad n°. 843) ; 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, 11°. 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 1 
J uni 1937, n°. 51) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 7 Juni 1937, n°. 819 D/ 
dossier 30, afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 6, onder 7, van het Con

sumpt ieijs-besluit (S taatsblad 1934, n°. 240), 
wordt de punt aan het slot vervangen door 
een punt-komma en wordt t oegevoegd : 

8. zij mag niet zijn of worden bereid met 
andere eieren en/of ei l:>estanddeelen dan die, 
afkomstig van kippen. 

Ar t. II Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het S taatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Amsterdam, den Uden Juni 1937. 

s. 849. 

WILHELMINA. 
De .ilf inister van Sociale Zaken, 

M. S ling e nb e r g. 
( Uitgeg. 22 J uni 1937. 

ll J uni 1937. BESLUIT tot aanvulling van 
het Algemeen Besluit (Warenwet) (Staats 
blad 1925, n°. 262), gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 13 September 1935 (Staats
blad n°. 570). 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

ociale Zaken van 16 April 1937, n°. 517 D/ 
dossier 33, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1935, n°. 793) en op het Algemeen 
Besluit (Warenwet) (Staatsblad 1925, n°. 262), 
gewijzigd bij Ons besluit van 13 September 
1935 (Staatsblad n°. 570); 

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1935, 
n°. 793) ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 26 
Mei 1937, n°. 64); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 3 Juni 1937, n°. 797 D/ 
dossier 33, afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. I In het Algemeen Besluit (Warenwet) 

(Staatsblad 1925, n°. 262) wordt na artikel 6 
een nieuw artikel ingevoegd, luidende : 

Art. 6a. 1. De aanduiding "voor diabetici" 
of "voor lijders aan suikerziekte'' of eenige 
andere aanduiding, waaruit zou kunnen worden 
afgeleid, dat de waar meer in het bijzonder be
stemd of geschikt zou zijn voor lijders aan 
suikerziekte, mag voor eenigerlei eet- of drink
waar uitsluitend worden gebezigd, indien de 
waar geen verzoetingsmiddelen bevat, of geen 
andere verzoetingsmiddelen dan die, waarvan 
de naam, alsmede het gewichtspercentage in 
de waar aanwezig, duidelijk zichtbaar en lees
baar op de verpakking is vermeld. 

2. Wij kunnen ontheffing verleenen van den 
eisch, vervat in het vorige lid en kunnen daarbij 
voorwaarden stellen. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

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

Amsterdam, den Uden Juni 1937. 

s. 850. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S lingen berg. 
( Uitgeg. 29 Juni 1937.) 

26 Juni 1937. BESLUIT tot uitvoering van de 
artikelen 13, lid 2, en 33 van de Warenwet 
(Staatsblad 1935, n°. 793). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen M.inister van 

Sociale Zaken van 12 Mei 1937, n°. 670 D/dossier 
55, afdeeling Volksgezondheid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
om de bestaande regeling in Ons besluit van 
22 Februari 1936 (Staatsblad n°. 842) te ver
vangen door een nieuwe regeling ter uitvoering 
van de artikelen 13, lid 2, en 33 van de Waren
wet (Staatsblad 1935, n°. 793) ; 

Den Raa.d van State gehoord (advies van 
15 Juni 1937, n°. 65); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 23 Juni 1937, n°. 
880 D/Dossier 55, afdeeling Volksgezondheid; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. .,centrale gemeente": gemeente, in welke 
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een keuringsdienst, als bedoeld in artikel 2 
der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793), is 
gevestigd; 

b. ,,kringgemeente": gemeente, die binnen 
het gebied van een keuringsdienst ligt. 

Art. 2. Als bedrijf in den zin van artikel 
13, tweede lid, der Warenwet (Staatsblad 1935, 
n°. 793) wordt aangewezen ieder bedrijf, waarin 
eet- of drinkwaren in den zin van artikel 1 dier 
wet worden voortgebracht of verkocht, met 
uitzondering van : 
. a. land- en tuinbouwbedrijven; 

b. bedrijven, waarin uitsluitend meel, granen, 
zaden of peulvruchten anders dan rechtstreeks 
aan verbruikers worden verkocht; 

c. bedrijven, waarin uitsluitend groenten, 
veldvruchten, ooft of andere land- en tuin
bouwproducten al dan niet ingemaakt worden 
verkocht; 

d . aardappelmeelfabrieken, beetwortel-
suikerfabrieken, gist- en spiritusfabrieken, 
glucose- en stroopfabrieken, suikerraffinade
rijen, ijsfabrieken niet vallende onder het Con
sumptieijsbesluit (Staatsblad 1934, no. 240), 
en zoutziederijen ; 

e. pluimveehouderijen, die niet rechstreeks 
waren aan verbruikers verkoopen, en bijenhou
deriJen, die uitsluitend waren verkoopen, welke 
in eigen bedrijf gewonnen of bereid zijn, en 
niet rechtstreeks waren aan verbruikers ver
koopen; 

/ . visscherij bedrijven, die uitsluitend de 
vischvaógst beoefenen en die, voor zoover de 
zee- en kustvisscherijbedrijven betreft, hun 
geheele vangst op een afslag doen verkoopen, en 
voor zoover binnenvisscherijbedrij ven betreft, 
niet rechtstreeks visch of vischwaren aan ver
bruikers verkoopen ; 

g. bedrijven van melkveehouders, die niet 
tevens mellrverkooper zijn in den zin van het 
Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43); 

h. fabrieken van andere melkproducten, 
dan die, welke vallen onder het Melkbesluit 
(Staatsblad 1929, n°. 43). 

Art. 3. 1. Tot een bedrijf, dat is aangewezen 
in artikel 2 van dit besluit, worden gerekend 
te behooren één bereidplaats en één voor het 
publiek toega.nkelijke verkoop:plaats, zoowel 
wanneer deze zijn gevestigd in éen als in meer 
perceelen. Onder een bereidplaats of verkoop
plaats wordt mede begrepen een samenstel van 
bereidplaatsen of verkoopplaatsen, inclien deze 
in één of meer gebouwen doch op één terrein 
zijn gelegen. Onder een voor het publiek toe
gankelijke verkoopplaats wordt mede begrepen 
een op of aan den openbaren weg of het daaraan 
grenzend openbaar terrein zich bevindende ver
koopgelegenheid - met uitzondering van auto
maten - waar of waaruit aan het publiek eet
of drinkwaren, als bedoeld in artikel 2 van dit 
besluit, worden verkocht, en welke niet her
haaldelijk wordt verplaatst. 

2. Van ieder bedrijf, dat wordt uitgeoefend 
in een zaak, welke niet in het handelsregister 
is ingeschreven, wordt een recht geheven, dat 
bedraagt: 

a. indien in het bedrijf één persoon zonder 
eenige hulp werkzaam is één gulden ; 

b. in alle andere gevallen twee gulden. 
3. Van ieder berlrijf, dat wordt uitgeoefend 

in een zaak, welke in het handelsregister is 
ingeschreven, wordt, behoudens het bepaalde 
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in het vijfde lid van dit artikel, een recht gehe
ven, dat bedraagt: 

a. indien de zaak is gerangschikt in de l 0 • 

klasse vier gulden vijftig cent; 
b. indien de zaak is gerangschikt in de 2°. 

klasse twaalf gulden ; 
c. indien de zaak is gerangschikt in de 3°. 

klasse achttien gulden ; 
d. indien de zaak is gerangschikt in de 4° 

kl!1,sse vier en twintig gulden; 
e. indien de zaak is gerangschikt in de f.0 • 

klasse zes en de. tig gulden ; 
/. indien de . zaak is gerangschikt in de 6°. 

of in een hoogere klasse veertig gulden. 
4. Indien in een zaak meer dan één bedrijf 

wordt uit1?eoefen<l, worden deze voor de heffing 
van het, recht geacht één bedrijf te vormen, 
hehoudens het bepaalde in het zevende lid van 
dit artikel. 

5. Een in het handelsregister ingeschreven 
zaak, waaromtrent de Kamer van Kpophan
del Pil Fabrieken heeft beslist, dat J-.et aan haar 
in hPt aan het heffingsjaar voorafgaande kalen
der.iaar verschuldigd bedrag niet wordt inge
vorderd, wordt voor de heffing van het recht 
beschouwd niet in het handelsregister te zijn 
ingeschreven. 

6. Me~ afwijking van het in het tweede en 
derde lid van dit artikel bepaalde wordt van 
restaurants, koffiehuizen, lunchrooms, bios
copen en andere gelegenheden voor openbare 
vermakelijkheid, waar eet- of drinkwaren al 
of niet voor gebruik ter plaatse worden ver
kocht, een recht geheven van drie gulden. 

7. Behalve het krachtens het derde lid van 
dit artikel geheven recht wordt van een bedrijf 
met meer dan één bereidplaats en voor het 
publiek toegankelijke verkoopplaats voor elke 
meerdere bereidplaats of voor het publiek toe
gankelijke verkoopplaats door de gemeente, 
waarin deze is gelegen, een recht geheven van 
vijf gulden, met uitzondering van de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde verkoop
gelegenheden, waarvoor een recht wordt ge
heven van twee gulden. 

8. Het recht, bedoeld in het derde lid van 
dit artikel, wordt geheven naar de klasse, waar
in de zaak op 1 Januari van het kalenderjaar, 
waarover het is verschuldigd, krachtens artikel 
19 der Handelsregisterwet (Staatsblad 1918, 
n°. 493) is gerangschikt, onverminderd het 
bepaalde in het vijfde lid van dit artikel. Indien 
ná 1 Januari van dat kalenderjaar het bedrijf 
is gevestigd en de zaak, waarin het wordt uit
geoefend, in het handelsregister is ingeschreven, 
wordt het recht geheven overet>nkomstig de 
rangschikking bij de inschrijving. 

Art. 4. 1. H et recht, bedoeld in het vorige 
artikel, is verschuldigd op 1 Januari van ieder 
kalenderjaar aan de kringgemeente, waarin 
het bedrijf wordt uitgeoefend. Indien een be
drijf ná 1 Januari wordt gevestigd, is het recht 
verschuldigd op den dag der vesti~ing. 

2. Bij vestiging van het bedrijf voór 1 Juli 
van het kalenderjaar, waarover het recht is 
verschuldigd, is het geheele jaarlijksche be
drag, bij vestiging op of ná. 1 Juli van dat jaar 
is de helft van het jaarlijksche bedrag ver
schuldigd. 

3. Het recht moet worden voldaan vóór 
het einde der tweede kalendermaand, volgende 
op die, waarin bericht der heffing door burge-
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meester en wethouders det gemeente van ves
tiging is gericht aan hem, die het recht ver
schuldigd is. 

Art. 5. 1. Burgemeester en wethouderr- der 
centrale gemeente zenden vóór 1 April van ieder 
kalenderjaar, en daarna zoo vaak dit noodig 
blijkt, aan burgemeester en wethouders van 
iedere kringgemeente een opgaaf van de be
dragen, die door elk der bedriJven, aangewezen 
in artikel 2 van dit besluit, over dat jaar iu 
hun gemeente verschuldigd zijn overeenkom
stig de bepalingen van artikel 3 van dit besluit. 

2. Burgemeester en wethouders van de 
kringgemeente zenden onverwijld na ontvangst 
van de in het vorig lid van dit artikel bedoelde 
opaaaf bericht der heffi.ng aan hen, die het 
re~t verschuldigd zijn, zoomede afschrift van 
de opgaaf aan den ontvanger der gemeente. 

3. De ontvanger der kringgemeente zorgt 
voor de invordering van de verschuldigde 
rechten in die gemeente. Daarop is het bepaalde 
in de artikelen 291 tot en met 295 der gemeente
wet van overeenkomstige toepassing. De ont
vanger zendt op den eersten werkdag van iedere 
maand een opgaaf van de door hem ingevorderde 
rechten en van de rechten, die hij niet heeft 
kunnen invorderen, aan burgemeester en wet
houders der centrale gemeente, die omtrent de 
invorderbaarheid van deze rechten beslissen. 
Tegelijkertijd zendt de ontvanger het bedrag 
van de ingevorderde rechten aan den directeur 
van den keuringsdienst. 

Art. i). 1. Binnen dertig dagen na de dag
teekening van het in artikel 5, tweede lid, van 
dit besluit bedoelde bericht kan degeen, wien 
het bedrijf behoort, en die bezwaar hPeft tegen 
de daarin gedane vordering, een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders der 
centrale gemeente. Deze nemen zoo spoedig 
mogelijk ontvangst van het bezwaarschrift hun 
met redenen omkleede beslissing, waarvan on
verwijld aan den reclamant afschrift wordt 
gezonden. Van het bezwaarschrift en de be
slissing doen burgemeester en wethouders mede
deeling aan burgemeester en wethouders der 
kringgemeente, waarin het bedrijf gev€stigd 
is . 

2. Indien de reclamant geheel of gedeelte
lijk in het ongelijk is gesteld, kan hij binnen 
dertig dagen na dagteekening en onder over
legging van de ontvangen beslissing hiervan 
in beroep komen bij Onzen Minister van Sociale 
Zaken. Deze verwittigt hiervan onmiddellijk 
burgemeester en wethouders der kringgemeente, 
waarin het bedrijf is gevestigd. 

3. De beslissing van Onzen voornoemden 
Minister is met redenen omkleed, en wordt 
onverwijld in afschrift toegezonden aan den 
reclamant en aan burgemeester en wethouders 
van de centrale gemeente· en van de kringge
meente. 

· 4. De indiening van het bezwaarschrift en 
het beroep schorten .de verplichting tot voldoe
ning van het gevorderde recht niet op. 

Art. 7. De Kamers van Koophandel en 
Fabrieken geven aan burgemeeRter en wethou
ders van iedere centrale gemeente en aan den 
directeur van den keuringsdienst de door hen 
verlangde voorlichting, desgevraagd schrifte
lijk, voor de vaststelling van het door ieder be
drijf op grond van dit besluit verschuldigd recht. 

Art. 8. De jaarlijksche kosten van de ad-
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ministratie ten behoeve van de heffing der in 
dit besluit bedoelde rechten en die van de in
vordering worden ten laste van de opbrengst 
der heffing gebracht, volgens de regelen, vast
gesteld in Ons besluit van 15 Augustus 1936, 
Staatsblad n°. 886. 

Art. 9. Dit besluit vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van de erkende provin
ciale keuringsdiensten, als bedoeld in artikel 33 
der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793), met 
dien verstande, dat Gedeputeerde Staten der 
provincie in de plaats treden van burgemeester 
en wethouders der centrale gemeente. 

Overgangsbepaling. 

Art. 10. Bij de toepassing van artiktl 5, 
eerste lid, van dit besluit in het jaar 1937 wordt 
in de plaats van "l April" gelezen: l October. 

Slotbepaling. · 

Art. 11 l. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van l Juli 1937, met dien verstande, 
dat de over 1937 verschuldigde rechten volgens 
de bepalingen van dit beslui t zullep. worden ge
heven. 

2. Op het in het eerste lid van dit artikel 
genoemde tijdstip vervalt Ons besluit van 22 
Februari 1936, Staatsblad n°. 842, zooals dit 
be lui t is gewijzigd bij Ons besluit van 9 Januari 
1937, Staatsblad n°. 840, met dien verstande, 
dat het van kracht blijft ten aanzien van de over 
l 936 verschuldigde rechten. 

3. Ons besluit van 15 Augustus 1936, 
Stcwtsblad n° 886 blijft van kracht. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaa tst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 26sten Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romm e. 

( Uitgeg. 29 Juni 1937.) 

s. 880. 

2 Februari 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 22sten No
vember 1919 (Staatsblad N°. 764) houden
de vaststelling van de modellen der rente
zegels en van de aanwijzing der plaatsen, 
waarop de rentezegels ten verkoop voor
handen zullen zijn, zooals dat bes! uit laat
stelijk gewijzigd is bij Koninklijk besluit 
van den 17den J anuari 1936, Staatsblad 
N°. 880. 

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

Sociale Zaken van 25 J anuari 1937, N°. 196, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 230, vierde lid en 231, 
eerste lid, der Invaliditeitswet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van den 22sten November 1919 

(Staatsblad N° . 764) houdende vaststelling 
van de modellen der rentezegels en van de 
aanwijzing der plaatsen, waarop de rentezegels 
ten verkoop voor handen zullen zijn, laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van den 17den Ja
nuari 1936 (Staatsblad N°. 880) te wijzigen 
en te bepalen als volgt: 
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Art. 1. 1 °. Het model der rentezegels, als 
bedoeld in artikel 1 van Ons vorengenoemd, 
gewijzigd besluit van 22 November 1919 
(Staatsblad 0

• 764) gevoegd bij dat besluit, 
wordt vervangen door het volgende model: 

2°. De woorden: ,,met dien verstande dat:" 
benevens het onder 1 °, 2°, 3°, 4° en 5°, be
paalde met betrekking oot het model der rente
zegels, als bedoeld in artikel 1 van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 22 November 
1919 (Staatsblad N°. 764) gevoegd bij dat be
sluit, worden gelezen als volgt: 

"met dien verstande, dat de geperforeerde 
zegel~, een formaat hebben van 20,8 X 25,3 
m.M .. 

Zij verwonen op een uit regelmatige golf
lijnen opgebouwden, in twee afwisselende kleu
ren gedrukt.en ondergrond de woorden "Rente
zegel" en " Loonklasse", gevolgd door het 
nummer der loonklasse in Romeinsche cijfers 
en de waarde-aanduiding. 

In het midden bevindt zich de afbeelding 
van den Nederlandschen leeuw, in kleur con
trasteerend tegen de letters van den tekst. H et 
zegelbeeld wordt omsloten door een effen ge
kleurden rand van dezelfde ki eur als het 
woord "Rentezegel". 

De zegel der vijf loonklassen worden door 
de onderstaande kleuren onderscheiden: 

Loonklasse I waarde 25 cent blauwe rand 
II 30 " bruine 

III 40 " oranje 
IV 50 groene 
V 60 " roode 

Art. II . De thans bestaande rentezegel s 
voor de loonkl a se I, II, III, IV en V blijven 
geldig. 

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

Zell am See, den 2den Februari 1937. 

s. 884. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social e Zaken , 

M. S I i n g e n b e r g. 
( Uitgeg. 23 F ebruari 1937.) 

8 jjtfei 19_~7. _BESL IT tot vaststelling van 
het tudst1p, waarop met betrekking tot 
arbeid van mannen en vrouwen in kantoren 
verschillende bepalingen der Arbeidswet 
1919 in werking treden. 

W ii WILHELM! r A, enz. 
Gelet op artikel 101, eerste en tweede lid der 

Arbeidswet 1919; ' 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Sociale Zaken van 5 Mei 1937, N°. 1210, afdee
ling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Ten aanzien van mannen en vrouwen, werk
zaam in kantoren, met uitzondering van : 

1. kantoren van reederijen van zeeschepen; 
2. aanneemkantoren van schepelingen voor 

de zeevaart en van havenarbeiders; 
3. kantoren van voor de zeevaart werkende 

ondernemingen van stuwadoors, cargadoors, ex
pediteurs, veemen en scheepsbevrachters; 

4. kantoren van overzee-exporteurs; 
5. kantoren van zeevischexporteurs; 
f\. kantoren van t abak,handelaren en -make

l aars; 
7. kantoren van groenten-, fruit- en aard

appelenexporteurs ; 
8. reisbureaux, 
treden met inga ng van 1 Juni 1937 - voor 

wat bankkantoren en kantoren voor den geld
en effectenhandel betreft met ingang van 1 Sep
tember 1937 - in werking: 

a. de artikelen 49 tot en met 53 der Arbeids
wet 1919; 

b. artikel 68 en artikel 69, onder a tot en met 
d, der Arbeidswet 1919, voor zoover zij betrek
king hebben op den arbeid in kantoren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
St<iatsblad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 8sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

( Uityey. 14 .Mei 1937.) 

s. 885. 

8 .Mei 1937. BE LUIT tot vaststelling van 
het tijdstip, waarop de artikelen II en IV 
der wet van 20 Mei 1922 (Staatsblad n°. 
364) tot wijziging der Arbeidswet 1919 in 
werking treden. 

Inwerkingtreding 1 J uni 1937. 

s. 886. 

20 M ei 1937. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip, waarop de wet van den 22sten 
Apri l 1937, Staatsblad N ° . . 800, tot wij
ziging der Ziektewet, in werking zal t re
den. 

l nwe1·kingt1·eding 1 Jul i 1931. 

s. 887. 

20 M ei 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
rngelen inzake het omslaan van een tekort 
van een ziekenkas van een Raad van Ar
beid over de ziekenkassen van de R aden 
van Arbeid. 

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

Sociale Zaken van 13 Mei 1937, N °. 1238, 
a fdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 67 en 143, 1 id 2, der 
Ziektewet, gelijk die wet lnid t na de daarin 
bij de wet van 22 April 1937, Staatsblad N°. 
800, aangebrachte wijzigingen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
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te bepalen als volgt: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
Onze Minister: de Ministe r met de uitvoe

ring van dit besluit belast ; 
de O:immissie : de Commissie, bedoeld in 

artikel 4 ; 
de wettelijke reserve: de rese rve eener zie

kenkas opgevoerd tot de helft van het bedrag, 
dat in de Jaatstverloopen drie kalenderjaren 
gemiddeld is uitgegeven aan uitkeeringen en 
kosten van beheer ; 

de extra reserve: het bedrag der reserve 
eener ziekenkas, waarmede de wettelijke re
serve per 31 December van eenig boekjaar 
wordt overtroffen; 

het overschot eener ziekenkas : het bedrag, 
waarmede vol gens de bedrijfsrekening der zie
kenkas van een Raad van Arbeid over eenig 
boekjaar de ontvangsten de ui tgaven overtref
fen· 

h~t tekort eener ziekenkas: het bedrag, 
waarmede vol gens de bedrijfsrekening der zie
kenkas van een R aad van Arbeid over een ig 
boekjaar de uitgaven de ontvangsten overtref
fen. 

2. 1. Een beslui t om ingevol ge het bepaal
de bij arti kel 67 der Ziektewet een tekort van 
een ziekenkas van een R aad van Arbeid om te 
slaan over de ziekenkassen der R aden van 
Arbeid , wordt door Ons niet genomen dan 
na advies der in artikel 3 bedoelde O:immissie 
en met inachtneming van het onder a en b 
bepaalde. 

a. Indien het totaa l der overschotten gelijk 
is of overtreft het totaal der tekorten, ge
schiedt de verdeeling der tekorten naar even
redigheid van de overschotten van die R aden 
van Arbeid , welke vol gens de bedrijfsrekening 
hunner ziekenkas over het betrokken boek
jaar een overschot hebben. 

b. Indien en voor zoover het totaal der 
overschotten over eenig boekjaa r kleiner is 
dan het totaal der tekorten, geschiedt de ver
deel ing van de na toepassing van het onder a 
bepaalde nog niet gedekte tekorten naar even
redigheid van de extra reserves der zieken
kassen van die Raden van Arbeid , welke per 
31 December van het betrokken boekjaar een 
extra reserve bez itten. 

2. Wij stell en in het geval, voorz ien bij het 
vc .. ,,-gaande lid, de bedragen vast, welke door 
d,· ~iekenkassen moeten worden betaald aan de 
ziekenkas of ziekenkassen, in wier tekort word t 
voorzien. 

3. De Raad van Arbeid is verplicht binnen 
een week na de ontvangst van het de betre f
fend bes! uit de bij dat besluit aangewezen 
bedragen over te maken aan de Raden van 
Arbeid, welke daarvoor volgens Ons besluit 
in aanmerking komen. 

3 . Teneinde Ons van adv ies te dienen in
geval zich bij een of meer ziekenkassen der 
Ra.clen van Arbeid over eenig boekjaar een 
tekort voordoet, wordt ingesteld een O:im
missie van Advies, bestaande uit vijf leden en 
hun plaatsvervangers. 

E én lid, tevens Voorzitter der Commissie en 
diens plaatsvervanger worden aangewezen 
cloor Onzen Minister. 

De overige leden en hun plaatsvervangers 
·worden aangewezen door het Bestuur der Ver
eeniging van R aden van Arbeid. 



1937 

De aanwijzing dezer leden geschiedt telken
male voor den tijd van drie jaren. 

Een lid of plaatsvervangend lid, dat wordt 
aaugewezen in een tusschentijdsche vacature, 
heeft zooveel korter zitting als noodig is om 
hem tegelijk met de overige leden te doen af
treden. 

l.lij het onderzoek van het tekort van een 
ziekenkas van een Raad van Arbeid heemt 
telkenmale als adviseerend lid in de Comm is
sie zitting de Voorzitter van den betrokken 
Ra 11 d van Arbeid. De plaatsvervangende leden 
der Commissie treden op bij ontstentenis of 
belet der leden en ingeval een lid optreedt a ls 
adviseerend lid der Commis ie. 

4. Naar aanleid ing van het onderzoek der 
C-0mm issie stelt deze een voorloopig advies op 
omtrent de wenschel ijkheid van toepass ing van 
het bepaalde in artikel 67 der Ziektewet ten 
aanzien van eiken betrokken R aad van Arbeid. 

De Commissie doet van dit voorloop ig ad
vies mededeeling aan de R aden van Arbeid. 
Deze kunnen over dit adv ies uiterlijk binnen 
een maand van hun gevoelen doen blijken. 

Na a fl oop van dien termijn doet de Commis
sie h aar definitief advies, vergezeld van de 
ingekomen oordeelen der Raden van Arbeid, 
aau Onzen Minister toekomen. 

5. Bij de vaststell ing van haar advies zal 
de Commissie letten op a lle omstandigheden, 
welke naar haar oordeel van invloed zijn ge
weest op het ontstaan van het tekort en zal 
zij tevens in overweging nemen, in hoeverre 
de fin ancieele toestand der ziekenkas van den 
betrokken Raad van Arbeid, gelet op de aan
wezige wettel ijke reserve en extra reserve, een 
bijdrage der R aden van Arbeid wettigt. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
va11 den tweeden dag na dien der dagteeke
uing van het Staatsblad, waarin het is ge
phatst. 

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

H et Loo, den 20sten Mei 1937. 

s. 888. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zakt·11, 

M. S 1 i n ge n be r g . 
(Uitgeg. 1 Juni 1937.) 

20 Mei 1937. BESLUIT tot w1Jz1grng van 
het Koninklijk besluit van 3 Januari 1930, 
Staatsblad N °. 3, tot vaststelling van de 
premiën voor de verplichte ziekteverzeke
ring, zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk bes luit van 8 Maart 
1D37, Staatsblad N°. 881. 

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

Sociale Zaken van 13 Mei 1937. N °. 1237, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 63, eerste lid, 64, 68 
en 69, eerste en derde lid, der Ziektewet, zoo
als die wet luidt na de daarin bij de wet van 
22 April 1937, Staatsblad N°. 800, gebrachte 
wijzigingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 3 J anuari 1930, 

Staatsblad N°. 3, tot vaststel! ing van de pre
miën voor de verplichte ziekteverzekering. 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 8 
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Maart 1937, Staatsblad N °. 881, en te be
palen a ls volgt: 

Art. I. Artikel 1 van Ons vorengenoemrl 
gewijzigd besluit van 3 J anuari 1930, Stuat~
blad N°. 3, wordt gelezen a ls volgt: 

"De premie voor de verplichte verzekering 
van de bij de ziekenkassen van de Raden van 
Arbeid verzekerden bedraagt a l naar gelang 
de verzekerden niet, onderscheidenlijk wel , hij 
wijze van ,v.erkverschaffing zijn te werk RC
steld , 1.8 %, onderscheidenlijk 5 % van htlt, 
loon, dat voor het tijdperk, waarover de het.a
ling loopt, krachtens het bepaalde bij artikel 
68 der Ziektewet voor premiebetaling in aan
merking komt.". 

Art. II. Artikel 4 van Ons vorengenoe111<l 
besluit wordt gelezen a ls volgt: 

"Overeenkomstig het bepaalde in arti kel 69 
der Ziektewet en behoudens het in het eerst,e 
lid van dat arti kel voorziene geval , is v-YJr 
verzekerden, die niet bij wij ze van werkv,-,1·
schaffing zijn te werk gesteld , van het premie.
percentage, vastgesteld in: 

a. artikel 1, verschuldigd door den werk
gever 0.9 % en door den verzekerde 0.9 % ; 

b. artikel 2, letter A, verschuldigd door 
den werkgever 2.1 % en door den verzekerda 
0.9 %; 

c. artikel 2, letter A bi.s, verschuldigd drnw 
den werkgever 3.4 % en door den verzekerde 
0.9 %; 

d. artikel 2, letter B, verschuldigd door 
den werkgever 3.85 % en door den verzekerde 
0.9 %. 

Art. III. Het bepaalde in Artikel I wordt 
voor de eerste maal toegepast bij de va tstel
ling der premie, verschuld igd over loon, ver
diend over tijdvakken, gelegen na 30 Juni 
1937. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1937. 

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

H et Loo, den 20sten Mei 1937. 

s. 889. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
(Uitgeg. 1 Juni 1937. ) 

24 M ei 1937. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip, waarop de L andverhuizingswet 
1936 in werking treedt. 

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

Sociale Zaken van 15 Mei 1937, n°. 684 W.V. , 
afdeel ing Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling; 

Gelet op artikel 34 der Landverhuizingswet 
1936; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De Landverhuiz ingswet 1936 treedt in wer

king met ingang van 1 September 1937. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit bes lui t, dat in het 
Staatsblad zal worden gep laatst. 

Het Loo, den 24sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van. Sociale Zaken, 
M . S I i n gen be r g. 

(Uitg eg. 1 Juni 1937.) 
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s. 4. 

18 Juni 1937. BESLUIT, houdende vaststel
ling van de onderscheidingsvlag voor 
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins B em
hard der Nederlanden, P1-i1ui van Lippe
Biesterf eld. 

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

Staat, Minister van Defensie a. i. van 15 Juni 
1937, Geheim Litt. L. 121; 

Gezien artikel 25 der Grondwet; 
Het wenschelijk achtende vast te stellen de 

onderscheidingsvlag voor Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Bernhard der ederl anclen, 
P,·ins van Lippe-Biesterfeld ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

De door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Bernhard der Nederlanden te voeren vlag is 
een langwerpige vlag, waarvan de hoogte 5/6 
der lengte bedraagt; in vier vakken verdeeld 
door een over het midden geplaatst staand 
vierarmig kruis van oranje kleur, ter breedte 
van 1/5 van de hoogte der vlag; in het mid
den van het kruis Ons wapen, zooals dit i 
va tgesteld bij artikel 1 van Ons best uit van 
10 Juli 1907, Staatsblad n°. 181 ; het schi ld 
gedekt door de Koninklijke Kroon; de boven
en onderzijde van het wapenschi ld li ggende in 
de lijnen der boven. en onderzijde van den 
horizontal en arm van het kruis; het bovenste 
vak aan de broekzijde en het daartegenover 
liggende onderste ·vak van azuur, waarin een 
klimmende rechtsgewende leeuw van goud, ge
kroond met een kroon van drie bladen en twee 
parelpunten van hetzelfde, getongd en gena
geld van keel, in den rechter voorklauw op
geheven houdende in schu inlinkschen stand 
een ontbloot Romeinsch zwaard van zilver, 
met gevest van goud en in den linker een 
bundel van zeven pijlen van zilver, met pun
ten van goud, de punten omhoog, en de pijlen 
tezamen gebonden met een lint van goud 
(Nederland) ; het onderste vak aan de broek
zijde en het daartegenover liggende bovenste 
vak van zilver, waarin een roos van keel, ge
knopt en gepunt van goud (Lippe). 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in de Staats
coum.nt en in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, 

s. 310. 

den 18den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Staat , 
Minist,er van Defensie a. i . 

H. Colijn. 
(Uitgeg . 29 J uni 1937.) 

22 April 1937. WET tot wijziging van de 
Geldschieters wet. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1935/1936, nr. 242, 
1- 4; 1936/193"1 , nr. 60, 1-7. 

Hand. id. 1936/1937, bladz. 1797-1820. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1936/1937, nr. 60, 

hladz. 1- 7. 
Hand. id. 1936/1937, bladz. 568. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen en aan-
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vullingen aan te brengen in de Geldschieters
wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 2, eerste lid, der Geld

schieterswet worden de volgende wijzigingen 
en aanvullingen aangebracht : 

a. De woorden "voor een ovarwegend deel" 
worden vervangen door : in meerderheid. 

b. H et woord "viJfhonderd"wordtvervangen 
door : zevanhonderdvijftig. 

c. Achter de woorden "Onder het uitleenen 
van geldsommen wordt'' worden ingevoegd de 
woorden : voor de toepassing van deze wet. 

d. De woorden "gelijke of grootere'' ver
vallen. 

e. De woorden "of geldswaarden" worden, 
waar zij voor de tweede maal voorkomen, 
tusschen ( ) geplaatst. 

. Aan het slot wordt de volgende zin toe
gevoegd : Onder ge ldswaarden worden voor de 
toepassing van deze wet begrepen zegels, bon
nen en geschriften of bewiJzen, van welken aard 
ook, die in een of meer winkels of magazijnen 
ten aanzi,m van het koopen van zaken met geld 
worden gelijkgesteld. 

Art. Il. Na het eerste lid van artikel 2 der 
Geldschieterswet wordt een nieuw tweede lid 
ingevoegd, luidende : 

2. Bedraagt bij eane geldleening de in de 
akte a ls uitgeleend vermelde geldsom meer dan 
zevenhonderdvijftig gulden, maar is dit bedrag, 
na aftrek van den vooruitbeta:tlden interest, 
zevenhonderdvijftig gulden of minder, dan 
wordt de uitgeleende geldsom, voor de toepas
sing van he t eerste lid van dit artikel, geacht 
zevenhonderdvijftig gulden of minder te be
dragen. Als vooruitbetaalde interest wordt 
hierbij beschouwd ieder bedrag, dat, onder 
welken naam ook, van de in de akte als uitge
leend vermelde geldsom wordt afgetrokken en 
niet in handen van den geldleener te zijner be 
schikking wordt gesteld, voor zoover zulk een 
bedrag niet als eene redelijke vargoeding voor 
door den uitleener in verband met de geldlee
niog gemaakte kosten, als bedoeld in :trtikel 32. 
kan worden beschouwd. 

He t tweede en derde lid van het artikel wor-
den derde en vierde lid. . 

Art . III. Aan artikel 2 der Geldschieterswet 
wordt na het vierde lid (nieuw) een nieuw lid 
toegevoegd, luidende : 

5. Agentschappen, filialen, bijkantoren, suc
cursales en andere dergelijke neven-inrichtingen 
van geldschietbanken worden mede als ge ld
schietbanken beschouwd. 

Art. IV. In artikel 6 der Geldschieterswet 
worden achter" worden'' ingevoegd de woorden: 
in eene gemeente ; achter "wethouders '' de 
,voorden : dier gemeente. 

Art. V. In den laatsten volzin van he t derde 
!id van artikel 7 der Geldschieterswet wordt 
achter het woord "kan'' in~evoegd : hinnen 
14 dagen na die kennisgeving. 

Art. VI. Na het eerste lid van artikel JO der 
Geldschieterswet worden twee nieuwe Leden 
ingevoegd, luidende : 

2. Tegen de weigering, in het eerste lid be
doeld, kan de belanghebbende binnen eene 
maand na de dagteekeneing van het besluit bij 
Gedeputeerde Staten in beroep komen. Gede
puteerde Staten beslissen binnen twee maanden 
na den dag, waarop de voorziening is gevraagd. 
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3. W ordt het beslui t van Gedeputeerde 
'taten door Ons vernietigd, dan doen deze 

opnieuw over de zaak uitspraak mat inacht
neming van Onze beslissing. 

H et tweede lid van het artikel wordt vierde 
lid. In dit lid worden de woorden "in het eerste 
lid " geschrapt. 

Art. VII. In artikel 14 der Geldschieterswet 
wordt vóór het woord " In" het cijfer 1. ge
p laatst. Aan het artikel wordt een tweed!' lid 
toegevoegd, luidende : 

2. Bij of krachtens a lgemeenen maatregel 
van bestuur wordt bepaald, in welke gevallen 
en onder welke voorwaarden een kaartregister 
met het in het eerste lid bedoelde register wordt 
gelijkgesteld. Op dit kaartregister vindt het 
in de art ikelen 35, 38 en 47 ten aanzien van het 
register bepaalde dienovereenkomstige toe
passing. 

Art. VIII. In artikel 15, eerste lid, sub b, der 
Geldschieterswet wordt achter "artikel 14" in
oevoegd : eerste lid , . 
0 

Art. IX. In artikel 18 rler Geldschieterswet 
,vordt vóór hat woord "Burgemeester" het 
cij fer 1. geplaatst. Aan het artikel worden twee 
nieuwe leden toegevoegd, luidende : 

2. Binnen eene maand na de dagteekening 
van de waarschuwing ka n de belanghebbende 
zich tot Gedeputeerde Staten wenden, met het 
schriftelijk verzoek, de waarschuwing te ver
nietigen. Gedepu teerde Staten beslissen binnen 
twee maanden na den dag, waarop de voorzie
ning is gevraagd. 

3. Wordt het besluit van Gedeputeerde Sta
ten door Ons vernietigd, dan doen deze opnieuw 
over de zaak uitspraak met inachtneming van 
Onze beslissing. 

Art. X. Artikel 19 der Geldschieterswet wordt 
gewijzigd als volgt: 

Het bepaalde sub 1° wordt gelezen : indien 
omstandigheden zich voordoen of feiten bekend 
worden, op grond waarvan, zoo zii vóór de toe
lating zich hadden voorgedaan of bekend waren 
geweest, de toelating zou zijn geweigerd ;. 

De punt ach ter het bepaalde sub 2° wordt 
vervangen door een komma -punt. 

Aan het ar t ikel wordt toegevoegd : 
3°. op verzoek van den houder; 
4°. indien naar hun oordeel het beroep of 

bedrijf van geldschieter door den toegelatene 
niet meer wordt uitgeoefend. 

Art. XL In het tweede lid van artikel 20 der 
Geldschieterswat worden achter bet woord" be
langhebbende"ingevoegd de woorden:, behalve 
in het geval, bedoeld in artikel 19, sub 3°,. In het 
vijfde lid van het artikel worden achter het 
woord: ., intrekking" ingevoegd de woorden: 
, geschied op grond van a rtikel 19, sub 1° of 2°, . 

Art. Xla. In artikel 21 der Geldschieterswet 
,vorden achter het woord "toelating'' ingevoegd 
de woorden : , behalve die bedoeld in artikel 19, 
sub 30 of 40, . 

Art. X II. Artikel 25 der Geldschiet,erswet 
,vord t gelezen : 

Van eene overeenkomst van gelduit!eening 
door een geldschieter moet eene akte worden 
opgemaakt, welke door of namens partijen 
wordt onderteekend. 

Art. XIII. In artik~l 26, eerste lid , sub c, der 
Geldschieterswet wordt de komma achter 
,.verschuldigd is" vervangen door een punt; 
de daaropvolgende woorden worden geschrapt. 
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Art. XIV. In artikel 27 der Geldschieterswet 
wordt vó{>r den eersten volzin het cijfer 1. ge
plaatst. In d ien volzin wordt achter "gehouden 
wordt" ingevoegd : door of namens partijen . 

Aan het artikel wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende: 

2. De onderteekening kan ook in eene andere 
gemeente plaats hebben, indien de gemeente, 
waar de geldschietbank gehoudan wordt, meer 
dan 50,000 inwoners telt of aldaar de zetel van 
het provincia'1Ll bestuur gevestigd is. 

Art. XV. In artikel 31, tweede lid, der Geld
schieterswet wordt de eerste volzin gelezen : 
Deze tabellen vermelden de maximumbedragen, 
uitgedrukt in eene geldsom, in een percentage 
of in eenigen anderen vorm. 

De tweede volzin vervalt. 
Art. XVI. In artikel 32, eerste lid , der Geld

schieterswet wordt het bepaalde sub b gelezen: 
portikosten ;. 

Art. XV1I. In artikel 33 der Geldschiet,P.rswet 
worden de woorden" behoudens het in artikel 40 
bepaalde' ' vervangen door : met dien verstande, 
dat onmiddellijke opeischbaarheid van het niet 
afgeloste deel van de hoofdsom en van den loo
penden interest m1tg worden bedongen voor het 
geval, genoemd in artikel 40, benevens voor het 
geval van overlijden van den geldleener. 

Art. XVIII. Aan het eerste lid van artikel 35 
der Geldschieterswet wordt een volzin toege
voegd, luidende : 

Indien, bij verleend uitstel van betaling, de 
geldleener eene vergoeding moet betalen, welke 
den overeengekomen in terest, herekend over 
den uitsteltermijn, niet te boven g1t1tt, wordt 
zulks niet als eene verzwaring van zijne ver
p lichtingen beschouwd . 

Aan den eersten volzin van het tweede lid 
van het artikel wordt toegevoegd : , welke door 
of namens partijen wordt onderteekend. 

Het vijfde lid van het artikel vervalt. H et 
zesde lid wordt vijfde lid. 

Art. XIX. In artikel 38 der Geldschieterswet 
worden de woorden "van iedere aflossing en Vftn 
iedere betaling van interest" ve1·vangen door: 
van iedere betaling. 

Ar t. XX. In artikel 39 der Geldschieterswet 
wordt de punt aan het slot vervangen door een 
komma-punt; daarachter worden de volgende 
woorden toegevoegd: is interest bij vooruit
betaling voldaan, dan heeft naar biUijkheid ver
rekaning plaa,ts. 

Art. XXI. In artikel 42, sub b, dPr Geld
schieterswet wordt achter het woord "geen" 
ingevoegd : door of namens partijen ondertee
kende. 

Art. XXII. Na artikel 43 der Geldschiet ers 
wet wordt ingevoegd een nieuw artikel 43a, 
luidende: 

Art. 43a. 1. Voor de toepassing van artik~I 
42, sub a, worden, tenzij <le gelduit leener be
wijst of aannemelijk maakt, dat hij geen geld
schieter is in den zin van artikel 2, mede als 
door geld chieters gesloten ovareenkomsten van 
gelduitleening beschouwd alle overeenkomsten 
van gelduitleening, waarbij, onder welken naam 
of in welken vorm ook, eene geldsom van zeven
honderdvijftig gulden of minder wordt uitge
leend tegen een interest, welke niet lager is dan 
de maximum-interest, welken toegelaten geld
schieters krachtens de bepalingen dezer wet in 
rekening mogen brengen. 
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2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt als interest beschouwd ieder bedrag, dat 
de geldleener, onder welken naam ook, voor het 
gebruik en het genot van de geldsom of de gelds
waarde of overigens, in verband met de geld
leening, aan den uitleener verschuldigd is of 
heeft betaald (hetzij biJ het aangaan van de 
geldleening, hetzij op eenig ander tijdstip), voor 
zoover zulk een bedrag niet a ls eene redelijke 
vergoeding voor door den uitleener, in verband 
met de leening, gemaakte kosten, als bedoeld in 
artikel 32 of voor door hem in dit verband be
wezen bijkomende diensten kan worden be
schouwd. 

3. Bij de beoor_deeling van de grootte van de 
uitgeleende geldsom is het in het tweede lid van 
artikel 2 bepaalde van toepassing. 

Art. XXIII. In artikel 45, tweede lid, der 
G€ldschieterswet wordt tusschen " 2" en "31" 
ingevoegd : 14-,. 

Art. XXIV. In artikel 46 der Geldschieters
wet worden de woorden: ,,krachtens eene in
gevolgedeze wet vereischte toelating' ' vervangen 
door: in eene gemeentelijke of in eene toegelaten 
particuliere geldschietbank,. 

Art. XXV. In artikel 49 der Geldschieterswet 
worden de volgende aanvullingen aangebracht : 

a. Achter de woorden "zonder daarvan eene" 
wordt ingevoegd: door of namens partijen on
derteekende. 

b. Achter het woord " paragraaf" wordt in
gevoegd : of die, buiten de akte om, bedingen 
maakt, welke in strijd zijn met deze voor
schriften, . 

Art. XXVI. Artibl 53 der Geldschieterswet 
vervalt. 

Art. XXVII. Aan artikel 28 der Zegelwet 
1917 wordt, met vervang ing van de punt 
achter het onder 6° bepaalde door een komma
punt, toegevoegd: 

7°. akten van de overeenkomsten van geld
uitl eening en akten van nadere overeenkom
sten, al s onderscheidenl ijk bedoe ld zijn in 
a rtikel 25 en a1tikel 35, tweede lid, de r 
Gel dsch ieterswet. 

Art. XXVIII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
G€geven ten Paleize he t Loo, den 22sten 

April 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
J . A_ d e W i I tl e. 

Minister van J iistitie, van Sc h a ik. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 11 Mei 1937. ) 

s. 311. 

22 April 1937. WET tot WlJZtgrng van de 
gemeentewet, de provinciale wet en de 
kieswet en intrekking van de Gemeente
borgtochtenwet. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1936/1937, n°. 304, 
1-8. 

Hand. id. 1936/1937, blz. 1951- 1960. 
Bijl. Hand. l • Kamer 1936/1937, n°. 304, 

1-4. 
Hand. id. 1936/1937, blz. 568- 570. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het wenschelijk is, de gemeentewet, de pro
vinciale wet en de kieswet t e wijzigen en de Ge
meente-borgtochtenwet in te trekken ter ver
eenvoudiging van de gemeentelij ke en de pro
v inciale administratie ; 

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

A. 
De gemeentewet wordt als volgt gewijzigd : 
Art. I. In artikel 3 vervallen de woorden 

,. , of ontvanger' ', 
worden achter de woorden "5000 zielen" in 

gevoegd de woorden : en ontvanger van meer 
dan ééne gemeente, mits de bevolking van 
geene dier gemeenten 7500 zielen 

en worden achter het woord "overtreffe" in
gevoegd de woorden : indien het betreft de be
diening van burgemeester of die van secretaris 
en 15000 niet overtreffe indien het betreft de 
bediening van ontvanger. 

Aan bet a rtikel worden twee leden toegevoegd 
luidende: 

In de door Ons aan te wijzen gemeenten van 
7500 zielen en daar beneden en wier gezamenlijk 
zielental 15000 niet overtreft wordt de bedie
ning van ontvanger door denzelfden persoon 
bekleed. 

Indien het 7ielental van eene gemeente, als 
bedoeld in het eerste of het tweede lid, boven 
5000 onderscheidenlijk 7500 stijgt, het gezamen
lijk zielental van gemeenten, als in het eerste lid 
bedoeld zijn, boven 10,000 onderscheidenlijk 
15,000 stijgt of het gezamenlijk zielental van 
gemeenten, als in het tweede Ïid bedoeld zijn, 
boven 15,000 stijgt , blijft de burgemeester, de 
secretaris of de ontvanger de bediening3n be
kleeden totdat hij daaruit is ontslagen. 

Art . II. In h~t derde lid van art ikel 11 ver
vallen de woorden: ,, , in afschrift wordt aan
geplakt". 

Art. III. In het tweede lid van artikel 12 var
vallen de woorden: ,, , in afschrift wordt aan 
geplakt". 

Art. IV. In artikel 14 worden achter het 
woord "verkiezing" ingevoegd de woorden: bij 
aangeteekenden brief of tegen gedagteekend 
ontvangbewijs. 

Aan het ar tikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Deze kennisgeving strekt den benoemde tot 
geloofsbr;ef. 

Art. V. Artikal 15 wordt v~rvangen door het 
volgende voorschrift : 

Binnen drie weken na den termijn. in het vo
rig artikel gesteld, zendt de benoemde bij brief 
ot telegrafisch aan den raad mededeeling of hij 
de benoeming aanneemt. Hij wordt, laat hij 
dien tijd zonder deze mededeeli ng voorbijgaan, 
geacht de benoeming niet aan te nemen . Inzen
ding van den geloofsbrief met inachtneming van 
het bepaalde in a rt ikel 18, vierde lid, wordt 
tevens aangemerkt als mededeeling van aan
neming van de benoeming. 

Art. VI. In het eerste lid van artikel 17 wor
den de woorden " voorzitter van het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 34, tweede 
lid , der kieswet, dit aan den raad en verklaart 
hij bij een door hem te nemen met redenen om
kleed beslui t, binnen acht dagen na de ont
vangst van de in artikel 15 bedoelde mededee
ling of na het verstrijken van den in dat ar t ikel 
gestelden termijn van drie weken" vervangen 
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door : burgemeester dit aan den voorzitter van 
het hoofdstembureau, aangewezen in artikal 34, 
tweede lid, der kieswet, en verklaart deze bij een 
door hem te nemen met redenen omkleed besluit, 
binnen acht dagen na de. ontvangst van d it 
bericht. 

Art. VIL Het eerste lid van artikel 18 wordt 
vervangen door de volgende voorschriften : 

De tot lid van den raad benoemde legt, nevens 
zijn geloofsbriet, aan den raad over eene door 
hem onderteekende verklaring, vermeldende 
alle open bare betrekkingen, en alle betreklcin
gen in dienst der gemeente op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht, die hij of zijn 
echtgenoot bekleedt. 

T ndien hij niet reeds eerder tot lid van den 
raitd is toegelaten, legt hij tevens over een uit
treksel uit de geboorteregisters, bij gemis daar
van, eene akte van bek endheid, waaruit tijd en 
plaats zijner geboorte blijken. 

De burgemeester legt aan den raad over eene 
door hem onderteekende verklaring, getuigende, 
dat de benoemde gedurende de laatste twaalf 
maanden, voorafgaande aan den dag, waarop 
hij tot lid van den raad benoemd werd ver
klaard, zijne werkelijke woonplaats binnen de 
gemeente heeft gehad, of zoo die tijd minder 
dan twaalf maanden heeft bedragen, hoe lang 
deze is geweest. 

ln het tweede (oud ; nieuw vierde) lid wordt 
het woord "vier '' vervangen door: drie. 

Art. VIII. In het vijfde lid van artikel 27 
worden de woorden: ,,den dag, waarop de waar
schuwing van Gedeputeerde Staten i mede
gedeeld of gedaan" vervangen door: de dag
teekening van de verzending der waarschu
wing van Gedeputeerde Staten. 

Art. IX. In het vierde lid van artikel 28 
worden de woorden: ,,den dag, waarop de uit
spraak van Gedeputeerde taten is medege
deeld'' vervangen door : de dagteekening van 
de verzending der uitspraak van Gedeputeerde 
Staten. 

Art. X. Aan artikel 29 wordt een lid toege
voegd, luidende : 

In afwijking van het bepaalde in het eerste en 
het tweede lid, houden de leden van den raad, 
indien niet met den eersten Dinsdag van Sep
tember de goedk_euring van de geloofsbrieven 
van meer dan de helft van het in artikel 5 ge
noemd getal leden onherroepelijk is geworden, 
zitting totdat dit zal zijn geschied. Gedurende 
dezen tijd aanvaarden de wegens periodieke af
treding verkozen leden hunne betrekking niet. 
Indien in den volgens het bepaalde in dit lid 
zitting houdenden raad eene plaats openvalt, 
wordt daarin voorzien op geljjke wijze als zou 
zijn geschied, indien zij vóór den eersten Dins
dag in September zoude zijn opengevallen. 

Art. XI. In het eerste lid van artikel 32 ver
vallen de woorden: ,. vóór den !Oden Augustus". 

Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Het onderzoek van de geloofsbrieven der 
wegens periodieke aftreding inkomende leden 
geschiedt vóór den !Oden Augustus of, indien 
dit niet mogeljjk is, onverwijld . Het onderzo.ik 
van de geloofsbrieven der tusschentijds in
komende leden geschiedt onverwijld. 

Art. XII. Aan artikel 35 wordt een lid toe
gevoegd, luidende : 

Gedeputeerde Staten geven aan het hier 
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bepaalde overeenkomstige toepassing, indien 
de raad wegens staking van stemmen over een 
voorstel omtrent toelating geene beslissing 
heeft genomen. 

Art . XIIT. In artikel 36 worden de woorden: 
,, den dag, waarop hem de uitspraak van Gede
puteerde Staten is medegedeeld" vervangen 
door : de dagteekening van de verzending der 
uitspraak van Gedeputeerde Staten. 

Art. XIV. Artikel 43 wordt vervangen door 
het volgende voorschrift: • 

De vorm en de inrichting van de ingevolge 
de artikelen Il, 12, 13, 30 e·n 42 op te maken 
processen-verbaal , van de ingevolge de artike
len 17, 20 en 40 op te maken besluiten en van 
de ingevolge de artikelen 17, eerste l id, tweeden 
volzin, 20, tweede lid, 40, tweede lid, en 41, 
vierde lid, in te zenden mededeelingen worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

Art. XV. Het tweede lid van artikel 47 wordt 
vervangen door het volgende voorschrift : 

Indien de vergadering is gevraagd door het 
nreischte getal leden, wordt zij, behoudens het 
in artikel 54 bepaalde, binnen veertien d11.gen 
gehouden. -

Art. XVI. In het eerste lid v11.n artikel 54 
worden tusschen de woorden " indien" en " niet" 
ingevoegd de woorden : blijkens de presentie
lijst. 

Art. XVII. H et derde lid van artikel 56 word t 
vervangen door het volgende voorsrhrift : 

Eene stemmicrr is geldig, ongeacht het getal 
leden, dat er aan heeft deelgenomen, ingeval 
opnieuw wordt gestemd over een voorstel of 
over eene benoeming, voordracht of aanbeveling 
van een 01 meer personen, ten aanzien waarvan 
in eene vroegere v crgadering eene SLflmming op 
grond van het bepaalde in het eerste lid nietig 
was. Hetzelfde geldt in eene vergadering als 
bedoeld in het laatste lid van artikel 54. 

Art. XVIH. Het eerste li d van artikel 60 
wordt verv~ngen door het volgende voor
schri ft : 

De raad kan vaste commissiën zijner leden 
belasten met de voorbereiding van hetgeen, 
waarover hij heeft te besluiten. Hij benoemt er 
de voorzitters en leden van. De burgemeester 
kan, ook indien hij niet lid van den raad is. tot 
voorzitter van deze commissiën worden be
noemd. De raad regelt den zittingsduur van den 
voorzitter en de leden, met dien versta.nde, dat 
deze niet langer .mag zijn dan die der leden van 
den zittenden raad. 

Het derde lid wordt vervangen door het vol
gende voorschrift : 

Van deze laatste commissiën is een der leden 
van het college van burgemeester en wethou
ders, door dit college uit zijn midden aange
wezen, voorzitter. De raad regelt den zittings
duur der leden, met dien verstande, dat deze 
niet langer mag zijn dan die der leden van den 
zittenden raad. 

Art. XIX. In artikel 61 vervallen de woorden: 
,,en ter openbare kennis te brengen". 

Art. XX. Het tweede lid van artikel 87 
wordt vervangen door het volgende voorschrift: 

Zij treden tegelijk af op den dag van aftreding 
van de leden van den raad. 

Art. XXI. Het eerste lid van artikel 102 
wordt vervangen door de volgende voorschrif
ten: 



23\f 

De secretaris wordt door den raad benoemd, 
geschorst of ontslagen. 

Tenzij zulks in verband met toepassing van 
artikel 105, tweede lid, niet noodig is, dienen 
burgemeester en wethouders voor elke benoe
ming eene aanbeveling van twee personen in. 

In het voorlaatste lid worden de woorden 
"en tweede" vervangen door de woorden: , het 
tweede en het derde. 1 

Art. XXII. Aan artikel 107 wordt een lid 
toegevoegd, luidende : 

Het bepaalde in het eerste en het tweede lid 
lijdt uitzondering voor de gemeenten, waar in
gevolge artikel 2 de bediening van secretaris 
door den burgemeester wordt bekleed . 

Art. XXIIbis. Tusschen het eerste en het 
tweede lid van artikel 112 wordt een lid inge
voegd, luidende : 

Het bepaalde in het eerste lid geldt mede in
geval artikel 2, tweede lid, toepassing heeft ge
vonden. 

Art. XXIII. H et eerste lid van artikel 113 
.,vord t vervangen door de volgende voorschriften: 

De ontvanger wordt door den raad benoemd, 
geschorst of ontslagen. 

Tenzij zulks in verband met toepassing van 
artikel 3, tweede lid, of artikel 105, tweede lid, 
niet noodig is, dienen burgemeester en wethou
ders voor elke benoeming eene aanbeveling van 
twee personen in. 

In het tweede (oud ; nieuw derde) lid worden 
achter het woord "behoeft " ingevoegd de woor
den: , indien het door den raad is verleend,. 

Aan het a.rtikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende : 

I ndien tusschen de raden der gemeenten, 
aangewezen ingevolge artikel 3, tweede lid, 
verschil van gevoelen bestaat of een of meer 
zich niet verklaren met betrekking tot benoe
ming, schorsing of ontslag van den ontvanger, 
geschiedt de benoeming, de schorsing of het 
ontslag zoo noodig door Gedeputeerde Staten, 
of, indien de aangewezen gemeenten in ver
schillende provinciën liggen, door Ons. 

Art. XXIV. De artikelen 116, 117, 118 en 119 
vervallen. 

Art. XXV. In het tweede lid van artikel 121 
worden achter de woorden: ,, is en" ingevoegd 
de woorden : , voor zoover niet bij algemeenen 
maatregel van bestuur van deze verplichting 
ontheffing wordt verleend,. 

Art. XXVI. In artikel 125 worden achter het 
,voord "wethouders" ingevoegd de woorden : 
, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Art. XXVTI. Het derde lid van artikel 126 
wordt vervangan door het volgende voorschrift: 

Zij kunnen dit sluiten, opnemen en opmaken 
van proces-verbaal aan een ingevolge artikel 
124, tweede lid , aangewezen lid van hun college 
o{ deskundige opdragen. 

Art. XXVIIbis. Tusschen het <'lerste en het 
tweede lid van artikel 127 wordt een lid inge
voegd, luidende : 

Het bepaalde in het. eerste lid geldt mede 
ingeval artikel 3, tweede lid, of artikel 105, 
tweede lid, toepassing heeft gevonden. 

Art. XXVIII. In het eerste lid van artikel 129 
wordt het getal " 147" vervangen door: 146. 

Aan het artikel wordt een n ieuw lid toege
voe~d, luidende : 

Bij de regeling kan worden bepaald, dat voor 
de toetreding van andere, al dan niet met name 
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genoemde, gemeentebesturen met een besluit 
van deze besturen zelven kan worden volstaan. 

Art. XXIX. In artikel 134 wordt de letter 
,,k " vervangen door: j . 

Art. XXX. In het eerste lid van artikel 135 
worden de woorden : ,,gemeenschappelijke re
geling" vervangen door: regeling voor de be
hartiging van gemeenschappelijke belangen. 

In het tweede lid worden de woorden: ,,nadat 
de beslissing van Gedeputeerde Staten te zijner 
kennis is gekomen'' vervangen door: te rekenen 
van de dagteekening van de verzending der be
slissing van Gedeputeerde taten. 

Art. XXXI. Artikel 137 wordt verv1tngen 
door de volgende voorschriften : 

Door de zorg van het daartoe bij het treffen 
der regeling voor de behartiging van gemeen
schappelijke belangen aangewezen gemeente
bestuur wordt in de Ne.derlandsche Staatscourant 
bek nd gemaakt,. dat een regeling is getroffen. 
Hierbij wordt vermeld: 

a. het belang, ter behartiging waarvan de 
regeling is getroffen ; 

b. welke gemeentebesturen daaraan deel
nemen. 

Eene overeenkomstige bekendmaking wordt 
gedaan, indien eene regeling wordt gewijzigd, 
verlengd of opgeheven of indien een gemeente
be t uur tot eene regeling toetreedt. 

Een exemplaar van het nummer der Ne.der
landsche Staatscourant, waarin de bekendmaking 
is gedaan, wordt door het volgens het eerste lid 
aangewezen gemeentebestuur, met een gewaar
merkt afschrifjt van de goedgekeurde regeling, 
aan Gedeputeerde Staten der provinciën, waarin 
de daarbij betrokken gemeenten l iggen, toege
zonden. 

De regeling, zoomede hare wijziging, verlen
ging of opheffing en de toetreding van een ge
meentebestuur tot de r egeling, werkt niet dan 
nadat de bekendmaking heeft plaats gehad. 

Ieder kan de in het derde lid bedoelde stuk
ken te allen tijde kosteloos t er provinciale 
griffie inzien en daarvan tegen betaling der 
kosten afschrift of uittreksel verkrijgen. 

Art. XXXII. In het tweede lid van artikel 
147 worden achter het woord "dagen" ingevoegd 
de woorden : , t e rekenen van de dag tcekening 
van de verzending der beslissing van Gedepu
teerde Sta t en., 

Art. XXXIII. In het eerste lid van artikel 
152 wordt ach ter de woorden "of wordt" inge
voegd het woord: gehouden,. 

Art. XXXIV. In het eerste lid van artikel 158 
vervallen de woorden ,, , 1Vaarin de burgemeester 
voorzit''. · 

Art. XXXV. In het eerste lid van artikel 159 
worden achter de woorden " is bepaald" inge
voegd de woorden : , met dien verstande, dat, 
waar de medewerking van den gemeenteraad 
IVOrdt vereischt, de commissie daarvoor in de 
plaats t reedt. 

Na het tweede lid worden drie leden toe
gevoegd, luidende : 

Voor het lidmaatschap der commissie gelden 
de vereischten, die in de artikelen 21 en 22 voor 
het lidmaatschap van den raad zijn gesteld. 

De burgemeester is voorzitter der commissie. 
Secretaris der commissie is de secretaris der 

gemeente of, indien de burgemeester t evens 
secretaris is, een door de commissie ui t haar 
midden aan te wijzen lid . 
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Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Alle stukken, die van de commissie uitgaan, 
worden door haren voorzitter en haren secretaris 
onderteekend. 

Art. XXXVI. Het tweede lid van artikel 160 
wordt vervangen door het volgende voorschrift: 

Gedeputeerde Staten deelen, na afloop van 
den in het vorige lid bepaalden termijn, de daar
in bedoelde meeningen in afschrift mede aan Je 
raden van de andere gemeenten, onder bijvoe
ging van een afschrift van alle ter zake dienende 
stukken . 

Art. XXXVII. In het vierde lid van artikel 
164 worden achter het woord .,toepassing" in
gevoegd de woorden : , t enzij Wij, den Raad van 
State gehoord, beslissen, dat het verzoek niet 
verder in behandeling zal worden genomen. 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, lui
dende : 

? oodra eene vereeniging of splitsing van ge
meenten of andere wijziging van hare grenzen 
in voorbereiding is genomen door toepassing 
van artikel 158, wordt een verzoek , waar bij 
hetzelfde gebied geheel of gedeeltelijk betrok
k en is, niet in behandeling genomen, indien deze 
wijziging nog een onderwerp van behandeling 
uitmaakt. 

Art. XXXVIII. In het eerste lid van artikel 
170 vervallen de woorden : ,,het bedrag der door 
die ambtenaren te stellen zekerheid;". 

Het tweede lid wordt vervangen door het 
volgende voorschrift : 

De raad is verplicht eene regeling vast te 
stellen omtrent verzekering van de gemeente
gelden tegen benadeeling door plaatselijke amb
tenaren en bedienden of door anderen. 

Aan het artikel worden twee leden toegevoegd 
luidende : 

Het in het vorige lid bepaalde lijdt uitzonde
ring, indien de raad , onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, een regeling heeft vast 
gesteld, welke gelijke waarborgen tegen bena
deeling van de gemeentegelden biedt als ver
zekering. 

De• artikelen 230, 231 , 232, 235, 236 en 237 
z.ijn ten deze van toepass ing. 

Art. XXXIX. Artikel 1 0 vervalt. 
Art. XL. Het laatste lid van artikel 183 wordt 

vervangen door het volgende voorschrift : 
Van de besluiten van den raad, in de twee 

voorgaande leden bedoeld, wordt onverwijld 
mededeeling gedaan aan den officier van justitie. 

Art. XLI. Artikel 203 wordt vervangen door 
het volaende voorschrift : 

De afkondiging ge chiedt door openbare 
kennisgeving van nederlegging van de verorde
ning, ter lezing voor een ieder, gedurende drie 
maanden, op de secretarie der gemeente. 

Art. XLII. Artikel 204 vervalt. 
Art . XLIII. Het eerste lid van artikel 206 

wordt vervangen door het volgende voor
schr ift : 

De afgekondigde verordeningen worden, het
zij in druk, hetzij in afschrift, tegen betaling 
der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld, en 
medegedeeld aan het kantongerecht en de 
arrondissements-rechtban.k, waaronder de ge
meente behoort, en aan het openbaar ministerie 
bij da t kantongerecht en dat college. 

Art. XLIV. Artikel 207 vervalt . 
Art. XLV. Artikel 208 vervalt. 
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Art. XL VI. In artikel 209 vervalt het be
paalde onder letter u. 

Letter v wordt vervangen door : u. 
Art. XLVII. In het eerste lid van artikel 210 

wordt achter het woord "wordt" ingevoegd het 
woord : gehouden, . 

Art. XLVIII. In het eerste lid van artikel 212 
worden achter .het getal "177" ingevoegd de 
woorden : eerste en tweede lid. 

In het tweede lid worden de woorden " het 
bedrag der door die ambtenaren te stellen zeker
heid" vervangen door: de verzekering van ge
meen tegel den. 

Het derde lid wordt vervangen door het vol
gende voorschrift : 

Indien bij wettelijk voorschrift aan het ge
meentebestuur, hetzij een recht van beroep 
tegen administratieve beslissingen, hetzij een 
recht, bezwaar in te brengen tegen handeli ngen 
of voornemens der administratie is toegekend, 
wordt dit recht, onder de in het eerste lid be
doelde voorwaarden, door burgemeester en wet
houders uitgeoefend. 

Art. XL VIIIbis. In het tweede lid van artikel 
214 worden de woorden "Gedeputeerde Staten" 
vervangen door : Ons, Gedeputeerde St,i,ten 
gehoord,. 

Art. IL. In artikel 215 n rvallen het eerste 
tot en met het vijfde lid. 

Art. L. In het eerste lid van artikel 228 wordt 
achter het bepaalde onder letter b ingevoegd 
eene nieuwe letter, luidende: c. de verzekering 
van gemeentegelden ;. 

Letters c tot en met j (oud) worden vervangen 
door : d tot en met k. 

Art. Ll. In artikel 230 worden de woorden 
,, , binnen dertig dagen na dien'' vervangen 
door : binnen drie maanden na den dag. 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Zij kunnen de beslissing, met opgave van 
redenen, gedurende ten hoogste twee maanden 
verdagen. 

Art. LII. Artikel 231 wordt vervangen door 
het volgende voorschrift : 

Zij worden geacht het besluit goed te keuren, 
waaromtrent zij binnen den in het vorig artikel 
gestelden termijn van drie maanden geen be
slissing of ieen bericht, de beslissing verdagende, 
dan wel voór den afloop van den termijn . waar
mede hunne beslissing is verdaagd, geen be
slissing aan het bestuur, dat het besluit nam, 
hebben ingezonden. 

Art. LIII. In het eerste lid van artikel 253 
wordt achter "238", ingevoegd: 241,. 

In het tweede lid vervallen de woorden · ,,door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd " . 

In het derde lid vervalt het woord " niet'' . 
Art. LIV. In het eerste lid van artikel 258 

vervalt het woord : ,, telkens". 
Art. LV. In artikel 265 wordt na het eerste 

lid een lid ingevoegd, luidende: 
,,Deze rekening wordt ingericht volgens voor

schriften, door Ons, Gedeputeerde Staten ge
hoord, te geven. " 

Art. LVI. Artikel 266 vervalt. 
Art. LVII. Het eerste lid van a rtikel 267 

vervalt. 
In het tweede lid worden achter het woord 

" schijnt,' ' ingevoegd de woorden : van hetgeen 
naar het burgerlijk recht eigendom der gemeente 
is en. 
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Art. LVIII. In artikel 269 worden de woorden 
,,eener plaatselijke belasting'' vervangen door: 
van plaatselijke belastingen. 

Art. LIX. Artikel 270 wordt vervangen door 
het volgende voorschrift : 

Dit besluit wordt binnen acht dagen, nadat 
het is genomen, gezonden aan Gedeputeerde 
Staten, die binnen zes weken na de dagteeke
ning van het besluit hun gevoelen ter kennis 
brengen van Onzen met de uitvoering dezer wet 
belasten Minister. 

Art. LX. In het eerste lid van artikel 271 
worden de woorden "Ons daarover verslag heb
ben gedaan' ' vervangen door : Onzen met de 
uitvoering dezer wet belasten Minister daarover 
hun gevoelen kenbaar gemaakt. 

Art. LXI. Artikel 272 vervalt. 
Art. LXII. In het eerste lid van artikel 290 

worden de woorden "plaatselijke v 3rordening' ' 
vervangen door : de verordening of de verorde
ningen tot heffing van die belastingen. 

In het tweede lid wordt tusschen de woorden 
,,deze" en "verordeningen" ingevoegd: 

verordening of, 
en vervallen de woorden "in de heffingsver

ordening". 
Art. LXIII. In art. 297 worden de woorden 

"opgemaakt door burgemeester en wethouders 
en vastgesteld door den raad'' vervangen door: 
vastgesteld door burgemeester en wethouders. 

Art. LXIV. In het vierde lid van artikel 299 
worden achter het woord "raad" ingevoegd de 
woorden : of van burgemeester en wethouders. 

Art. LXV. Aan artikel CIX van de wet van 
31 Januari 1931 (Staatsblad n°. 41) wordt een lid 
toegevoegd, lujdende : 

Regelingen, welke niet voldoen aan de voor
schriften van deze wet, worden vóór 1 Januari 
l 9!0 daarmede in overeenstemming gebracht. 
Indien vóór 1 Januari 1940 de wijziging van de 
regeling niet is tot stand gekomen, wordt de wij 
ziging vastgesteld door Ons, Gedeputeerde 
Staten geboord. 

Art. LXVI. Ten aanzien van de gemeente
ontvangers, welke bij het in werking treden 
dezer wet reeds aan de verplichting tot zeker
heidstelling ten behoeve van de gemeente heb
ben voldaan, geschiedt de opheffing dier ver
plichting binnen een tijdvak van twee jaren 
volgens door Ons te stellen regelen. 

Art. L XVIbis. De bij het in werking treden 
dezer wet bestaande invorderingsverordeningen 
blijven van kracht gedurende den gelding-sduur 
van de heffingsverordening, waarop zij betrek
king hebben, tenzij het bevoegd gezag daarin 
eerder wijziging brengt. 

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid 
wordt hetgeen krachtens de bepalingen van 
andere wetten moet worden geregeld in af
zonderlijke invorderingsverordeningen vast
gesteld in de des betreffende heffingsverorde
ning. 

B. 
De provinciale wet wordt als volgt gew~jzigd : 
Art. LXVII. Het eerste lid van artikel 15 

wordt vervangen door de volgende voor
schriften: 

De tot lid der Staten benoemde legt, nevens 
zij n geloofsbrief, aan de Staten over eene door 
hem onderteekende verklaring, vermeldende 
a lle openbare betrekkingen, en alle betrekkin-
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gen in dienst der provincie op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht, die hij bekleedt. 

Indien hlj niet reeds eerder tot lid der Staten 
is toegelaten, legt hij tevens over een uittreksel 
uit de geboorteregisters, bij gemis daarvan, eene 
akte van bekendheid, waaruit tijd en plaats 
zijner geboorte blijken. 

Onze Commissaris legt aan de Staten over 
eene varklaring van den burgemeester der ge
meente, waar de benoemde woont, getujgende, 
dat de benoemde gedurende de laatste twaalf 
maanden, voorafgaande aan den dag, waarop 
hij tot lid der Staten benoemd werd verklaard, 
zijne werkelijke woonplaats binnen de provincie 
~eeft gehad, of zoo die tijd minder dan twaalf 
maanden heeft bedragen, hoe lang deze is ge
weest. 

Art. LXVIII. Het laatste lid van artikel 20 
wordt vervangen door het volgende voorschrift : 

De zwagerschap houdt op door de ontbinding 
of nietigverklaring van het huwelük, dat haar 
veroorzaakte. 

Art. LXIX. Artikel 23 wordt vervangen door 
het volgende voorschrift : 

Een lid der Staten, van wien na zijne toelating 
blijkt, dat hij een der in artikel 17 vermelde 
vercischten niet bezit, of die eene der in artikel 
21 uitgesloten betrekkingen vervult, houdt op 
lid te zijn. Hij geeft hlervan kennis aan Gede
puteerde Staten, met vermelding der reden. 

Indien de in het eerste lid bedoelde kenni 
geving niet is gedaan, en Gedeputeerde Staten 
evenwel van oordeel zijn, dat een der aldaar 
omschreven gevallen zich voordoet, waarschu
wen zij den belanghebbende. 

Het staat dezen vrij de zaak binnen acht 
dagen daarna aan de Staten te onderwerpen. 

Art. LXX. Aan artikel 30 wordt een lid toe
gevoegd, luidende: 

Onder goedkeuring van de Staten kan hij 
onder eigen verantwoorde~jkheid en behoudens 
de beperkingen, die door Gedeputeerde Staten 
mochten worden gesteld, h at teekenen van be
paalde stukken, welke van Gedeputeerde Staten 
uitgaan, bij een ter openbare kennis te brengen 
besluit, opdragen aan een of meer door hem aan
gewezen ambtenaren. 

Art. LXXI. Het tweede lid van artikel 38 
wordt vervangen door het volgende voorschrift : 

De zwagerschap houdt op door de ontbinding 
of nietigverklaring van het huwelijk, dat haar 
veroorzaakte. 

Art. LXXII. In artikel 41 vervallen de woor
den: ,,bij deze wet". 

Art. LXXID. Aan artikel 44 wordt een lid 
toegevoegd, luidende : 

Hiervan kan door Ons, Gedeputeerde Staten 
gehoord, ontheffing worden verleend. 

Art. LXXIV. Aan het eerste lid van artikel 
51 worden na het woord "ingesloten,' ' ingevoegd 
de woorden: of huwelijk. 

In het tweede lid worden de woorden "zwa
gerschap geraakt" vervangen door de woorden: 
bloedverwantschap of zwagerschap geraakt of 
een verboden huwelijk aangaat. 

Het derde lid wordt gelezen : 
De zwagerschap houdt op door de ontbinding 

of de nietigverklaring van het huwelijk, dat 
haar veroorzaakte. 

Art. LXXV. Artikel 62 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : 

Aan de leden der Gedeputeerde Staten wordt 
16 
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eene jaarwedde toegelegd , waarvan het bedrag ' 
door de Staten, onder Onze goedkeuring, wordt 
vastgesteld. Op het besluit van de Staten te 
dien aanzien is artikel 98 van toepassing. 

Art. LXXVI. Artikel 70/ wordt vervangen 
door het volgende voorschrift: 

De vorm en de inrichting van de ingevolge 
de a rtikelen 70c en 70e bis op te maken proces
sen-verbaal, van de ingevolge de art ikelen lla, 
llb en 70d op te maken besluiten en van de 
ingevolge de artikelen lla, eerste lid , tweeden 
volzin, llb, derde lid, 70d, tweede lid, en 70e, 
derde lid, in t e zenden mededeelingen worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

Art. LXXVII. Artikel 74 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift: 

Zij zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor 
hetgeen zij in de vergaderingen hebben gezegd 
of aan haar schriftel(i k hebben overgelegd. 

Het in het vorige lid bepaalde geldt mede 
voor Onzen Commissaris. 

Art. LXXVIII. In artikel 97 vervallen de 
woorden ,, , daartoe door Ons gemachtigd," . 

Art. LXXIX . In artikel 100 vervallen de 
woorden "begrootingen der provinciale inkom
sten en uitgaven, provinciale rekeningen en". 

Art. LXXX. In artikel ll l vervallen de 
woorden "tot op de helft der aangevraagde 
sommen''. 

Aan het artikel wordt een lid t oegevoegd, 
luidende : 

Wij kunnen daarbij t evens Gedeputeerde Sta
t en machtigen tot ontvangst van zoodanige in
komsten, waartegen Wij geene bedenking 
hebben. 

Art. LXXXI. In het eerst e lid van art ikel 122 
wordt de komma achter "voorzitter ' 'vervangen 
door het woord : of, en wordt tusschen de woor
den "en" en " den" ingevoegd het woord : door. 

Art. LXXXII. In art ikel 145 worden de 
woorden "aan Ons t er goed- of afkeuring voor
gedragen' ' vervangen door : gezonden aan 
Onzen met de uitvoering dezer wet belasten 
Minister. 

Art. LXXXIII. In het eerste lid van artikel 
153bis wordt achter de woorden " of wordt" 
ingevoegd het woord : gehouden, . 

Art. LXX XIV. In het derde lid van artikel 
157 V3rvallen de woorden ,, , op Onze mach
tiging," . 

Art. LXXXV. Artikel 162 wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : 

Zij houden op al, wa t de provincie aangaat , 
3en gedurig toezicht. 

C. 

De kieswet wordt als volgt gewijzigd : 
Art. LXXXVI. Het tweede lid van artikel 1 

wordt vervangen door het vol/jende voorschrift: 
Onder ingezetenen des R1jks verstaat deze 

wet hen, die in het Rijk werkelijke woonplaa ts 
hebben. 

Art. LX XXVII. Aan artikel 5 wordt een lid 
toegevoegd, luidende : 

Onder ingezetenen der ~rovincie verstaat deze 
wet hen, die in de provrncie werkelijke woon
plaats hebben. 

Art . LXXXVIII. Aan ar tikel 6 wordt een lid 
toegevoegd, luidende : · 

Onder ingezetenen der gemeente verstaat deze 
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wet hen, die in de ge;neente werkelij ke woon
plaats hebben. 

Art . LXXXI X. Het eerste lid van artikel 8 
wordt vervangan door het volgende voorschrift : 

De lijst vermeldt het volgnummer, voorts in 
alphabetische volgorde de namen rler kiezers 
en verder hunne voorletters of voornamen. de 
dagteekening hunner geboorte eu tot welke ver
kiezing zij bevoegd zijn. Gehuwdt- vrouwen en 
weduwen worden op de lijst vermeld hetzij met 
den naam van haar tchtgenoot of overleden 
echtgenoot, onde r toevoeging van haar eigPn 
naam, voorafgegaan door het woord " geboren" ot eene afkorting van dit woord , hetzij met haar 
eigen naam, gevolgd door de woorden "echt
genoote van'' of " weduwe van' ' of eene afkorting 
va.n deze woorden en den naam van baar echt
genoot of overleden echtgenoot. 

Art . XC. Het tweede lid van ar tikel 31 wordt 
vervangen rloor het volgende voorschrift: 

Voor de verkiezing van de leden der Tweede 
K amer, van de leden der Provinciale Staten en 
van de leden van den raad kan de gemeenteraad 
de gemeente verdeelen in stemdist ricten. Ver 
deelt de gemeenteraad de gemeente niet in 
stemdistricten, dan vormt de geheele gemeente 
een stemdistrict. 

Het derde lid wordt vervangen door het vol 
gende voorschrift: 

Een stemdistrict bevat in den regel niet meer 
da11. duizend kiezers. 

Art. XCI. Het eerste lid van artikel 63 wordt 
vervangen door het volgende voorschrift : 

De gemeenteraad wijst voor elk stemdistrict 
een geschikt st emlokaal aan. 

Art . XCII. In het tweede lid van art ikel 95 
vervallen de woorden "aanplakken en". 

Art . XCIII. Artikel JOS wordt vervangen 
door het volgende voorschrift : 

De V()rm en de inricht ing der ingevolge de 
art ikelen 82, 89, 93, 104, laatste lid, 107, 136 
en 142a op te maken processen-verbaal, van de 
ingevolge de art ilrnlen 130, 137 en 141 op t e 
maken besluiten en van de ingevolge de artike
len 130, eerste lid , tweeden volzin, 137, tweede 
lid, 141, derde lid, en 142, derde lid, in te zenden 
mededeelingen worden vastge~teld bij algemee
nen maatregel van bestuur. 

Art . XCIV. Artikel 119 wordt vervangen 
door de volgende voorschriften : 

De t ot lid der Eerste K amer benoemde, of, 
indien deze een gemachtigde heeft aangewezen 
overeenkomstig het bepaalde in a rt ikel 114c, 
vierde of vijfde lid, die gemacht-igde, legt, nevens 
zijn geloofsbrief, aan de K amer over eene door 
hem onderteeke nde v erklaring, verm eldende 
alle openbare betreKKingen die hij bekleedt. 

Indien hij niet reeds eerder tot lid van de 
Eerste K amer is toegelaten, legt hij tevens over 
een uittreksel ui t de geboorteregisters, bij gemis 
daarvan, eene akte van bekendheid, waaruit 
tijd en ulaats zijner ~eboorte blijken. 

Art. XCV. Artikel 131 wordt vervangen 
door de volgende voorschriften : 

De tot lid der Tweede K amer beno~mde, of, 
indien deze een gemi.chtigde heeft aangewezen 
overeenkomstig het bepaalde in art ikel 39, 
vierde of vijfde 1id, die gemachtigde, legt, nevens 
zijn geloofsbrief, aan de K amer over eene door 
hem onderteekende verklaring, vermeldende 
alle openbare betrekkingen die hij bekleedt. 
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Indien hij niet reeds eerder tot lid van de 
Tweede Kamer is toegelaten, legt hij tevens over 
een uittreksel uit de geboorteregisters, bij gemis 
daarvan, eene akte van bekendheid, waaruit 
tijd en plaats zijner geboorte blijken. 

Art. XCVI. In het eerste lid van artikel 149 
worden achter het woord "ontvangt" ingevoegd 
de woorden : , tenzij de burgemeester oordeelt, 
dat voor het niet nakomen van de verplichting 
opgelegd bij artikel 72, tweede lid, eene geldige 
reden heeft bestaan,. 

In het tweede lid worden de woorden "is aan
gevoerd" vervangen door: heeft bestaan. 

D. 
Art. XCVII. De Gemeente-borgtochtenwet 

vervalt met ingang van een door Ons te be
palen dag. 

Slotbepaling. 
Art. XCVIII. Deze wet treedt in werking met 

ingang van een door Ons te bepalen dag. 
Lasten en bevelan, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten April 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. D e W i I d e. 

( Uitgeg. 18 Mei 1937.) 

s. 320. 

22 April 1937. WET tot wijziging en aan
vulling der middelbaar-onderwijswet. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1935/1936, n°. 455, 
1-3; 1936/1937, n°. 93, 1-15. 

Hand. id. 1936/1937, bladz. 1766---1794; 
1820. 

Bijl. Hand. l • Kamer 1936/1937, n°. 93, 
bladz. 1-9. 

Hand. id. 1936/19tl7, bladz. 570-571. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het wenschelijk is de middelbaar-onderwijswet 
aan te vullen en te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de middelbaar-ondenvijswet wor

den de aanvullingen en wijzigingen aange
bracht, vermeld in de volgende artikelen. 

Art. Il. Art. 12 wordt gelezen als volgt: 
Openbaar middelbaar onderwijs wordt ge-

geven in: 
a. hoogere burgerscholen ; 
b. handelsdagscholen ; 
c. handelsavondscholen ; 
d. landbouwscholen. 
Art. III. Art. 15 wordt gelezen als volgt: 
1. De hoogere burgerscholen worden onder-

scheiden in hoogere burgerscholen A en hoogere 
burgerscholen B. Zij hebben beide een cursus 
van vijf jaren. 

2. Met machtiging van Onzen met de uit
voering dezer wet belasten Minister kan de 
cursusduur eener hoogere burgerschool met 
een jaar worden verlengd. · 

3. Deze machtiging wordt niet vereischt voor 
boogere burgerscholen, uitsluitend bestemd 
voor meisjes, en voor hoogere burgerscholen, 
die geen subsidie uit 's Rijli:s kas ontvangen. 

Art. IV. Art. 16 wordt gelezen als volgt: 
1. Aan de hoogere burgerschool A staat het 

onderwijs in de maatschappelijke vakken en 
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de t alen, aan de hoogere burgerschool B het 
onderwijs in de wis- en natuurkundige vakken 
op den voorgrond. . 

2. Aan de hoogere burgerschool A wordt 
onderwijs gegeven in: 

a. de Nederlandsche taal en letterkunde; 
b. de Fransche taal en letterkunde ; 

de Engelsche taal en letterkunde; 
d. de Hoogduitsche taal en letterkunde ; 
e. de handelswetenschappen; 
/. de staathuishoudkunde en de statistiek ; 
g.. de aardrijkskunde ; 
h de geschiedenis ; 
k. de staatsinrichting van Nederland, Neder

landsch-Indië, Suriname en Curaçao; 
l. de wiskunde ; 

m. de natuurkunde ; 
n. de scheikunde ; 
o. de plant- en dierkunde ; 
p. het hand teekenen ; 
q. de lichamelijke oefening. . 
Het onderwijs in de onder a, b, c end genoem

de vakken omvat tevens de briefwisseling. 
3. Aan de hoogere burgerschool B wordt 

onderwijs gegeven in : 
a. de wiskunde ; 
b. de mechanica ; 
c. de natuurkunde ; 
d. de scheikunde ; 
e. de plant- en dierkunde; 
/. de cosmographie; 
g. de geschiedenis ; 
h. de staatsinrichting van Nederland, Neder-· 

landsch-Indië, Suriname en Curaçao; 
k. de staathuishoudkunde; 
1. de aardrijkskunde ; 

m. de Nederlandsche taal en letterkunde ; 
n. de Fransche taal en letterkunde ; 
o. de Engelsche taal en letterkunde ; 
p. de Hoogduitsche taal en letterkunde ; 
q. de handelswetenschappen ; 
r. het handteekenen; 
s. het rechtlijnig teekenen ; 
t. de lichamelijke oefening. 
4. Het onderwijs in de laagste drie klassen 

der hoogere burgerscholen A en B is gelijk. 
5. De laagste drie klassen van een hoogere 

burgerschool A en een hoogere burgerschool B 
kunnen samenvallen. 

6. Met machtiging van Onzen met de uit
voering dezer wet belasten Minister kan ook in 
andere vakken dan die, in dit artikel genoemd, 
onderwijs worden ~egeven. 

7. Deze machtigmg wordt niet vereischt voor 
hoogere burgerscholen, welke geen bijdrage uit 
's Rijks kas ontvangen. 

Art. V. Art. 17 en de laatste volzin van art. 
18 vervallen. 

Art. VI. Ingevoegd worden de na:volgende 
artikelen: 

Art . 18bis. D e handelsdagschool heeft een 
cursus van drie of vier jaren. 

Art. l8ter. 1. Aan de handelsdagschool met 
driejarigen cursus wordt onderwijs gegeven in: 

a. de Nederlandsche taal; 
b. de Fransche taal ; 
c. de Engelsche taal ; 
d. de Hoogduitsche taal; 
e. de handelswetenschappen ; 
/. de aardrijkskunde; 
g. de geschiedenis; 
h. de wiskunde ; 
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k. de natuurkunde ; 
l. de scheikunde ; 

m. het schrijven ; 
n . het handteekenen; 
o. de lichamelijke oefening. 
2. Het onderwijs in de onder a, b, c en d ge

noemde vakken omvat tevens de briefwisseling. 
3. Met machtiging van Onzen met de uit

voering dezer wet belasten Minister kan ook in 
andere vakken dan die, in dit artikel genoemd, 
ondenvijs worden gegeven. 

4. Deze machtiging wordt niet vereischt voor 
handelsdagscholen, welke geen bijdrage uit 
's Rijks kas ontvangen. 

5. Aan een handelsdagschool met vierjarigen 
cursus wordt , behalve in de vakken, in het eerste 
lid genoemd, onderwijs gegeven in de letter
kunde van de talen, in de staatsinrichting van 
Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao en in de staathuishoudkunde. 

Art. 18quater. 1. De ha.ndelsavondschool 
heeft een cursus van drie jaren of van vijf jaren. 

2. Met machtiging van Onzen met de uit
voering dezer wet belasten Minister kan een 
handelsavondschool een cursus hebben van v ier 
jaren. 

3. Deze machtiging wordt niet vereischt 
· voor handelsavondscholen, welke geen bijdrage 

uit 's Rijks kas ontvangen. 
Art. 18quinquies. 1. Aan de handelsavond-

scholen wordt onderwijs gegeven in : 
a. de handelswetenschappen ; 
b. de Nederlandsche taal ; 
en ten minste in één der vakken : 
c. de Fransche taal ; 
d. de Engelsche taal ; 
e. de Hoogduitsche t,i,al 
Bovendien kan aan de handelsavondschool 

onderwijs worden gegeven in : 
/. de bedrij fshnishoudkunde; 
g. de staathuishoudkunde ; 
h. de aardrijkskunde ; 
k. de geschiedenis; 
l. de staatsinrichting; 

1n. de stenographie ; 
n . het schrijven ; 
o. het machineschrijven. 
2. Het onderw~is in de onder b, c, d en e ge

noemde vakken omvat tevens de briefwissel.iitg. 
3. Met machtiging van Onzen met de uit

voering dezer wet belasten Minister kan ook in 
andere vakken dan die, in dit artikel genoemd, 
onderwijs worden gegeven. 

4. Deze machtiging wordt niet vereischt voor 
handelsavondscholen, welke geen bijdrage uit 
's Rijke kas ontvangen. 

5. Aan een leerling kan worden vergund het 
onderwijs in niet alle onderwezen vakken te 
volgen, -mits hij het onderwijs in ten minste één 
der vakken, genoemd onder ar-e van het eerste 
lid volgt. 

Art. VII. Art. 20 wordt gelezen als volgt : 
Het onderwijs aan de openbare hoogere bur

gerscholen A en B wordt gegeven in overeen
stemming met een algemeen leerplan, door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast
gesteld, regelende den omvang van het onder
wijs en de grondtrekken van den cursus. De 
duur der lessen wordt daarbij bepaald op vijftig 
minuten. 

Art. VIII. Ingevoegd wordt een nieuw art. 
22bis, luidende als volgt: 
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1. Bij de regeling der schooltijden aan de 
openbare hoogere burgerscholen en handels
scholen wordt door het vrijgeven van uitdrukke
lijk in de regeling genoemde uren gezorgd, dat 
de leerlingen der dagscholen in de schoollokalen 
of elders godsdienstonderwijs van de godsdienst
leeraren kunnen genieten. De voor het gods
dienstondenvijs bestemde uren vallen binnen of 
sluiten aan bij de schoolt ijden en worden voor 
elke school vastgesteld na overleg met den door 
de kerkelijb gemeente of de plaatselijke kerk 
voor die school aangewezen godsdienstleeraar 
of met die kerkelijke gemeente of plaatselijke 
kerk zelve, welka den godsdienstleeraar voor dit 
doel aamvijs t. 

2. Onder voorwaarden, voor zo0veel het 
Rijksscholen betreft, door Onzen Minister, en 
voor zooveel het gemeentescholen betreft door 
burgemeester en wethouders, na overleg met 
den inspecteur te bepalen, worden de school
lokalen, zoo noodig verwarmd en verlicht, 
kosteloos voor dit godsdienstonderwijs beschik
baar gesteld. 

3. Bij verschil omtrent het vrijgeven van 
uren of beschikbaar stellen van lokalen van ge
meentescholen tussche!l hen, die daartoe moeten 
medewerken, beslist, wanneer het gemeente
scholen betreft, Onze Minister. 

4. Voor de toepassing van dit a rtikel worden 
met kerk,l\jke gemeenten gelijkgesteld v 3reeni
gingen, welke zich met het geven van gods
dienstonderwijs aan leerlingen van scholen, als 
in deze wet bedoeld, belasten, en dit, voor zoo
veel het Rijksscholen betreft, ter kennis van 
Onzen Minister en, voor zooveel het gemeente
scholen betreft, ter kennis van het gemeente
bestuur hebben gebracht, mits deze vereenigin
gen voldoen aan bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen eischen. 

Art. IX. In art. 23, eerste lid, wordt tus
schen "hoogere burgerscholen" en "dragen" 
ingevoegd: en handelsdag- en avondscholen. 

Art. X. Art. 26 vervalt. 
Art. XI. Art. 27 wordt gelezen als volgt: 
Om tot leeraar aan een hoogere burgerschool 

benoemd te kunnen worden, wordt , behalve een 
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afge
geven door het dagelijksch bestuur der ge
meente of gemeenten, waar hij, aan wien het 
wordt uitgereikt, gedurende èîe laatste twee 
jaren heeft gewoond, gevorderd: 

a. voor de wiskunde en de mechanica het 
bezit eener akte van bekwaamheid B, -vermeld 
in art. 70 of in art. 71 of, voor de wiskunde het 
bezit der afzonderlijke akte, bedoeld in art. 70, 
onder e, en voor de mechanica het bezit der af
zonderlijke akte, bedoeld in art. 70, onder /, 
afgegeven krachtens art. 76 ; 

b. voor de natuurkunde het bezit eener ak te 
B, vermeld in art . 71 ; 

c. voor de scheikunde het bezit eener akte B, 
vermeld in art. 72 ; 

d. voor de plant- en dierkunde en de cos
mographie het bezit eener akte A, vermeld in 
art. 70, of voor de plant- en dierkunde het bezit 
der afzonderlijke akte, bedoeld in art. 70, onder 
d. en voor de cosmographie het bezit der afzon
derlijke akte, bedoeld in art. 70, onder c, afge
geven krachtens ar t. 76 ; 

e. voor de staatsinrichting van Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao en 
de staathuishoudkunde en de statistiek het bezit 
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eener akte, vermeld in het tweede lid van art. 74, 
of van de akten voor die vakken, afgegeven 
krachtens art. 76 ; 

/. voor de aardrijkskunde, de geschiedenis 
en de Nederlandsche taal en letterkunde het 
bezit eener akte, vermeld in het eerste lid van 
art. 74, of voor elk dier vakken afzonderlijk het 
bezit van een der akten, afgegeven krachtens 
art. 76; 

g. voor de Fransche taal en letterkunde, de 
Engefsche taal en letterkunde, de Hoogduitsche 
taal en letterkunde, het hand- en rechtlijnig tee
kenen en de lichamelijke oefening het bezit ter 
akten voor die vakken, afgegeven krachtens 
art. 77; 

h. voor de handelswetenschappen het bezit 
eener akte, vermeld in het eerste lid van a rt. 75, 
of van de akte voor dat vak, vermeld in art. 76. 

Art. XII. In art. 27bis wordt in plaats van _ 
"de artt. 13, 16 en 17'' gelezen: de artt . 16, !Ster 
en 18quinquies. 

Art. XIII. Ingevoegd worden de navolgende 
artikelen: 

Art. 27ter. Om tot leeraar aan een handels
dagschool met driejarigen cursus benoemd te 
kunnen worden, wordt behalve het in art. 27 
vermelde getuigschrift gevorderd : 

a. voor de Nederlandsche taal, de aardrijks
kunde en de geschiedenis het bezit eener akte, 
vermeld in het eerste lid van art. 74, of voor elk 
dier vakken afzonderlijk het bezit van een 
der akten, afgegeven krachtens art. 76; 

b. voor de Fransche taal, de Engelsche taal, 
de Hoogduitsche taal, het handteekenen en de 
l ichamelijke oefening het bezit der akten voor 
die vakken, afgegeven krachtens art. 77 ; 

c. voor de handelswetenschappen het bezit 
eener akte, vermeld in het eerste lid van 
art. 75 of van de akte voor dat vak, vermeld in 
art. 76 · 

d. voor de wiskunde, de natuurkunde en de 
scheikunde het bezit eener akte van bekwaam
heid A, vermeld in art. 70, of voor elk dier 
vakken afzonderlijk, het bezit van een der 
akten, vermeld in art. 76. 

Art. 27quater. Om totleeraar aan een handels
dagschool met vierjarigen cursus benoemd t e 
kunnen worden, wordt behalve het in art. 27 
vermelde getuigschrift gevorderd : 

a. voor de Nederla.ndsche taal, de a11rdrijks
kunde en de geschiedenis het bezit eener akte, 
vermeld in het eerste lid van art. 7 4, of voor elk 
dier vakken afzonderlijk het bezit van een der 
akte•1, afgegeven krachtens art. 76; 

b. voor de Fransche taal en letterkunde, de 
Engelsche taal en letterkunde, de Hoogduitsche 
taal en letterkunde, het hand- en rechtlijnig tee
kenen en de lichamelijke oefening het bezit ter 
akten voor die vakken, afgegeven krachtens 
art. 77 ; 

c. voor de handelswetenschappen het bezit 
eener akte, vermeld in het eerste lid van art. 75 
of van de akte voor dat vak, vermeld in art. 76 ; 

d. voor de wiskunde, de natuurkunde en de 
scheikunde het bezit eener akte van bekwaam
heid A, vermeld in art. 70, of voor elk dier vak
ken afzonderlijk, het bezit van een der akten, 
vermeld in art. 76 ; 

e. voor de staatsinrichting van Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao en 
voor de staathuishoudkunde het bezit eener 
akte, vermeld in het tweede lid van art. 74, of 
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van de akten voor die vakken, afgegenn krach
tens art. 76. 

Art. 27quinquies. Om tot leeraar aan een 
handelsavondschool benoemd te kunnen wor
den, worden behalve het in art. 27 vermelde 
getuigschrift voor de onderscheidene vakken ge
vorderd de akten, krachtens art. 27/er voor de 
overeenkomstige vakken aan de handelsdag. 
school met driejarigen cursus gevorderd. 

Art. XIV. In art. 36 wordt tusschen "ge
meente hoogere burgerscholen" en "voor zoover 
zij niet komen" ingevoegd : en handelsdag
scholcu. 

Art. XV. In art. 36bis, eerste lid, wordt tus
schen "hoogere burgerscholen" en "in stand 
houden" ingevoegd: , handelsdag- of handels
avondscholen. 

Art. XVI. Art. 36ter wordt gelezen als volg-: 
Tot een van Rijkswege gesubsidieerde ge

meente hoogere burgerschool, handelsdag- of 
handelsavondschool hebben leerlingen, afkom
stig uit de gemeente, die de school in stand 
houdt en leerlingen afkomstig nit andere ge
meenten, die geen zoodanige school in stand 
houden, op gelijken voet toegang. 

Art. XVII. Art. 36quater wordt gelezen als 
volgt: 

1. Iedere gemeente, welke geen overeenkom
stige hoogere burgerschool, handelsdagschool of 
handelsavondschool in stand houdt, verleent 
een bijdrage in de kosten van elke van Rijks
wege gesubsidieerde gemeenteschool, tot welke 
één of meer leerlingen zijn toegelaten, die in de 
gemeente wonen. Een gemeente geldt als woon
plaats, indien degene van de ouders, die de 
ouderlijke macht 1-itoefent, op 15 September 
van het jaar, voorafgaande aan dat , waarover 
de bijdrage loopt, in haar bevolkingsregister is 
ingeschreven, of, b\j gebreke daarvan, i.ndien de 
leerling in haar bevolkingsn·gister is ingeschre
ven. 

2. Deze bijdrage is verschuldigd over een 
kalenderjaar en bedraagt voor iederen op 15 
September van het voorafgaande jaar tot de 
school toegelaten leerling de helft van het 
verschil tusschen het jaarlijksch schoolgeld, op 
dien datum verschuldigd voor dien leerling, en 
een door Onzen .met de uitv•Jering dezer we t be
lasten Minister telkens voor vijf jaar vast te 
stellen bedrag. 

3. Het in het tweede lid bedoeld bedrag is 
voor hoogere burgerscholen en handelsdagscho
len met vierjarigen cursus het, zoo noodig tot 
het naaste tienvoud in guldens afgerond, gemid
deld bedrag van de kosten per leerling aan de 
Rijkshoogere burgerscholen in het laatste ka
lenderjaar, waaromtrent bij de vaststelling van 
eerstbedoeld bedrag volledige gegevens ter be
schikkmg staan. 

4. Indien de laagste twee klassen van een 
hoogere burgerschool tevens vormen de laagste 
t.wee klassen van een gymnasium, is het voor de 
leerlingen van die klassen in het tweede lid 
bedoeld bedrag gelijk aan het gemiddelde van 
het overeenkomstig het derde lid vastgesteld 
bedrag en het bedrag, vastgesteld overeenkom
stig het derde lid van art. 8q,1,at,r der hooger
onderwijswet. 

5. Het in het derde lid bedoeld bedrag wordt, 
wanneer het geldt handelsd11gscholen met drie
jarigen cursus, met 15 ten honderd verminderd 
en daarna, zoo noodig, tot het naaste tienvoud 
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in guldens afgerond. 
6. Het in het tweede lid bedoeld bedrag is 

voor de handelsavondscholen het, zoo noodig, 
t ot het naaste t ienvoud in guldens afgerond, 
gemiddeld bedrab van de kosten per leerling 
aan de van Rijkswege gesubsidieerde handels
avondscholen in het laatste kalenderjaar, waar
omtrent bjj de vaststelling van eerstbedoeld 
bedrag volledige gegevens ter beschikking 
staan. 

7. Voor de berekening van de in het derde 
tot en met vijfde lid bedoelde bedragen worden 
de kosten der scholen verminderd met een be
drag, gelijk aan het subsidie, dat volgens art. 
36bis, tweede lid, voor overeenkomstige ge
meentescholen zou kunnen ontvangen worden, 
en wordt van de kosten der gebouwen en ter
reinen een percentage in rekening gebracht, 
overeenkomend met hetgeen de drie ten honderd 
rentegevende Nationale Schuld op den eersten 
beursdag van het kalenderjaar, over hetwelk de 
bijdrage wordt verleend, voor den verkrijger 
afwierp, vermeerderd met een half ten honderd. 

8. Voor de berekening van het in het zesde 
lid bedoeld bedrag worden de kosten der han
delsavondscholen varminderd met een bedrag, 
gelijk aan het subsidie, bedoeld in art. 36bis. 
tweede lid. 

9. Op denzelfden voet, als in de eerste drie 
leden en het zevende lid van dit artikel, ver
leent iedere gemeente, welke geen overeenkom
stige hoogere burgerschool in stand houdt, een 
bijdrage in de kosten van elke Rijksschool tot 
wè!ke leerlingen zijn toegelaten, als bedoeld in 
het eerste lid van dit artikel. 

10. Indien de gemeente vóór de inwerking
tredi:r...6 dezer wet krachtens een rechtstreeks 
met he1, Rijk gesloten overeenkomst een gelde
lijke tegemoetkoming voor eens in de kosten 
der Rijksschool heeft verleend, wordt de in het 
negende lid bedoelde bijdrage verminderd met 
het in het zevende lid bedoeld percentage van 
die tegemoetkoming. 

Indien de gemeente krachtens een recht
streeks met het Rijk gesloten overeenkomst 
jaarlijks een $eldelijke tegemoetkoming in de 
kosten der Rijksschool verleent, wordt de in 
het negende lid bedoelde bijdrage met het be
drag dezer tegemoetkoming verminderd. 

Indien de gemeente gebouwen en/of terreinen 
aan de Rijksschool heeft geschonken of kosteloos 
in bruikleen geeft, wordt de in het negende lid 
bedoelde bijdrage verminderd met het in het 
zevende lid bedoeld percentage van de kosten 
dier gebouwen en/of terreinen. 

ll. Het is den gemeenten niet geoorloofd het 
bedrag, hetwelk zij krachtens het eerste en het 
negende lid van dit artikel hebben bij te dragen, 
op de ouders of verzorgers der leerlingen of op 
dezen zelve in eenigen vorm te verhalen. 

Art. XVIII. Art. 36quinquies wordt gelezen 
als volgt: 

1. Onze met de uitvoering dezer wet belaste 
Minister doet zoo spoedig mogelijk mededeeling 
van het in het tweerle lid van art. 36quater be
doeld bedrag aan Gedeputeerde Staten der pro
vinciën. 

2. Het bestuur eener gemeente, welke één 
of meer scholen, als bedoeld in het eerste lid 
van art. 36quater, in stand houdt, zendt na 
afloop van ieder kalenderjaar vóór 1 Maart aan 
Gedeputeerde Staten een opgave van de ge-
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. gevens, welke voor de berek3ning van de in het 
vorig artikel bedoelde bijdragen moeten dienen. 

3. Gedeputeerde Staten stellen, na onderzoek 
van deze gegevens, het door elke der belang
hebbende gemeenten verschuldigd bedrag vast 
en doen hiervan vóór 1 Mei mededeeling aan de 
besturen dier gemeenten. 

4. Het in het vorig lid bedoeld bedrag wordt 
vóór 1 Juni gestort in de kas der gemeente, 
welke de school in stand houdt. 

5. Tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten tot vaststelling van het verschuldigd bedrag 
kunnen de belanghebbende gemeentebesturen 
binnen dertig dagen na den datum van dat 
besluit bjj Ons in beroep komen. Indien bij Ons 
desbetreffend besluit een ander bedrag wordt 
vastgesteld, wordt het t e vael betaalde terug
betaald of het te weinig betaalde aangezuiverd 
binnen dertig vrije dagen na den datum van 
Ons besluit. 

Art. XIX. Art. 36sexies wordt gelezen als 
volgt: 

1. Onze met de uitvoering dezer wet belaste 
Minister stelt na afloop van ieder kalenderjaar 
de door elke der belanghebbende gemeenten in
gevolge art. 36quater, negende lid, verschuldigde 
bijdrage in de kosten der Rijksscholen vast, en 
doet hiervan mededeeling aan de besturen dier 
gemeenten. 

2. De in het vorig lid verschuldigde bijdrage 
wordt binnen dertig vrije dagen, nadat de des
betreffende mededeeling is geschied, in 's Rijks 
schatkist gestort . 

3. Tegen het besluit van Onzen met de uit 
voering dezer wet belasten Minister tot ~ast 
stelling van het verschuldigde bedrag kunnen de 
belan~hebbende gemeentebesturen binnen der
tig vrtje dagen na den datum van dat besluit bij 
Ons in beroep komen. Indien bij Ons desbetref
fend besluit een ander bedrag wordt- vastgesteld, 
wordt het te veel betaalde terugbetaald of het te 
weinig betaalde aangezuiverd binnen dertig 
vrije dagen na den datum van Ons besluit. 

Art. XX. Art. 37 wordt gelezen als volgt : 
1. Ter tegemoetkoming in de kosten der 

scholen wordt een schoolgeld geheven. Deze 
heffing geschiedt met inachtnemino- van de gel
delijke draagkracht der schoolg~dplicntigen, 
behoudens de bevoegdheid van gemeentebe
sturen om hiervan af te wijken ten aanzien van 
de leerlingen van niet door het R ijk gesubsidi
eerde gemeentelijke dagscholen, die volgens bij 
de in het derde lid van dit artikel bedoelde ver
ordening vast te stellen regelen geacht worden 
niet in de gemeente te wonen. 

2. Bij gemeenschappelijke beschikking van 
Onzen met de uitvoering dezer wet belasten Mi
nister en Onzen Minister van Financiën wor
den, met inachtneming van de bepalingen van 
het derde lid, onder a tot en met i, de heffing 
en de invordering van het schoolgeld voor de 
Rijksscholen geregeld. De opbrengst dezer 
schoolgelden wordt in 's Rijksschatkist gestort . 

3. De gemeenteraad regelt de heffing en de 
invordering van het schoolgeld voor de gemeen
tedagscholen, met inachtneming van de na
volgende bepalingen : 

a. Het bedrag voor elke soort van scholen, 
verschuldigd volgens de hoogste klasse van 
heffing, mag het gemiddeld bedrag per leerling 
der totale kosten van die soort niet te bo ,en 
gaan. 
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b. De geldelijke draagkracht kan worden be
paald zoowel aan de hand van gegevens, door 
's Rijks belastingdienst aan burgemeester en 
wethouders verstrekt, als aan de hand van fei 
t en en omstandigheden, van gemeentewege ver
zameld en vastgesteld. De van gemeentewege 
verzamelde en vastgestelde gegevens mogen 
niet het vermogen betreffen. 

c. 's Rijks belastingdienst verstrekt geen 
andere gegevens dan : 1. dezulke, welke voor
komen in de kohieren der personeele belasting; 
2. het totaal van de hoofdsommen over een vol 
jaar, door den schoolgeldplichtige en zijn niet 
van tafel en bed gescheiden echtgenoot ver
schuldigd wegens gemeentefondsbelasting en 
vermogensbelasting te zamen, met dien var
stande, dat de hoofdsom der vermogensbelas
ting slechts in aanmerking wordt genomen voor 
~oover zij te boven gaat f 5 voor elk minder
jarig eie;en of aangehuwd kind of pleegkind, dat 
niet zelf in die belasting of in de gemeentefonds
belasting is aangeslagen, dat het totaal der aldus 
verkregen hoofdsommen naar beneden wordt 
afgerond tot op een veelvoud van twee gulden 
en dat aftrek ter voorkoming van dubbele be
lasting buiten aanmerking wordt gelaten. 

d. In de verordening tot heffing van school
geld kan worden bepaald, dat de aanslag ten 
aanzien van sommige groepen van schoolgeld
plichtigen geschie~t naar den maatstaf van het 
belastingbedrag, bedoeld onder 2 van het be
paalde onder c, en ten aanzien van andere groe
pen naar een anderen maatstaf van hun gelde
lijke draagkracht. De verordening omschrijft 
a lsdan die groepen. 

e. In de verordening kan mede worden be
paald. dat ten aanzien van sommige groepen 
van schoolgeldplichtigen schoolgeld verschul
digd is, telkans zoolang het inkomen over een 
week, een maand of een ander tij;lvak korter 
dan een jaar, een bepaalde grens overschrijdt. 
De verordening omschrijft alsdan die groepen 
en de wijze, waarop het inkomen over zoodanig 
tijdvak wordt bepaald. 

/ . De verordening bepaalt een of meer gren
zen, waar beneden schoolgeld niet verschul
digd is. 

g. Voor iedere school derzelfde soort in de
zelfde gemeente is in elke klasse van heffing het 
verschuldigd bedrag gelijk. 

h. In de varordening wordt bepaald, op 
welke wijze verminderd schoolgeld geheven 
wordt, hetzij wegens het in hetzelfde jaar be
zoeken van eenige inrichting in Nederland voor 
lager-, nijverheids- , middelbaar-, voorbereidend 
hooger- of hooger onderwijs, voor zooveel het 
ondarwijs buiten de avonduren wordt verstrekt 
aan meer daJl één kind uit hetzelfde gezin, hetzij 
in verband met het getal kinderen, tot het gezin 
behoorende, hetzij wegens beide . 

i. Het invoeren of wijzigen van een school
geldregeling geschiedt met inachtneming van de 
artt. 2·69 tot en met 273 der Gemeentewet ; de 
invordering wordt geregeld door een plaatse
lijke verordening overeenkomstig de artt. 290, 
tweede lid en de artt. 291 tot en met 295 dier 
wet. 

j. In de verordening op de invordering van 
schoolgeld wordt bepaald, in welke gevallen ge
heele of gedeeltelijke ontheffing door den ge
meenteraad wordt of kan worden toegestaan. 

k. De vaststelling van de lijst der aanslagen 
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volgen de schoolgeldregeling geschiedt door 
burgemeester en wethouders. Indien de invor
deringsverordening het uitreiken van aanslag
bil jetten voorschrijft, moeten deze gedagtee
kend zijn. Voor zoover het uitreiken van aan
slagbiljetten niet is voorgeschreven, kunnen 
bezwaren tegen den opgelegden aanslag te allen 
tijde worden ingebracht, met dien verstande, 
dat zij geen betrekking kunnen hebben op beta
lingen, die ten tijde van het indienen r eeds 
langer dan twee maanden geleden hebben 
plaats gehad. 

Ten aanzien van de bezwaren tegen den 
schoolgeldaanslag en van verzoeken tot geheele 
of gedeeltelijke ontheffing van dien aanslag is 
overigens art. 299 der Gemeentewet van over
eenkomstige toepassing. 

l . De artt. 301 en 302 der Gemeentewet 
vinden overeenkomstige toepassing. 

Art. XXI. In art. 37bis wordt tusschen "hoo
gere burgerscholen" en "aldaar" ingevoegd : 
, handelsdag- of handelsavondscholen . 

Art. XXII. Art. 45bis wordt gelezen als 
volgt: 

Aan de besturen van bijzondere hoogerA bur
gerscholen met vier- en vijfjarigen cursus, 
handelsdag- en handelsavondscholen kan door 
Ons, telkens voor een tijdvak, overaenkomende 
met het getal leerjaren, subsidie uit 's-Rijks kas 
worden toegekend, mits voldaan wordt aan de 
voorwaarden, gesteld in art. 45ter. 

Art. XXIII. Het derde en vierde lid van 
art. 45ter worden gelezen als volgt : 

:l. Voor zoovee1 de hoogere burgerscholen 
met v~jfjarigen cursus betreft, zijn de eischen 
van toelating, met, uitzondering van die voor 
de extra-vakken, bedoeld in het vierde lid, onder 
a, gelijk aan die, krachtens art. 2lbis, bij alge
meenen maatregel van bestuur vastgesteld. 

4. a. Het onderwijs aan een hoogere burger
school met vierjarigen cursus en aan een hoogere 
burgerschool met vijfjarigen cursus omvat de 
vakken, v:irmeld in art. 16, tweede lid, wanneer 
het een hoogere burgerschool A en in art . 16, 
derde lid, wanneer het een hoogere burgerschool 
B betreft, zoomede, eventueel, godsdienstonder
wijs en die extra-vakken, waarvan Onze met de 
uitvoering dezer wet belaste Minister aan het 
bestuur op daartoe gedaan verzoek heeft mede
gedeeld, dat tegen het verleenen van subsidie 
daarvoor geen bezwaar bestaat. 

b. In elke klasse eener hoogerP. burgerschool 
met vier- of vijfjarigen cursus wordt in de ver
plichte vakken en, eventueel, in de extra
-vakken, bedoeld onder a, te zamen ten min.ote 
het getal lessen gegeven, dat volgens het alge
meen leerplan, bedoeld in art. 20, in die klasse 
moet gegeven worden. 

In alle klassen eener hoo~ere burgerschool met 
vier- of vijfjarigen cursus te zamen worden in de 
verplichte vakken niet meer lessen gegeven dan 
volgens het algemeen leerplan, bedoeld in art. 
20, moeten gegeven worden. 

c. Het onderwijs aan een handelsdagschool 
met driejarigen cursus omvat de vakken, ver
meld in het eerste lid van art. l8ter, zoomede, 
eventueel, godsdienstonderwijs en die extra
vakken, waarvan Onze met de uitvoering dezer 
wet belaste Minist3r aan het bestuur op daartoe 
gedaan verzoek heeft medegedeeld, dat tegen 
het verleenen van subsidie daarvoor geen be
zwaar bestaat, en dat aan een handelsdagschool 
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met vierjarigen cursus bovendien de vakken, 
vermeld in het vijfde lid van dat artikel. 

d. Het onderwijs aan een handelsavondschool 
omvat de vakken, vermeld onder a en b en ten 
minste één der vakken genoemd onder c-e, 
zoomede, eventueel, een of meer der vakken, 
genoemd onder f-o van art. l8quinquies en, 
eventueel, godsdienstonderwijs en die extra
vakken, waarvan Ome met de uitvoering dezer 
wet belaste Minister aan het bestuur op daartoe 
gedaan verzoek heeft medegedeeld, dat tegen 
het verleenen van subsidie daarvoor geen be
zwaar bestaat. 

Het vijfde lid van art. 45ter wordt gelezen 
als volgt: 

5. In elke klasse eener hoogere burgerschool 
worden in de verplichte vakken, voor zoover 
zij in h'.lt algemeen leerplan voor die klasse zijn 
vermeld, tezamen ten minste 30 lessen gegeven. 
In elke klasse eener handelsdagschool worden in 
de verplichte vakken, voor zoover zij in het voor 
die school vastgestelde leerplan zijn vermeld, 
ten minste 30 lessen gegeven. 

Het achtste en negende lid van art. 45ter 
worden gelezen als volgt: 

8. Het onderwijs in de vakken, waarin krach
tens deze Wdt onderw~js moet worden gegeven, 
wordt gegeven door leeraren in het bezit van 
de akten van bekwaamheid voor de benoem
baarheid tot leeraar in die vakken aan de over
eenkomstige openbare scholen vereischt, of, voor 
zoov.Jel het onderwijs in eenigvak tijdalijk wordt 
of zal worden gegeven door een niet-volledig 
bevoegde, daartoe door Onzen, met de uitvoe
ring dezer wet belasten Minister, vergunning 
zij verleend. Deze vergunning kan alleen om 
bijzondere redenen en tell,ens voor niet langer 
dan één schooljaar worden gegeven. 

9. De directeur bezit, waar het geldt een 
hoogere burgerschool, een krachtens art. 27 en 
waar het geldt een handelsdag- of avondschool, 
een krachtens de artt. 27ter en 27quater geëischte 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs. 

In het dertiende lid van art. 45ter wordt in 
plaats van "openbare hoogere burgerscholen'' 
gelezen : overeenkomstige openbare scholen. 

Art. XXIV. In het eerste lid van art. 45quin
quies wordt na "bedraagt" ingevoegd: voor de 
dagscholen. 

Aan art. 45quinquies wordt een zesde lid 
toegevoegd, luidende als volgt : 

6. Voor de handelsavondscholen wordt het 
subsidie voor kosten van personeelen en mate
rieelen aard met uitzondering van de kosten van 
gebouwen berekend op de wjjze, al s in het eerste 
lid onder a en in het vierde lid is aangegeven. 
Voor de huisvesting dier scholen beloopt het 
mosidie vijf en zeventig ten honderd van de 
kosten, berekend op de wijze, bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen. 

Art. XXV. In art. 45sexies wordt in plaats 
van " hoogere burgerscholen'' gelezen : scholen. 

Art. XXVI. In art. 45decies wordt in plaats 
van "gesubsidieerde hoogere burgerschool" ge
lezen : gesubsidieerde school. 

Art. XXVII. Art. 45undecies wordt gelezen 
als volgt: 

In gemeenten, waar geen openbare hoogere 
burgerschool of handelsschool gevestigd is, mag 
de toegang tot de overeenkomstige gesubsidi
eerde bijzondere -school, tenzij de school uit
sluitend voor interne leerlingen bestemd is, aan 
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geen leerling geweigerd worden op grond van 
godsdienstige gezindte. 

Art. XXVIII. In art. 45duodecie.i wordt in 
plaats van "hoogere burgerscholen'' gelezen : 
een school. 

Art. XXIX. Achter het bepaalde onder a 
van art. 46 vervalt de punt-komma en daaraan 
wordt toegevoegd : , met dien verstande, dat 
twee leden van de commissiën van toezicht op 
de hoogere burgerscholen A en de handels
scholen worden benoemd door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken binnen wier ambts
gebied de school is gevestigd. 

Art. XXX. In art. 55, tweede lid, wordt in 
plaats van "een met het in art. 57 onder b b6-
doelde eindexamen overeenkomend examen 
voor een door Ons te benoemen commissie'' 
gelezen : een examen, overeenkomend met een 
der in art. 57 onder b bedoelde eindexamens, 
hetwelk wordt afgenomen door een door Ons 
benoemde commissie. · 

Art. XXXI. In art. 56 wordt in plaats van 
,,een getuigschrift" gelezen: één der getuig
schriften. 

Art. XXXII. In art. 57 wordt na het bepaal
de onder b 2 ingevoegd : 

Bovendien kunnen, voor zooveel het Rijks
scholen betreft, door Onzen met de uitvoering 
dezer wet belasten Minister, voor zooveel het 
gemeentescholen betreft, door burgemeester en 
wethouders en, voor zooveel het bijzondere 
scholen betreft, door het schoolbestuur, be
langstellenden worden aangewezen, als bevoegd 
om de eindexamens der hoogere burgerscholen 
A bij te wonen . 

De zinsnede in art. 57 : ,,Het mondeling exa
men wordt afgenomen door de leeraren onder 1 
vermeld.", wordt geschrapt. 

De laatste volzin van art. 57 onder b wordt 
gelezen als volgt : 

De programma's van de eindexamens der 
hoogere burgerscholen, alsmede de regelen bij 
het afnemen van de examens in acht te nemen 
en de bevoegdheden van de deskundigen en 
van de belangstellenden worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. 

Aan art. 57 wordt toegevoegd: 
c. De eindexamenR der handelsdag- en avond

scholen worden geregeld bij algemeenen maat
regel van bestuur. 

Art. XXXIII. Ingevoegd wordt een art. 
77bis, luidende als volgt : 

Zij , die bevoegd zijn tot het geven van middel
baar onderw\js in de Nederlandsche taal, de 
Fra.nsche taal, de Hoogduitsche tan.l of de En
gelsche taal, kunnen een aanvullend examen 
afleggen in handelsbriefwisseling in de taal, 
waarvoor zij zoodanige bevoegdheid bezitten. 

Art. XXXIV. In art. 82 wordt in plaats van 
,,art. 25" gelezen : art. 2 , . 

Overgangsbepalingen. 

Art. XXXV. 1. De wettelijke bepalingen, op 
het tijdstip van de inwerkingtreding van deze 
wet geldende voor de hoogere burgerscholen met 
driejarigen cursus, blijven voor de op dat ~ijd,tip 
bestaande hoogere burgerscholen met drie
jarigen cursus van kracht. 

2. Wij behouden Ons voor , in die bepalingen, 
voor zoover voorkomende in algemeene maat
regelen van bestuur, de wijzigingen aan te 
brengen, welke het dienstbelang vordert. 
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Art. XXXVI. I eder, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding dezer wet aan een openbare 
of bijzondere dag- of avondschool zonder in 
strijd met de bestaande verordeningen te zijn, 
vast ·aangesteld is, behoeft om met zijn onder
wijs aan die inrichting voort te gaan, geen her
benoeming of erkenu.ing. H~j kan ook in gelijke 
betrekking bij een overeenkomtitige school 
worden aangesteld. 

Art. XXXVII. Deze wet treedt in werking 
op 1 September 1937, met dien verstande, dat, 
totdat de wet anders bepaalt, 

a. voor de handelsdag- en avondscholen, 
welke op 31 Augustus 1937 worden gesubsidi
eerd, en voor de hoogere burgerscholen A, ont
staande door omzetting van op dien datum 
gesubsidieerde handelsscholen, de op 31 Au
gustus 1937 voor de handelsscholen geldende 
subsidie-bepalingen van kracht blijven, behou
dens wijzigingen, die, onafhankelijk van deze 
wet, daarin mochten worden aangebracht; 

b. voor op 31 Augustus 1937 gesubsidieerde 
hoogere burgerscholen met driejarigen cursus, 
die in handelsscholen worden omgezet, de op 
dien datum voor hoogere burgerscholen met 

, driejarigen cursus geldende subsidie-bepalingen 
van kracht blijven; 

c. voor de klassen eener hoogere burgerschool 
A, strekkende ter vervanging van klassen eener 
op 31 Augustus 1937 gesubsidieerde handels
school, de op dien datum voor handelsscholen 
geldende subsidiebepalingen van kracht blijven, 
behoudens wijzigingen, die, onafhankelijk van 
deze wet, daarin mochten worden aangebracht; 

d. voor de klassen eener boogere burgerschool 
A, strekkende t ~r vervanging van klassen eener 
op 31 Augustus 1937 gesubsidieerde hoogere 
burgerschool met driejarigen cursus, de op dien 
datum voor hoogere burgerscholen met drie
jarigen cursus geldende subsidie-bepalingen van 
kracht blij ven. 

Art. XXXVIII. Ten aanzien van d,, op het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in 
functie zijnde leden van den raad, burgemees
ters, secretarissen en ontvangers, die alsdan 
tevens leeraar zijn aan een handelsdag- of avond
school, blijft, voor zooveel laatstgenoemde 
functie betreft, het bepaalde in art. 25, eerste 
lid, der gemeentewet buiten toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. 
. Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 
April 1937. 

WILHELMINA. 

s. 321. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o te m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 3 Mei 1937.) 

22 April 1937. WET tot wijziging en aanvul
ling der hooger-onderwijswet. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1935/1936, n°. 456, 
1-3 ; 1936/1937, n°. 94, 1-8. 

Hand. id. 1936/1937, bladz. 1766-1775; 
1794-1796. 

Bijl. Hand . . l • Kamer 1936/1937, n°. 94, 
bladz. 1- 7. 

Hand. id. 1936/1937, bladz. 571. 
Wij WILHELMINA, enz ..... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat w1Jz1gmg en aanvulling van de hooger
onderwijswet wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. De hooger -onderwijswet wordt gewij

zigd en aangevuld als in de artikelen II tot en 
met XIII wordt aangegeven. 

Art. II. Na artikel 10 wordt ingevoe.~d een 
nieuw artikel l0bis, luidende als volgt : 

Bij de regeling der schooltijden aan de gym
nasia wordt door het vrijgeven van uitdrukke
lijk in de regeling genoemde uren gezorgd, da t 
de leerlingeµ in de schoollokalen of elders gods
dienstonderwijs van de godsdienstleeraren 
kunnen ~enieten. De voor het godsdienstonder
wijs bestemde uren vallen hinnen of sluiten aan 
biJ de schooltijden en worden voor elk gJmna
sium vastgesteld na overleg met den door de 
kerkelijke gemeente of de plaatselijke kerk voor 
dit gymnasium a.an(lewozen godsdienstleeraar 
of met die kerkeJ;jke gemeente of plaatselijke 
kerk zelve, welke den godsdienstleeraar voor 
dit doel aanwijst. 

Onder voorwaarden, door burgemeester en 
wethouders na overleg met den inspecteur te 
bepalen, worden de schoollokalen zoo noodig 
verwarmd en verlicht, kostflloos voor dit gods
dienstonderwijs beschikbaar gesteld. 

Bij verschil omtrent het vrij geven van uren 
of beschikbaar stellen van lokalen tusschen hen, 
die daartoe moeten medewerken, beslist Onze 
Minister, met de uitvoering van deze wet belast. 

Voor de toepassing van dit, artikel worden 
met kerkelijke gemeenten gelijkgesteld vereeni
gingen, welk3 zich met het gevem van gods
dienstonderwijs aan leerlingen van gymnasia 
belasten en dit ter kennis van het gemeente
bestuur hebhen gebracht, mits deze vereeni
gingen voldoen aan bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stelle.'! eischen 

Art. III. Artikel 13, eerste lid, wordt gelezen 
als volgt: 

7.ij. die een der eindexam1,ns van de hoogere 
burgerscholen, bedoeld in artikel 57, onder b, 
of het d~armede gelijkgesteld examen, bedoeld 
in artikel 55, tweede lid, der middelbaar
onderw:ijswet, met goed gevolg hebben afgelegd, 
worden bij het in artikel 12 omschreven examen 
alleen geëxamineerd in de vakken, waarin zij 
bij het door hen afgelegd examen niet zijn 
geëxamineerd. 

Art. IV. Aan artikel 76 wordt toegevoegd een 
derde lid, luidende als volgt : 

Ook kan een universiteit een faculteit der 
economische wetenschappen bevatten. 

Art. V. Aan artikel 130 wordt toegevoegd een 
derde lid, luidende als volgt: 

Aan een universiteit, die tevens een faculteit 
der economische wetenschappen bevat, is ook 
verkrijgbaar een doctoraat in de economische 
w etenschappe n. 

Art. VI. In het vierde lid van artikel 131 
worden tusschen de woorden "bij artikel 184" , 
en de woorden "in de gelegenheid gesteld'' 
ingevoegd de woorden : en, voorzoover het bP
sluit betrekking beeft op de faculteit der econo
mische wetenschappen, de senaten der bij
zondere economische hoogescholen, vermeld in 
een aanwijzing, als bedoeld bij artikel 200bis,. 

Art. VIL Het eerste en het tweede lid van 
artikel 133 worden gelezen als volgt : 

Tot het afleggen der examens wordt ieder, 
onverschillig waar hij de daarvoor vereischte 
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kundigheden heeft opgedaan, toegelaten, mits 
h ij in het bezit is van het daartoe lei_dend, in 
het tweede lid, onder a tot en met i , aangegeven 
getuigschrift wegens met goed gevolg afgelegd 
eindexamen van een gymnasium of van een 
hoogere burgerschool of van het hiermede 
gelijkgesteld getuigschrift, bedoeld in artikel 12, 
of van het getuigschrift , bedoeld in a-r t ikel 55, 
tweede lid, der middelbaar-onderwijswet. 

a. Tot het afleggen der examens in de facul
t eit der godgeleerdheid geeft toegang het eind
examen in de afdeeling A van een gymnasium ; 

b. tot het afleggen der examens in de facul
teit der rechtsgeleerdheid geven toegang het 
eindexamen in de afdeeling A en dat in de af
deeling B van een gymnasium ; 

c. t ot het afleggen der examens in de facul
teit der geneeskunde geven toegang het eind
examen in de afdeeling B van een gymnasium 
en dat van een hoogere burgerschool B ; 

d. tot het afleggen der examens in de facul
teit der wis- en natuurkunde geven toegang het 
eindexamen in de afdeeling B van een gym
nasium en dat van een hoogere burgerschool B ; 

e. tot het afleggen der examens in de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte geeft toegang het 
eindexamen in de afdeeling A van een gym
nasium; 

f. tot het afleggen der examens in de faculteit 
der 11eeartsenijkunde. geven toegang het eind
examen in de afdeeling B van een gymnasium, 
dat van een hoogere burgerschool B en het vol
ledig afgelegd eindexamen der middelbare land
bouwschool te Groningen ; 

g. tot het afleggen der examens in de facul
teit der economische uetenschappen geven toe
gang het eindexamen in de afdeeling A en dat 
in de afdeeling B van een gymnasium en het 
eindexamen van een hoogere burgerschool A 
?n dat van een hoogere bur1J;erschool B ; 

h. tot het afleggen der examens in de veree
nigde facu lteiten der rechtsgeleerdheid ,n der let
teren en wijsbegeerte betreffende de studie van 
den Oost-Indischen Arcrupel geven toegang het 
eindexamen in de afdeeling A en d~t in de af
deeling B van een gymnasium en net eind
examen van et>n hoogere burgerschool A en dat 
van een hoogere burgerschool B ; 

i. tot het .• fleggen der examens in de vereenig
de faculteiten der wis- en natuurkunde en der 
letteren en wijsbegeerte geven toegang het eind
examen in de afdeeling A en dat in de afdeeling 
B van een gymnasium em het eindexamen van 
een hoogere burgerschool B ; 

met dien verstande, dat voorzoover betreft 
de studie van sociale aardrijkskunde en de vrij e 
stud ierichting in de aardrijkskunde, mede het 
3indexamen van een hoogere burgerschool A 
toegang geeft, en, voorzoover betreft de studie 
van natuurkundige aardrijkskunde het eind
examen in de afdeeling A van een gymnasium 
geen toegang geeft. 

Art. VIII. In artikel 186 onder a vervalt het 
woord " vijf". 

Art. IX. In het tweede lid van artikel 199 
wordt in plaats van ., vier der vijf facu lteiten" 
gelezen: vier de:r faculteiten, en in plaats van 
"alle de daar genoemde vijf faculteiten'' : vijf 
van de daar genoemde faculteiten . 

Art. X. Na artikel 200 wordt ingevoegd een 
nieuw hoofdstuk, bevattende zevan artikelen, 
luidende als volgt : 
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HOOFDSTUK VA. 

Van de B ijzondere. Economiscne H oog,scholen. 

Art. 200bis. Door Ons kunnen, bij besluit, 
den Raad van State gehoord, instellingen, 
stichtingen of rechtspersoonlijkheid bt>zittende 
vereenigingen worden aangewezen alA bevoegd 
~en bijzondere economische hoogeschool te 
hebben, die ten aanzien van de door haar af 
te nemen examens en te verleenen doctorale 
graden de in deze of andere wetten omschreven 
rechten heeft. 

Alle bepalingen betreffende de faculteit der 
economische wetenschappen, voorkomende in 
Ons beslui t, bedoeld bij artikel 131, zijn van toe
passing op de krachtens het eerste lid aange
wezen economische hoogescholen. 

Art. 200ter. De aanwijzing geschiedt op een 
daar toe tot Ons gericht verzoekschrift van het 
best~ur der instelling, stichting of vereeniging. 

BiJ het verzoekschrift moeten worden over
geiegct de statuten, de akte of het reglement be
t reffende de oprichting van de economische 
hoogeschool, alsmeile een reglement van orde 
voor rle promotiën, dat genoegzame waarborgen 
biedt voor vrije bestrijding. 

Art. 200quat,r. Behalve hetgeen daarin ove
rigens ter voldoening aan wettelijke voorschrif
ten moet worden opgenomen, zullen de statu
ten, de akte of het reglèment moeten bevatten : 

a. het voor. chrift, dat de hoogeschool staat 
onder toezicht van een college van curatoren, 
bestaande uit t ea minste drie leden; 

b. voorschriften omtrent aanstelling, schor
sing of ontslag der hoogleeraren en andere do
centen, bij welke de geldelijke positie van een 
niet op verzoek noch wegens plichtverzuim of 
wangedrag ontslagen of op non-activiteit gesteld 
hoogleeraar op voldoende wijze is geregeld; 

c. een voorschrift, waaruit blijkt, dat zij, die 
hetzij aan een openbare of overeenkomstig 
artikel 184 aangewezen bijzondere universiteit, 
die een faculte~t der economische wetenschap
pe~ bevat, h~tz1J aan een ande_re overeenkomstig 
artikel 200bis aangewezen buzondere economi
sche hoogeschool voor een examen of een pro
motie zijn afgewezen, gedurende den termijn 
dier afwij zing niet tot dat examen of die pro
motie worden toegelaten ; 

d. voorschriften, uit welke blijkt, dat ter zake 
van het onderwijs der hoogleeraren en andere 
docenten is verschuldigd een bedrag, ten minste 
gelijkstaande met dat, verschuldigd voor het 
bijwonen der lessen aan de Rijksuniversiteiten, 
en dat zij, die een Rijksbeurs genieten, van de 
betaling van collegegeld zijn vrijgesteld ; 

e. voorschriften, uit welke blijkt, dat voor het 
afleggen van elk examen en voor het toekennen 
van den doctoralen graad zijn verschuldigd 
bedragen, t en minste gelijkstaande met d ie, 
verschuldigd voor het afleggen van de examens 
en het verwer ven van den doctoralen graad 
aan de Rijksunivers iteiten, en dat het bewijs, 
dat de daarvoor gevorderde sommen en he t 
onder c bedoelde bedrag, verschuldi~d voor het 
bijwonen der lessen, is betaald, vóor den aan
vang van het examen aan het voorzittend lid 
van de examencommissie moet worden over
gelegd . 

Art. 200quinquies. Om onderwijs aan een bij
zondere economische hoogeschool, vermeld in 
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een aanwijzing, als bedoeld in artikel 200bis, te 
kunnen ~even, wordt vereischt het bezit van 
een bewiJS, dat de aanstelling door Ons is be
krachtigd. 

Art. 200sexies. Op de bijzondere economische 
hoogescholen, vermeld in een aanwijzing, als 
bedoeld in artikel 200bis, is mede van toepassing 
hetgeen in de artikelen 190, eerste lid, 191, eerste 
lid, 192, 193, 196 en 199, eerste lid, ten opzichte 
van een bijzondere universiteit, vermeld in een 
aanwijzing, als bedoeld in artikel 184, is be
paald. 

Art. 200septies. Aan een bijzondere econo
mische hoogescbool, vermeld in een aanwijzing, 
a ls bedoeld in artikel 200bis, is verkrijgbaar het 
doctoraat in de economische wetenschappen. 

Art. 200octies. Tot het afleggen der examens 
aan een bijzondere economische hoogeschool, 
vermeld in een aanwijzing, als bedoeld in artikel 
200bi8, worden t oegelaten zij , die in het bezit 
zijn van een der getuigschriften, vermeld in 
de artikelen 11 en 12, of van een getuigschrift 
van met goed gevolg afgelegd eindexamen van 
de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
A of B of van de hiermede gelijkgestelde exa
mens, bedoeld in artikel 55, tweede lid, der 
nlicl.delbaar-onderwijswet. 

Personen, die den leeftijd van dertig jaren 
hebben bereikt, kunnen zonder een der in het 
vorige lid vermelde getuigschriften te bezitten, 
in bijzondere gevallen door Onzen Minister, met 
de uitvoering van deze wet belast, tot de exa
mens aan een bijzondere economische hoO!~e
school, vermeld in een aanwijzing, als bedoeld 
in artikel 200bis, worden toegelaten op grond 
van een verklaring van den senaat dier hooge
schocl, dat zij voldoende algemeene ontwikke
lin!)' en geschiktheid bezitten voor de studie van 
het door hen gekozen vak. 

Art. XI. Het opschrift van Hoofdstuk VI 
wordt gelezen als volgt : 

Van het toezicht op het Bijzonder Hooger 
Onderwijs, bedoeld in de voorgaande drie 

hoofdstukken. 

Art. XII. Het eerste lid van artikel 201 wordt 
gf 1 ~zen als volgt : 

J~r is een commissie van toezicht op de bij
zondere leerstoelen, de bijzondere universi
teii en en de bijzondere economische hooge
~i'h •Jlen, bestaande uit ten minste vijf leden. 
Zij worden door Ons benoemd en ontslagen. 

Art. X III. In het tweede lid van artikel 201 
en in het eerste lid van artikel 203 worden de 
wo ,rden " in de beide voorgaande hoofdstuk
ken'' telkens vervangen door de woorden : in 
,:J;, voorgaande drie hoofdstukken. 

Art. XIV. Deze wet treedt in werking op een 
,iatler door Ons te bepalen tijdstip. 

Ons besluit, bedoeld in artikel 131 cJ er hooger
onderwijswet, regelt de bevoegdheden, welke de 
be·, itters van getuigschriften, verworven vóór 
d,; inwerkingtreding van deze wet aan de facul
tciL der economische wetenschappen (faculteit 
<ler handelswetenschappen) aan de gemeente-
1 ii ~A universiteit t e Amsterdam of aan een bij
z,or,dere economische hoogeschool (handels
haogeschool) , welke volgens de bepalin~en van 
d:,Lé wet aanwijzing verkrijgt, aan deze getuig
schriften zullen ontleenen. 
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Lasten en bevelen, eriz. 
ul•geven ten Paleize het Loo, den 22sten 

April 1937. 

J. R. 

s. 348. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

Slotemaker d e Bruïne. 
(Uitgeg. 3 Mei 1937. ) 

23 J uni 1937. BESLUIT tot wijziging van de 
artikelen 1 en 8 van het Koninklijk Besluit 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), 
tot regeling van de toekenning van wacht
geld aan Burgerl\jke Rijksambtenaren, zoo
als d it laatsteliJk is gewijzigd en aangevuld 
bij beslui t van 9 Januari 1935 (Staatsblad 
n°. 8). 

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

Binnenlandsche Zaken van 10 Februari 1937, 
n°. 76, afdeeling Pensioenen en Wachtgelden ; 

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambte-
narenwet 1929: 

Overwegende, dat het wenschelijk is de arti
kelen 1 en 8 van Ons besluit van den 3 Augus
tus 1922 (Staatsblad n°. 479), houdende regeling 
".~n de toekenn ing van wachtgeld aan Burger
hJke R1Jksambtenaren, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij Ons be
sluit van 9 J anuari 1935 (Sta,itsblad no. 8\ te 
wijzigen ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 15 
,Juni 1937, n°. 54) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 19 Juni 1937, 
n°. 761v, Afdeeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1, eerste lid, en in ar tikel 

8, eerste lid, van Ons aangehaald besluit worden 
na het woord "pensioen" ingevoegd de woorden 
.,of voorloopig pensioen, bedoeld in het Regle
ment voorloopige pensionneering onderwijzers," 

2. Voor den op wachtgeld-gestelde, die 
vóór den datum van inwerkingtreding van dit 
besluit inde termen is gekomen om voorloopig 
pensioen, bedoeld in het Reglement voorloopige 
pensionneering onderwijzers, te genieten, ver
val t het wachtgeld met ingang van dien datum. 

3. Dit besluit t reedt in werking met rn
gang· van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister v.an Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de Wilde. 

( Uitgeg. 25 J uni 1937.) 
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s. 361. 

15 Aprit 1937. "BESLUIT tot wijziging van 
artikel 4, paragraaf 58, van het Acade
misch statuut. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Februari 1937, n°. 771m, afdeeling Hooger 
onderwijs; 

Gelet op artikel 131 der hooger-onderwijswet; 
Gehoord de senaten der universiteiten; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 April 1937, n°. 47); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 10 April 1937, n°. 1436, 
afdeeling Hooger onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In artikel 4, paragraaf 58 onder 3, van het 

Academisch statuut wordt in plaats van " de 
J avaansche taal; '' gelezen de J avaansche of de 
Maleische taal;. 

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

's-Gravenhage, den 15den April 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S l otemaker de Bruïne. 
(Uitgeg . 27 April 1937.) 
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s. 381. 

10 F ebruari 1937. BESLUIT tot nadere vast
stelling van het tarief voor de verkrijg
baarstell ing van drukwerken, welke door 
de Algemeene Landsdrukke1·ij worden uit
gegeven. 

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

Binnenlandsche Zaken van 29 J anuari 1937, 
N°. 23, Afdeeling Algemeen Secretariaat en 
Comptabiliteit; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Het tarief behoorende bij Ons besluit van 

21 Augustus 1920 (Staatsblad N°. 718), welk 
tarief laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 29 December 1927 (Staatsblad N°. 427) 
wordt te rekenen van 1 Januar i 1937 gewij 
zigd en nader vastgesteld , zooals het bij dit 
besluit is gevoegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift za l 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Zeil am See, den l0den F ebruari 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· · van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitgeg. 16 Maart 1937.) 

TARIEF behoorende bij Koninklijk Besluit van 10 Februari 1937 (Staatsblad No. 381). 

i l À C) 

2., " a~-2s .... a~~ ..., 
" "O ,:: "O cè .: P;..: P; al :,. 

~~s ~~ s " ei:,"O ,... 
BENAMING. eos 

~ dj Q.) .... cè" es ~ ~~ '"O ·~c: "d !,: .: "O ::, ~'"E A " .: ~~ ê ~ ~ ~ 0 ~<) ~ ,!::) ,!::) 
cè cè :,. 

De Staatscourant zonder octavo-bijvoegsels . . . . . . . . . - f 5.- f 0.15 -
Octavo-bijvoegsels bevattende de Naamlooze Vennootschappen. f 12.- - 0,25 -
Octavo-bijvoegsels bevattende de Coöperatieve vereenigingen. . 6.- - 0.25 -
Octavo-bijvoegsels bevattende de statuten van erkende vereeni -

gingen ............. . ............. 7,50 - 0,25 -
Octavo-bijvoegsels bevattende verslagen en rapporten . . . . 5.- - 0.25 -
Octavo-bijvoegsels bevattende de uitspraken van den Raad voor 

5.-! de scheepvaart en van den lVIarineraad . . . . . . . . . . . • . - 0.25 -
De bijlage van de Staatscourant bevattende de Prijscourant der 

effecten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 5.- - 0.15 -
De Handelingen van de Staten-Generaal met de bijlagen . - 7.50 - -
De Handelingen van de Staten-Generaal. . . . . . . . . - 4.- - f 0.10 
De Bijlagen der Handelingen van de Staten-Generaal - 4.- - 0.10 
De Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal . . 1.50 - - 0.10 
De Handelingen met de bijlagen, voor zoover deze betrekking heb-

ben op de Nederlandsche Koloniën . . . . . . . . . . . . . . 7.50 - - 0.10 
De gedrukte (witte) stukken van de Staten-Generaal. . . . . - 25.- - 0.05 
De gedrukte (witte) stukken, betreffende de wetsontwerpen der 

1 Rijksbegrooting met memoriën van toelichting en uitgewerkte staten - - 7.50 -
1 per ex. 

Het Staatsblad. 
1. Volledige jaargang . . ....... f 10.- - - l f 0.20 
2. Verplicht abonnement der gemeenten, bevattende: 
a. de Staatsbladen, betreffende het Koninklijk Huis ! 
b. de Staatsbladen, betreffende verdragen en andere overeen-

komsten met vreemde Mogendheden ; 
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c. de andere ·staatsbladen van algemeen belang - zonder 
Koloniën -; 

d. schorsings- en vernietigingsbesluiten en beRlissingen op beroep 
- eveneens zonder Koloniën. . . . . . . . . . . . . 5.-

6.-
Hetzelfde abonnement, vrij besteld door gemeenten, andere 

openbare lichamen of particulieren . . . . . . . . . . . . . . 
3. De Staatsbladen van algemeen belang, met uitzondering van 

de Staatsbladen betreffende verdragen en andere overeenkomst en 
met vreemde Mogendheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. De Staatsbladen betreffende verdragen en andere overeen
komsten met vreemde Mogendheden . . . . . . . . . . . . . 

5.-

2.50 
2.50 5. Schorsings- en vernietigingsbesluiten en beslissingen op beroep 

6. De Staatsbladen het eerst ondert,eekend door den Voorzitter 
van den Raad van Ministers . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7- 17. De Staatsbladen het eerst onderteekend door den Minister 
van : 

(7) Buitenlandsche Zaken ; 
(8) Justitie; 
(9) Binnenlandsche Zaken; 

(10) Onderwijs, Kw;i.sten en Wetenschappen; 
( 11) Financiën ; 
(12) Defensie; 
(13) Waterstaat ; 
(14) Handel, Nijverheid en Scheepvaart; 
(15) Landbouw en Visscherij ; 
(16) Sociale Zaken; 

2.50 

( 17) K oloniën, ieder . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H et R egister op het Staatsblad tot en met den jaargang 1935. 

2.50 
1.-

Bij elk der abonnementen 6 tot en met 1 7 
van het Staatsblad worden geleverd: 

a. de Staatsbladen betreffende het Konink
lijk Hu is, en 

b. de Staatsbladen betreffende verdragen 
en andere overeenkomsten met vreemde Mo
gendheden voor het betreffend abonnement 
van bijzonder belang, ook a l zijn deze Staats
bladen het eerst onderteekend door een an
deren Minister. 

Bij alle abonnementen worden de bijbehoo
rende uittreksel- en verwijzingsbladen en re
g isters geleverd. 

Lever in gen in grootere hoeveelheid ui tslu i
tend aan Rijksadministratiën van: 

a. De gedrukte (witte) stukken van de 
Staten-Gene,·aal: 
de eerste 25 exemplaren ...... f 0.05 per vel; 
van 26 tot en met 50 exem-

plaren ... ... ..... ... ...... ........... f 0.04 per vel; 
van 51 tot en met 100 exem-

pl aren . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . f 0. 03 per vel ; 
b. H et Staatsblad: 

de eerste 25 exemplaren f 0.20 per nummer ; 
van 26 tot en met 50 

exempl aren . .......... .... f 0.10 per nummer; 
van 51 tot en met 100 

exempl aren .. . f0 .07 per nummer; 
voor ieder exempl aar 

meer . ... ......... ....... ..... f 0.05 per nummer. 
Ingeval een nummer meer. dan drie vell en 

druks beslaat, worden de hiervoren genoemde 
prijzen voor elk vel of gedee lte van een ve l 
respectievelij k met 8, 4, 3 en 2 cent verhoogd. 

Bij afname van 1000 exempla ren en meer 
van Staatsbladen wordt 25 pct. korting toege
staan. 

B ij afname van minstens 500 exempl aren 
rnn eenzelfde publicatie moet de bestelling 
desverlangd, ter beoordeeling van de betrok-
1:cn Rijksadministratie, tegen h et gewone druk-

werktarief worden uitgevoerd. 
Bij het nemen van een abonnement in den 

loop van het jaar of van een kwartaa l op een 
der in dit besluit genoemde uitgaven worden 
van de reeds verschenen nummers of vellen 
geen exempl aren verstrekt. Desver langd wor
den ze, indien nog voorradig, tegen den vast
gestelden eenheidsprij s bijgeleverd. Voor die 
bijlevering wordt echter boven den abonne- . 
mentsprijs niet meer berekend, da n de prij s 
van het jaar- of van het kwartaalsabonnement 
bedraagt. R eeds verschenen jaargangen van 
het Staatsblad of a fdeelingen van het Staats
blad worden tegen den dubbelen abonnements
prijs geleverd. 

Mij bekend, 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 

s. 383~ 

9 Maart 1937. BESLUIT tot vervroeging m 
1937 van den wettel ijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staats
blad N °. 236). 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Maart 1937, N°. 
8078, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats-
blad N°. 165) , gewijzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsblad. N °. 130) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in 1937 de vervroeging met 

één uur van den wettelijken t ijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
N °. 236}, za l aanvangen den twee en twintig
sten Mei en zal eindigen den derden October. 

Onze M inister van B innenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
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dat in het Sta,atsblail en in de Sta,atsco"rant 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van B innenlanclsche Zak.en, 
J . A. de W i I de. 

{Uitg eg. 15 Maart 1937.) 

s. 384. 

17 April 1937. BESLUIT, betreffende de 
sluiting van de tegenwoordige zitting der 
Staten-Generaal en de ontbinding van de 
beide K amers . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenlandsche Zaken, namens den Raad va n 
Ministers, van 12 April 1937, Kabinet 
287; 

Gelet op de artikelen 73, 101, 105 en 198 
der Grondwet, artikel 66 der provinciale wet 
en artikelen 114, 114j en 126 der kieswet; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Onze Minister van Binnenl andsche 

Zaken wordt gemachtigd om van Onzentwege 
de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal 
te slui ten in eene vereenigde vergadering der 
beide K amers op Zaterdag den 5den Juni 1937 
des namiddags te dri e uur. 

2. De Eerste K amer en de Tweede Kamer 
der Staten-Generaa l worden ontbonden met 
Maandag den 7den Juni 1937 . 

3. De verkiezingen van de leden der Eerste 
Kamer zullen in iedere provincie plaats heb
ben op Donderdag den 27sten Mei aanstaande. 

Onze Commissarissen in de onderscheidene 
prov inciën worden gemachtigd de Staten hun
ner provincie te dien einde in buitengewone 
zitting bijeen te roepen. 

De candidaatstelling voor de verkiezing zal 
in iedere provincie plaats hebben op Maandag 
3 Mei 1937. 

4. De candidaatstelling voor de verkiez ing 
van de leden der Tweede K amer in eiken 
kie kring zal_ plaats hebben op Dinsdag den 
20sten April aanstaande. 

5. De eerste samenkomst van de nieuwe 
K amers zal ·plaats hebben in vereen igde ver
gadering op Dinsdag den &sten Juni aan
staande. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal, aan den 
Raad van State, aan de Ministerieele Depar
tementen en aan de Algemeene R e kenkamer 
en hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 17den April 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlanclsche Zaken, 
J . A. de W i Id e. 

{Uitg eg. 17 Ap,·il 1937.) 

s. 385. 

28 M ei 1937. BESLU IT, houdende va. tsteJ. 
ling van den datum, bedoeld in artikel V] 
van Ons besluit van 24 Februari 193i 
(Staatsblail n°. 343). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat ingevolge het bepaalde in 
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artikel VI van Ons besluit van 24 Februari 
1937 {Staatsblail n°. 343) cle bepalingen van 
genoemd besluit, houdende wijziging van het 
Internationaal Po tbesluit 1934 (Staatsblad n°. 
570) in werking zull en treden met ingang van 
een nàder door Ons vast te stell en datum; 

Op de voordracht van Onzen Minister -van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Mei 1937, n°. 
1 ; Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verst.aan: 
te bepalen als volgt: 

E en ig artikel. 
De bepalingen, vervat in de artikelen I 

tot en met V van Ons besluit van 24 F ebruari 
1937 {Sta,atsblad n° . 343), houdende wijziging 
van het Internationaal Postbesluit 1934 
{Sta,atsblail n°. 570), treden in werking met 
ingang van 5 Juni 1937. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlanclsehe Zaken, 
J . A. de W i Id e. 

(Uitg eg . 1 Juni 1937. ) 

s. 386. 

3 J uni 1937. BESLUIT, betreffende open ing 
buitengewone zitting van de Staten-Gene
raal op 8 Juni 1937. 

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

Staat, Minister van K oloniën, Voorzitter van 
den R aad van Ministers van 1 Juni 1937, N °. 
199 K abinet M.R.; 

Gezien de artikelen 101 en 104 der Grond
wet· 

' H ebben besloten en bes! ui ten: 
de buitengewone zitting van de Staten

Generaal wordt op Dinsdag, 8 Juni 1937, des 
namiddags te één uur, in eene vereenigde ver
gadering der beide Kamers geopend door On
zen Minister van Binnenlandsche Za ken. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, waar
van afschrift zal worden gezonden aan de be i
de K amers der Staten-Generaal, aan den R aad 
van State, aan de Departementen van Alge
meen Bestuur en aan de Algemeene R eken
kamer en hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaat-at. 

H et Loo, den 3den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sta,at, 
M inister van Koloniën, 

Voorzitt e,· van den R aail van M inisters, 
H . Co lijn. 

{Uitg eg . 5 J uni 1937.) 

s. 387. 

3 J uni 1937. BESLUIT houdende wijziging 
van het Organiek Besluit P. T. T. 1928. 

Wij WILHELMINA. enz. 
In aanmerking nemende, dat het wenscbelijk 

is gebleken een wijziging aan te brengen in 
artikel 9a van het Organiek Besluit P .T.T. 



255 

1928 (beslui t van 11 Maart 1929, Staatsblad 
1929, n°. 74, zooals dit laatste~jk is gewijzigd 
biJ besluit van 15 J anuari 1937, Staatsblad n°. 
380) ; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken dd. 27 Mei 1937, n°. 12, 
Hoofdbestuur der Posterij en, Telegrafie en 
Telefonie ; 

Hebben g0edgevonden en verstaan t 1; bepalen 
Eenig artikel. 

Het tweede lid van artikel 9a van het Organiek 
Besluit P .T.T. 1928 wordt, met ingang van 1 Juni 
1937, na den eersten volzin gelezen als volgt : 

"Hij wordt in de door den Minister aan te 
" wij zen districten terzijde gestaan door een 
"of twee adjunct-hoofden. De vervanging van 
" het hoofd bij afwezigheid of ontstentenis 
,, word t geregeld door den Directeur-Generaal" 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 3den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e Wi l d e. 

(Uitgeg. 15 Ju ni 1937.) 

s. 388. 

4 Juni 1937. BESLUIT tot vaststelling van de 
instructie voor de commissie van advies 
ingesteld bij artikel 9 van de Girowet, 
Staatsblad n°. 307 van 1936. 

Wij WILHE LM! A, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 24 Mei 1937, n°. M 
45 H oofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie en van Onzen M'.inister van Financiën 
van den 29 Mei 1937, n°. 47, Generale Thesaurie ; 

Gelet op artikel 9, lid 2, van de Girowet , 
S taatdblad n°. 307 van 1936 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de navolgende instructie voor 

de commissie van advies, ingesteld bij ar t ikel 9 
van de Girowet, Staatsblad n°. 307 van 1936, in 
dit besluit verder aanged uid als "de commissie" . 

Art. 1. 1. De commissie vergadert zoo dik
wij ls de voorzitter het noodig oordeelt of het 
door t en minste t wee leden schriftelijk met op
gaaf van redenen wordt gevraagd . 

2. De vergaderingen worden gehouden te 
's-G ravenhage, tenzij de voorzitter het noodig 
acht die elder s t e houden. 

Art. 2. 1. De commissie wordt bijgestaan 
door een door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken aan te wijzen secretaris, aan 
·w ien door Ons eene v erg oeding t er zake kan 
worden toegekend. 

2. Bij ontstentenis van den secretari8 wordt 
deze vervangen door een der leden, aan te wijzen 
door den voorzitter , tenzij Onze voornoemde 
Minister op andere wijze in zijne vervanging 
voorziet. 

Art. 3. 1. De leiding van de vergaderingen 
berust bij den voorzitter .van de commissie. 

2. Bij ontstentenis van den voorzitter wordt 
bij vervangen door den oudste in jaren der 
aanwezige IPden, t enzij Onze Minister van 
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Binnenlandscbe Zaken daarvoor een der andere 
leden aanwijst . 

Art . 4. Alle van de commissie uitgaande 
stukken worden door den voorzitter en den 
secretaris onderteckend. 

Art . 5. 1. De voorzitter en de leden van de 
commissie genieten als zoodanig geen bezold i-• 
ging. 

2. Aan ben , alsmede aan den secretaris, wordt 
op den voet, va,1 het bepaald e in Ons besluit va.n 
29 December 1921 (S taatsblad n°. 1452) , zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd b~j Ons besluit van 
15 Februar i 1935 (Staatsblad n°. 53), en met 
ingang van den dag waarop zij hunne werk
zaamheden hebben aangevangPn , een vacatie
geld van f 5,- verleend. 

Art . 6. De voorzitter , de leden en de secre
taris van de commissie genieten vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten overeenkomstig de be
pali~gen van het "Reisbesluit 1916" wegens 
door hen ten behoeve van de commissie zoowel 
voor als na de inwerkingtreding van di t besluit 
gemaakte reizen . 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën zijn belas t met de uitvoer ing van 
dit besluit , dat in het S taatsblad zal worden ge
plaatst . 

Het Loo, den 4den Juni 1937, 

s. 402. 

WILHELMINA. 
De M inister van B innenlandsche Zahn, 

J. A. de W i l d e. 
De Minister ·van Financiën, 

Oud. 
( Uitgeg. 25 Juni 1937.) 

2 April 1937. WET tot verleening van een 
fi nancieele tegemoetkom ing aan Neder
landsch-lndië, ten einde dat gebiedsdeel in 
staat te stell en tot het treffen van bijzon
dere maatregelen van welvaartszorg. 

Bijl . Hand. IT 1936/3 7, 306. 
H and,. Il 1936/37, bladz . 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650. 
Bijl. H and. l 1936/37, 306. 
H and. l 1986/87, bladz. 465-488, 491. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschel ij kheid is gebl eken Neder
landsch-l ndië in staat te ste llen tot het treffen 
van een aantal bij zondere maatregelen van 
welvaartszorg door het verl eenen van een fi
nancieele tegemoetkoming. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën wordt. 

gemachtigd van de schu ld van Nederlandsch
l ndië, terzake van door N ede1·lanà ver trek te 
voorschotten in 1·ekening-courant, een bedrag 
van ten hoogste vij f en t wint ig mil lioen g ul 
den (f 25,000,000) kw ij t te schelden. 

2. De in artikel 1 bedoelde schu ldvermin
der ing wordt verl eend in de jaren 1937, 1938, 
1939 en 1940, telkenjare tot het beloop der 
uitgaven door Nederlandsch-l ndië in het voor
afgaande jaar gedaan, ter uitvoering van bij
zondere maatregelen van welvaartszorg, wel ke 
door Onze Ministers van Financiën en van 
Koloniën daartoe zijn aangewezen. 

3. De krachtens deze wet kw ij tgescholden 
bedragen worden opgenomen in de ingevolge 
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artikel 86a der Comptabili te itswet 1927 (Tekst • 
Staatsblad 1936, n° . 480) in te dienen wets
ontwerpen strekkende tot afboeking van de 
voordeelige en nadeelige saldi der Rijksreke
ningen over de betrokken jaren. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den April 

19 37. 

s. 403. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 20 April 1937.) 

8 A pril 1937 . WET houdende herziening van 
de wettelijke bepalingen betreffende ver
koop van domeinen. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1936/1937, nr. 310, 
1-6. 

Hand. id. 1936/1937, bladz. 1890. 
Bijl. Hand. 1• Kamer 1936/1937, nr. 310. 
Hand. id. 1936/ 1937, bladz. 525. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de wettelijke bepalingen 
nopens den verderen verkoop van domeinen t e 
herzien; 

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

Artikel 1 der wet van den 29sten Augustus 
]848 (Staatsblad n°. 39), gewijzigd bij de wet 
van den 18den Juli 1930 (Staatsblod n°. 307) 
wordt gewijzigd als volgt: 

In het tweede lid vervalt nit de bepaling 
onder a aan het slot het woord "en' ' ; in de be
paling onder b wordt aan het slot de punt ver
vangen door eene puntkomma; aan het tweede 
lid wordt toegevoegd : 

c. t e ontginnen gronden, alsmede ingedijkte, 
ingepolderde, drooggemaakte of ontgonnen 
gronden, met daarop eventueel gestichte op
stallen , mits binnen een t ermijn van 40 jaren 
nadat de indijking, inpoldering, droogmaking 
of ontginning ka n worden geacht t e zijn be
eindigd . 

In het derde lid worden de woorden "sub 
litt b" vervangen door: onder ben c. 

Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende : 
In deze voorwaarden kan t en aanzien van de 

goederen vermeld onder c, worden bepaald, dat 
ten hoogste zestig ten honderd van de koopsom 
door den kooper in ten hoogste twaalf jaarlijk
sche termijnen zal worden voldaan, mits in dit 
geva! over het sch~dig __ gebleven gedeelte van 
de koopsom eene iaarhJksche rente van niet 
minder dan vier ten honderd wordt vergoed 
en het verkochte goed ten behoeve van den 
Staat hypothecair wordt verbonden tot zeker
heid van het schuldig gebleven gedeelte van de 
koopsom en de daarover verschuldigde rente. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8 April 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 27 April 1937.) 
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s. 404. 

8 April 1937. WET tot wijziging va n a rt ikel 
99 der \Vet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Bijl. Hand. 2e K amer 1936/1937, nr. 370, 
1-4. 

Hand. id. 1936/1937, bladz . 2113. 
Bijl . Hand. le Kamer 1936/1937, nr. 370, 

bladz. l. 
Hand. id. bladz. 525. 

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

dat het wenschelijk is de in artikel 99, 1 • lid, 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 neer
gelegde regeling ter voorkoming van dubbele 
belasting, ten aanzien van den kinderaftrek te 
w\izigen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In het 1 • lid van art ikel 99 der Wet 

op de Inkomstenbelasting 1914 worden de 
woorden : ,,eveneens volgens die artikelen be
rekend'' vervangen door : volgens art. 37 be
rekend. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1937. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten April 

1937. 

s. 405. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 16 April 1937. ) 

22 April 1937. WET tot wijziging van de 
Zegelwet 1917. 

Bijl . Hand. Il 1935/36, 417. 
Bijl. Hand. II 1936/37, 75. 
H and. II 1936/37, bladz . 1890- 1906, 1908. 
Bijl . Hand. l 1936/3 7, 75. 
H and. l 1936/37, bladz. 565- 568. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eene herz ien ing, in 
hoofdzaak van teohn ischen aard, der Zegel wet 
191 7 tot stand te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Hoofdstuk I der Zegelwet 1917 

wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: 
A. Artikel 2 wordt vervangen door de vol 

gende twee artikelen: 
Art. 2. De belasting moet, voorzoover in 

deze wet niet anders is bepaald, worden vo l
daan: 

voor binnen het Rijk opgemaakte stukken 
door deze te stellen op van Rijkswege uitge
geven gezegeld papier of op bui ten gewoon 
gezegeld papier of door gebru ik van p i a k
zegels; 

voor niet binnen het Rijk opgemaakte stuk
ken door _aanbie?_ing ter zegel ing aan 's Rijks 
ambtenaar, tenz1J het zegelrecht bereids op 
één der wijzen, voor binnen het Rijk opge
maakte stukken voorgeschreven, is voldaan. 

H et evenredig zegelrecht bedraagt ten min
ste tien cent; het klimt op met t ien ·cent tot 
één gulden, ):,oven één gulden met vijf en 
twintig cent tot vij f gulden en boven vijf 
gu lden met vijftig cent. Li gt het bedrag van 
het naar de grondslagen berekend recht tus-
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sch'en twee der door dit lid bepaalde zegel
rechten, dan is het hoogste van die beide 

· rechten verschuldigd. 
Indien de grondslag, waarover het even

redig zegelrecht moet worden berekend all een 
in vreemde munt is uitgedrukt, wordt deze 
herleid tot Nederlandsche munt volgens den 
op den dag der zegeling laatst bekenden vol
gens plaatselijk gebruik ter voorz ien ing in de 
bepaling van art. 60 van het Wetboek van 
Koophandel vastgestelden wisselkoers van Am
sterdam of bij gebreke van dien volgens de op 
dien dag laatst bekende gegevens. 

Voor ieder binnen het Rijk opgemaakt stuk, 
waarvoor het zegelrecht niet overeenkomstig de 
wet is voldaan, is een boete van t ien maal het 
niet of te min betaalde recht met een mini
mum van honderd gulden verschuldigd, bij 
authentieke akten door den ambtenaar, die de 
akte heeft opgemaakt, en bij alle andere stuk
ken door den onderteekenaar van het stuk, of, 
indien het stuk niet onderteekend is, door den
gene, die het stuk heeft uitgegeven, afgegeven, 
uitgereikt of verzonden, onverminderd de aan
sprakelijkheid van deze personen voor het niet 
of te min betaalde recht, behoudens hun ver
haal op degenen, die dat recht moeten dragen. 

Indien voor de vrijstelling of vermindering 
van zegelrecht of voor de voldoening van het 
zegel recht op een bepaalde wijze door of 
krachtens deze wet op het stuk een bepaalde 
verklaring wordt geëischt, is de onderteeke
naar der verklaring, de onderteekenaar van 
het stuk, waarin zoodanige verklaring voor
komt, of degene, die het stuk, waarop zoo
danige verklaring ongeteekend is gesteld , heeft 
uitgegeven, afgegeven, uitgereikt of verzon
den, een boete van duizend gulden verschul
digd, indien de verklaring in strijd met de 
waarheid is opgenomen. 

Indien het niet authentieke stuk of de ver
klaring door meer dan één persoon is onder
teekend of bij gebreke van onderteekening is 
uitgegeven, afgegeven, uitgereikt of verzon
den, is ieder dier personen hoofdelijk aanspra
kelijk voor de beloopen boete en voor het niet 
of te min betaalde recht. 

In alle gevallen, waarin door of krachtens 
deze wet voor de vrijstelling of vermindering 
van zegel recht of voor het voldoen van het 
zegelrecht op een bepaalde wijze een onder
teekende verklaring wordt geëischt, kan de 
onderteekening vervangen worden door de ge
drukte of gestempelde naam van de natuur- , 
lijke persoon, van de vennootschap onder fir
ma of en commandite of van de rechtspersoon, 
die de verklaring moet afgeven, indien de
gene, die de verklaring moet onderteekenen 

. zich tevoren tegenover 's Rijks ambtenaar, 
binnen wiens ressort hij woont of gevestigd 
is, schriftelijk voor de op deze wijze gestelde 

. verklaringen aansprakel ijk heeft gesteld, even-
a ls of zij onderteekend waren. 

Art. 2a. Deze wet verstaat : 
onder het Rijk, het Rijk in Europa, 
onder papier, tevens perkament en iedere 

andere stof, waarop de aan zegelrecht onder
worpen stukken zijn gesteld, 

onder buitengewoon gezegeld papier, papier, 
dat op verzoek van belanghebbenden van 
Rijkswege gestempeld is, 

onder 's Rijks ambtenaar, de ontvanger van 
L . & S. 1937. 
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de registratie of van het zegel met de ont
vangst van zegelrechten belast. 

De vraag of een persoon of lichaam binnen 
het Rijk woont of gevestigd is, wordt naar de 
omstandigheden beoordeeld. 

B. In het derde lid van arti kel 3, in het 
derde lid van artikel 5 en in het bestaande 
eerste lid van arti kel 7 wordt het woord "Ons" 
telkens vervangen door: Onzen Minister van 
F inanciën. 

C. In artikel 4 worden de woorden "het 
Departement van Financiën" vervangen door: 
Onzen Minister van Financiën en de woorden 
,,honderd gulden" door: vijf en twintig gul 
den. 

D. In artikel 7 worden, voorafgaande aan 
. de beide bestaande leden, ingevoegd twee 

nieuwe leden, luidende: 
Bij aanbieding van een stuk ter zegeling, 

moet het zegelrecht worden voldaan ten be
loope van het door 's Rijks ambtenaar schuldi g 
geachte bedrag. Bij gebreke van voldoening 
van dit bedrag weigert deze de ZE,geling en 
wordt de aanbieding geacht niet te hebben 
plaats gehad. 

Bij aanb ieding van papier ter buitengewone 
zegel ing is 's Rijks ambtenaar bevoegd deze 
buitengewone zegeling te weigeren, indien 
niet ten minste het zegelrecht wordt voldaan, 
dat door hem wordt verschuldigd geacht in 
verband met bij de aanb ieding op het papier 
voorkomende formulieren of geschriften, of 
met de bestemming, welke blijkbaar aan het 
papier za l worden gegeven. 

E. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel in
gevoegd, luidende: 

Art. 7a. Op vordering van 's Rijks ambte
naar moet bij een stuk, hetwelk in een vreem
de ta(ll is gesteld en dat hem ter zegeling 
wordt aangeboden, worden gevoegd een door 
den aanbieder met zijn handteekening bekrach
tigde in het Nederlandsch gestelde opgave van 
den inhoud van het stuk, voorzoover die in
houd voor de berekening van liet zegelrecht 
van belang is. 

Indien 's Rijks ambtenaar de bijvoeging van 
de in het eerste lid bedoelde opgave vordert, 
doet hij daarvan op het stuk bij gedagteeken
de en onderteekende verklaring blijken. 

Bij gebreke van voldoening aan de vordering 
binnen een maand is door den aanbieder ver
beurd eene boete van vijf en twintig gulden . 
Bovendien wordt voor de toepassing van de 
overige artikelen van deze wet de aanbieding 
geacht niet te hebben plaats gehad. 

Indien door onjuistheid of onvolledigheid 
van een opgave aan de hand van die opgave 
een geringer recht zou worden geheven dan 
inderdaad verschuldigd is, is door den onder
teekenaar dier opgave een boete verbeurd van 
duizend gulden . 

F. Artikel 8 wordt gelezen: 
Onze Minister van Financiën is bevoegd om, 

in door hem aan te wijzen gevallen waar in de 
zegeling door middel van plakzegel zou kun
nen plaats hebben, machtiging te verleenen de 
voldoening van het zegelrecht met inachtne
ming van door hem vast te stellen voorwaar
den op andere door hem te bepalen wijze te 
doen geschieden. In die voorwaarden kan wor
den opgenomen, dat de door Onzen Minister 
van Financiën vast te stellen kosten van amb-

17 



1937 

telijk toezicht aan het Rijk moeten worden 
vergoed. 

Door notarissen mag voor hunne aan zegel
recht onderworpen akten alleen gebru ikt wor
den perkament of het vanwege het Rijk ui t
gegeven papier. 

Indien het zegelrecht van een stuk niet is 
voldaan op de wijze daarvoor in o f krach tens 
deze wet voorgesch reven, wordt het tuk als 
ongezegeld beschouwd. 

G. Artikel 9 vervalt. 
H . In het eerste lid van artike l 10 wordt 

na het getal "35" ingevoegd: , 44. 
I. Artike l 15 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Aan het eerste lid wordt met vervanging 

van de punt door een komma toegevoegd: 
tenzij dat stuk van de verklaring van regi

strati e voorz ien is. 
2. In het tweede en in het vijfde lid wordt 

het woord " honderd" tel ken vervangen door : 
vijf en twintig. 

3. Aan het vierde lid wordt met vervanging 
van de punt door een komma toegevoegd: 

tenzij di e stukken van de verkl ar ing van 
regi tratie voorzien zijn. . .. 

J. Artikel 16 wordt als volgt gew11z1gd: 
1. In het laatste lid wordt het woord "vijf

tig" vervangen door : vij [ en twintig. 
2. Aan het artikel wordt een lid toege

voegd, 1 uidende: 
De opgave ingevolge letter a van het eerste 

lid wordt niet beschouwd a ls een vermelding 
in den zin van artikel 5 en artikel 6 der R e
gistratiewet 1917. 

K . Artikel 18 wordt gelezen: 
I ede r, di e een bedrij f uitoefent, is verplicht: 
a. de in a rtikel 83 genoemde ambtenaren, 

al mede de door Onzen M inister van Finan
ciën aangewezen ambtenaren in de gelegen
heid te stell en om zonder beperking en zelf
standig inzage te nemen van zijn boekhouding 
en besche iden, ter plaatse waar een en ander 
zich bevindt; 

b. aan de genoemde ambtenaren desgevor
d rel a ll e inlichtingen te verschaffen, welke 
zij red el ij kerwijze behoeven om te kunnen be
oordeel en of aan de bepalingen dezer wet is 
voldaan; 

c. te gedoogen, dat die ambtenaren a f
schriften van of uittreksels uit de boekhouding 
en besche iden nemen en bescheiden tot nader 
onderzoe"k of te r vervolg ing aanhouden. De 
tot nader onderzoek aangehouden besche iden 
worden binnen tweemaal vier en twi nt ig uur 
teruggegeven, tenzij van een overtreding 
blijkt, in welk geval artikel 83 toepasselijk is . 
In ieder geva l wordt degene, bij wien het 
stuk wordt aangehouden, in de gelegenheid 
gesteld desgewensch t voora f afschrift te nemen. 

Gelijke verplichtingen rusten op hem, die 
boekhouding of bescheiden van iemand, die 
een bedrijf uitoefent, onder zich heeft, ten 
aanzien van die boekhouding of die be chei
den, alsmede op hem die in eenige openbare 
betrekking boeken of bescheiden houdt o f be
waart. 

H et bepaa lde in het eerste en in het tweede 
lid geldt niet: 

a. ten aanzien van akten van u itersten wil 
voor notarissen verleden of bij hen in bewa
ring gegeven, zoolang de beschikkers in leven 
zijn ; 

.b. ten aanz ien van akten van inbewaar-
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geving, super criptie, herroeping en terugne
ming van uitersten wil, gedurende het leven 
van hen te wier verzoeke die a kten zijn op
gemaakt; 

c. voor den bewaarnemer, ten aanzien van 
den inhoud van pakketten, welke aan hem 
gesloten in bewa ring zijn gegeven, indien de 
bewaargever niet zijne toestemming heeft ver
leend. 

Vol doening aan de verplichtingen omschre
ven in het eerste en in het tweede lid kan niet 
gevorderd worden: · 

1 °. op Zondagen en op de daarmede in het 
derde lid van artikel 92 ge lijkgestelde dagen; 

2°. op andere dagen vóór 9 uur des voor
middags en na 4 uu,· des namiddags. 

I ndien niet of onvolledig wordt voldaan aan 
de bij dit artike l voorgeschreven verpl ichtin
gen, alsmede ind ien de in het eerste lid onder 
b bedoelde inlichtingen onjuist blijken te zij n, 
wordt door den nalatige voor ieder verzuim 
en in geval van onjuiste inlichtingen, door 
dengene die die inlichtingen verstrekte voor 
ieder stuk, waaromtrent onjuiste inlichtingen 
zij n gegeven, een boete van du izend gulden 
ve rbeurd. De in het eerste lid bedoelde amb
tenaren zijn bevoegd verzu imen in de na le
ving van de bij dit artikel voorgeschreven ver
plichtingen, alsmede den inhoud van de in het 
eerste lid onder b bedoelde inlichtingen bij 
proces-verbaal te oonstateeren. 

Wordt de toegang tot de plaats waar de 
boekhouding en be cheiden zich bevinden of 
redelijkerwijze vermoed kunnen worden zich 
te bevinden geweigerd, dan zij n de in het 
eerste lid genoemde ambtenaren bevoegd zich 
dien toegang de noods met behulp van den 
sterken arm te verscha ffen. 

Zijn de plaatsen, waar de te onderzoeken 
boekhouding en besche iden zich b vinden of 
redelifkenvijze ve rmoed kunnen worden zich te 
bevinden, won ingen, of zij n d ie plaatsen 
slechts door een woning toeganke lij k, da n 
trnden de ambtenaren die woningen tegen den 
wil der bewoners niet binnen dan op vertoon 
van een sch rif telijken bij zonderen last van den 
burgemeester of van den kantonrechter en des
nood met behulp van den sterken a rm. Van 
het b innentreden op deze wijze wordt door 
den ambtenaar proces-verbaal opgemaa kt; een 
afsch ri ft hiervan wordt binnen tweemaal vier
en twintig uren uitgereik t aan dengene in 
wiens woning is binnengetreden. 

L. In arti kel 22 worden de navolgende wij
zigingen aangebracht: 

1. H et eerste I id wordt vervangen door de 
navolgende dr ie leden: 

H et zegel recht van binnen het R ijk opge
maakte stu kken moet, behoudens de ui tzon
deringen in deze ,vet bepaald, worden vo l
daa n: 

a. ten aanzien van stukken, welke onder
teekend worden, vóórdat de eerste bandteeke
ning word t gesteld ; 

b . ten aanz ien van tukken, welke niet on
derteekencl worden, vóórdat die stukken door 
dengene die ze opmaakt uit handen worden 
gegeven. 

Niettem in kan ten aanzien van eenzijdig on
dertee kende niet-authentieke stukken, welke 
bij den onderteekenaar worden aangetro(fen, 
geen recht en boete gevorderd worden en kan 
buitengewone zegeli ng zonder vordering van 
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boete op verzoek van den onderteekenaar 
plaats vinden , een en ander mits de onder
teekenaar aantoont, dat de onderteekende 
stukken niet uit zijn bezit zijn geweest. 

Stukken, welke niet binnen het Rijk zijn 
opgemaakt, moeten behoudens het h ierna om
t rent sommige stukken bepaalde, ter zegeling 
aan 's Rijks ambtenaar worden aangeboden, 
vóórdat daa rva n gebruik wordt gemaakt op 
één der wijzen bij de a r t ikelen 15 o f 16 ver
meld of vóórdat daarmede wordt gehandeld 
overeenkomstig het eerste lid van artikel 19. 

2. In het de rde (nieuw: vijfde) lid worden 
de woorden " de Overzeesche bezittingen van 
het Rijk" vervangen door: N ederlandsch 
Ind ië, Surina me o f Suraçao. 

Art. IL Hoofdstuk II der Zegel wet 1917 
wordt aangevuld en gewijzi gd a ls volgt: 

A . In artikel 23 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht : 

l. Onderdeel 10 wordt ge lezen: 
10°. bestekken, voorwaarden, kaarten , tee

keningen, lijsten, taxatierapporten en andere 
besoheiden, voorzoover zij bestemd zij n om 
met aan het in dit hoofdstuk omschreven 
zegelrecht onderworp en a kten, welke de over
eenkomst constateeren, waarop zij betrekk ing 
hebben, den titel dier overeenkomst uit te 
maken;. 

2. Onderdeel 11 vervalt. 
B. In artikel 24 wordt het tweemaal voor

komende getal "425" telkens vervangen door: 
440, het driemaal voorkomende getal "644" 
telkens vervangen door : 624 en het tweemaal 
voorkomende getal " 1288" telkens vervangen 
door: 1248. 

C. A rti kei 25 vervalt. 
D. In artikel 26 worden de navolgende wij

zigingen aangebracht: 
l. De aanhe f van het art ikel wordt gele

zen: 
In afwijking van de artikelen 2 en 22 wordt 

bepaald:. 
2. Onderdeel b van het artikel wordt ge

lezen: 
b. dat het zegelrecht van de in artikel 23, 

onder 10°., bedoelde stukken eerst voldaan 
behoeft te worden , wanneer die stukken de 
daar bedoelde bestemming krijgen, welke vol
doening gesch iedt door die stukken binnen 
veertien dagen nadat zij ète bedoelde bestem
ming hebben verkregen ter zegeling aan te 
bieden aan 's-Rijks ambtenaar, op verbeurte 
van boete en met aanspra kelijkhe id voor het 
recht, bepaald in artikel 2, 1 id 4, door en van 
den gene di e deze bestemming aan de stukken 
heeft gegeven. 

E. Artikel 27 wordt gelezen: 
H et papier, d at naar de oppervlakte geze

geld vanwege het Rijk wordt uitgegeven, is 
van de vol gende afmetjngen, oppervlakte en 
prijs: . 

Hoogte I Breedte /Oppervlakte 

1

1 

Centimeter Centimeter Vie~kante 
centimeter 

29,7 
29,7 
25,0 1 

42,0 1 21,0 
17,6 

1247,4 
623,7 
440,0 

Prij s 

1.-
0,50 
0,30 
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F. In artikel 28 worden de navolgende 
wijzig ingén aangebracht: 

1. In het eerste lid wordt aan h et slot van 
onderdeel b de kommapunt vervangen door 
een punt en vervalt onderdeel c. 

2. H et l aatste lid verva l t. 
G. H et eerste lid van artikel 30 word t ge

lezen : 
D e hier te lande door eenig ambtenaa r op

gemaakte stukken , welke aan het in dit hoofd
stuk bedoelde zegelrech t zijn onderworpen, en 
de daa rva n gemaakte a f chriften en uittreksels 
mogen niet meer bevatten da n: 

600 lettergrepen, indien het gebrui kte pa
pier niet grooter is dan 440 c.M.2, 

900 lettergrepen, indien het gebru ikte pa
pier grooter is da n 440 c.M.2 en niet grooter 
dan 624 c.M.2 en voorts 900 lettergrepen voor 
elke volgende reeks van 624 c.M .2, een gedeel
te van 624 c.M. 2 voor een geh eel gerekend . 

H . Aan het eerste lid van a rtike l 31 wordt, 
met vervanging van de punt do01· een komma
punt, toegevoegd : 

c. de afschriften van- of uittreksels uit ak
ten, indien die akten overeenkomstig de be
palingen der wet op h etzelfde papier konden 
worde n gesteld; 

d . het afschrift van- o f uittreksel uit een 
authentieke akte met de a fschriften van- of 
uittreksels ui t aan die authentieke akte ge
hechte stukken. 

Aan het tweede lid van artikel 31 wordt, 
met vervanging van de punt door een komma
punt, toegevoegd: 

6°. de verkl aringen van wijziging van de 
in de akte bepaalde vergoed ing voor eene 
door het Domein bestuur a fgegeven pri vaat
rechtelijke vergunning, op de akte waarbij di e 
vergunning is verleend . 

I. In artikel 32 worden de navolgende wij
zig ingen aangebracht: 

l. Onder letter a van onderdeel 1 van het 
eerste lid wordt het tweede woor d "of" ver
vangen door een komma en wordt na ,, ' s jaars" 
ingevoegd: of een bezoldiging van niet meer 
dan duizend gu lden over het geheele tij dva k, 
waa rvoor de benoeming geldt. 

Voorts verva lt in de l aatste onderalinea van 
dit onderdeel 1 het woord " jaarlijksch" en 
worden de woorden "niet meer dan duizend 
gulden 's j aars bedraagt" vervangen door: 
niet meer bedraagt dan dui zend gulden 
's jaars of over het geheele tijdvak, waa rvoor 
de benoeming geldt,. · 

2. De punt aan het slot van letter c van 
onderdeel 1 van het eerste lid wordt vervan
gen door een kommapunt en daarna wordt in
gevoegd : 

d. tijdelijke benoeming van iem and , die in 
het genot is van van Overheidswege toegekend 
wachtgeld, mits van een en ander uit de stuk
ken blij kt. 

3. In onde rdeel 4 va n het eerste lid wordt 
aan het slot vóór de kommapunt ingevoegd: 
, mits van een of ander uit de stukken blijkt. 

4. Onderdeel 1 7 van het eerste lid wordt 
gelezen: 

17°. de verzoekschriften en de beschikkin
gen betreffende de a fsch r ijving van belastin
gen wegens onvermogen;. 

5. Onderdeel 18 van het eerste lid wordt 
gelezen: 
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18°. de a kten door of met medewerking 
van vreemde consuls hier te lande opgemaakt; . 

6. In onderdeel 21 van het eerste I id wordt 
het woord "toegezonden'' vervangen door: 
verzonden. . 

7. Onderdeel 22 van het eerste lid wordt 
- gelezen: 

22°. de stukken als bedoeld zijn in artikel 
· 40/, onder nos. 1 tot en met 6, indien zij niet 
- binnen het Rij k zij n opgemaakt, a lsmede de 
op die stukken gestelde endo sementen;. 

8. Onderdeel 24 van het eerste lid wordt 
gelezen: 

24°. de akten, bestekken, voorwaarden, 
kaarten en t,eekeningen, opgemaakt ter zake 
van vanwege het Rijk gehouden openbare aan

. bestedingen van werken en leveringen;. 
9. In onderdeel 25 van het eerste lid wordt 

· vóór "assurantiebezorgers" ingevoegd: assu
rantiemakelaars en. 

10. In onderdeel 29 van het eerste I id 
wordt aan het slot vóór de ko=apunt inge
voegd : , mit~ van het doel uit de stukken 
blijkt. 

ll. D e onderdeelen d en n van het tweede 
lid vervallen. 

Art. III. Hoofdstuk III der Zegelwet 1917 
wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: 

A. In artikel 34 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. Letter c van onderdeel I word t gelezen: 
c. de stukken , welke bestemd zijn om in 

geval van betal ing te worden uitgere ikt aan 
hem, door of namens wien d ie betaling ge
sch iedt, daaronder begrepen de stukken, welke 
bestemd zijn om gelijktijd ig met goederen, 
welke slecht tegen contante betali ng worden 
afgeleverd, aan den kooper te worden uitge
reikt, tenzij die stukken niét anders bevatten 
dan een omschrijving van den kooper, den 
verkooper, den vervoerder en de afgeleverde 
goederen, met uitd rukking van den daarvoor 
ver chuldigden prijs en de verschuld igde kos
ten· 

2.' Letter e van onderdeel I wordt gelezen: 
e. de stukken, vermeldende de boeking van 

een bedrag in iemands credit in de boeken 
van dengene die het stuk afgeeft en de stuk
ken, welke bestemd zijn om, ingeval van eene 
storting van gelden ten e inde die in iemands 
credit te doen boeken, te worden uitgereikt 
aan hem, door of namens wien die storting 
geschiedt. Een afschrift van een reken ing of 
van een gedeel te van een rekening, op welk 
afschrift creditposten voorkomen , wordt met 

- een stuk vermeldende de boeking in het credit 
gelijkgesteld; 

2a . In het tweede lid van onderdeel I 
wordt na "coupons," ingevoegd: dividend
bewijzen,. 

3. Onderdeel II wordt gelezen: 
II. aan een vast recht van dertig .cent: 
a. akten van schuldbekentenis van geld

schulden, 
b. akten van borgtocht voor ge ldschulden, 
c. akten van verpanding tot zekerheid voor 

ge ldschulden . 
B. In artikel 36 vervallen de onderdeelen 

1, 2 en 4 en worden de bestaande onderdeelen 
3 en 5 respectievelijk genummerd: 1 °. en 2°. 

C. In artikel 37 worden de navolgende wij
zigingen aangebracht : 
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1. In de onderdeelen 1 en 5 wordt het 
woord "bl ijke" telkens vervangen door: blij kt. 

2. Onderdeel 2 wordt gelezen: 
2°. tweede of verdere exemplaren en af

schriften van de in artikel 34 I bedoelde 
-stukken, mits daarop vermeld is, dat het 
stuk een tweede of verder exemplaar of een 
afschrift is en dat het zegelrecht op het ee rste 
exemplaar of op het oorspronkelij k stuk be
hoorlijk is voldaan; voorts de stukken vermel
dende een ontvangst van gelden of een cred i
teering en inhoudende, hetzij dat daarbij voor 
die ontvangst of cred iteer ing een gezegeld be
wijs van ontvangst of credi teering wordt toege
zoriden, hetzij dat door of namens hem, die 
de gelden heeft ontvangen, reeds een gezegel cl 
bewijs van ontvangst te zelfder zake is afge
geven aan hem voor wien het stuk, dat de 
ontvangst of crediteering vermeldt, bestemd 
is, h etzij dat aan een derde een gezegeld be
wijs van ontvangst of cded iteering, opgemaakt 
door hem die de gelden heeft ontvangen, is 
uitgereikt of toegezonden of gelij ktij dig wordt 
uitgereikt of toegezonden;. 

3. Onderdeel 3 wordt gelezen : 
3°. de stukken, vermeldende de overnem ing 

van vreemde muntspeciën, bankpapier , cou
pons, dividendbewijzen, cheques en a nder han
delspapier tegen gelijktijdige betali ng of over
making van de daarvoor overeengekomen ge ld
som , alsmede de stukken vermeldende de over
neming van een ge ldsom, strekkende tot ·be
taling van gelij ktijdig overgegeven vreemde 
muntspeciën, bankpapier, coupons, dividend
bewijzen, cheques en ander handelspapier, 
mits van een en ander uit de stukken blij kt;. 

3a. In onderdeel 4 wordt na het woord 
,,coupons," ingevoegd: dividendbewijzen,. 

4. Onderdeel 6 wordt gelezen: 
6° . de in het post-, gemeentelijk- en bank

giroverkeer door de personen of instellingen, 
die de gelegenheid tot dat giroverkeer open
stellen, afgegeven of verzonden stukken, ve t·
meldende de boeking in het credit van den 
rekeninghouder van bedragen, welke worden 
geboekt in het debet van een anderen reke
_ninghouder of van een andere rekeni ng van 
denzelfden reken inghouder, mits van een en 

· ander uit de stukken blijkt;. 
4a. Onderdeel 7 wordt gelezen : 
7°. de stukken genoemd in artikel 34 I 

onder e, afgegeven tengevolge van boekingen 
tot herstel van · vroegere boekingen in het de
bet, welke ten onrechte of tot een te hoog be
drag hebben plaats gehad, ook indien de boe
ki ng tot herstel een gevolg is van omstand ig
heden, welke zich eerst na de boeking in het 
debet hebben voorgedaan, mits van een en 
ander uit de stukken blijkt;. 

5. In onderdeel 9 wordt na het woord "ont
va ngst" ingevoegd: en de bewijzen van crecl i
teering ter zake. 

6. In onderdeel 12 wordt aan het slot vóór 
de kommapunt ingevoegd: , mits van een en 
ander uit de stukken blijkt. 

7. Onderdeel 13 wordt gelezen: 
13°. de bewijzen van door instell ingen of 

commissiën, die zich daartoe hebben gevormd , 
aan behoeftigen verstrekten onderstand of 
schadeloosstelling, mits ~an een en a nder uit 
de stukken blijkt;. 

8. Onderdeel 14 wordt gelezen: 
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14°. de bewijzen van ontvangst va-n bijdra
gen aan instellingen of commissiën, die zich 
gevormd hebben tot het verstrekken van on
derstand of schadeloosstelling aan behoeftigen, 
voor dat doel verstrekt, mits van een en ander 
uit de stuken blijkt;. 

9. Onderdeel 15 wordt gelezen : 
15°. de door verzekeringmaatschappijen of 

fondsen afgegeven bewijzen van ontvangs_t of 
crediteering wegens premiën of bijdragen, ge
stort door werknemers of werkgevers, ter zake 
van verkrijging van pensioen door werkne
mers, mits van een en ander uit de stukken 
blijkt;. 

10. In onderdeel 17 wordt "onderpand 
eener prolongatie of beleening" vervangen 
door: zaken, welke tot zekerheid voor geld
schulden zij n verpand en wordt de punt aan 
het slot vervangen door een kommapunt. 

ll. Aan het artikel wordt toegevoegd: 
18° . de in artikel 34 I onder c vermelde 

stukken, welke de door een vervoerder af te 
leveren goederen vergezellen of door dezen 
daarbij zijn gevoegd en mede worden afgele
verd , indien daarop, behalve het in het slot 
van gemelde bepaling omschrevene, niet an
ders voorkomt dan de door den afzender of 
den vervoerder aan het hoofd van het stuk 
gestelde voor dengene, die met de aflevering 
der goederen belast is, leesbare verklaring, 
dat de goederen slechts tegen betal ing van een 
zeker bedrag mogen worden afgeleverd, als 
hoedanige verklaring ook wordt aangemerkt 
de uitdrukking " Rembours f. ...... ......... "; 

19°. zoo genaamde kassabons of ruil bons, 
welke bij aankoop van goederen tegen con
tante betaling van een aanteekening omtrent 
de betaling worden voorz ien, indien daarin 
geen aanduiding van den kooper voorkomt en 
zij overigens niet anders bevatten dan hetgeen 
vermeld is in het slot van artikel 34 I onder 
c · 

'20°. de bewijzen van overneming van be
dragen, of de bewijzen van crediteering ter 
zake van bedragen welke bij aflevering van 
goederen of bij aanbieding ter betaling van 
kwitantiën en handelspapier zijn geïnd , indien 
de stukken zoowel zijn opgemaakt door a ls 
afgegeven aan iemand tot wiens gewoon be
drijf het vervoeren van goederen of het innen 
van kwitantiën en handelspapier behoort, mits 
van een en ander uit de stukken blijkt; 

21 °. de incassonota's betrekkelijk kwitan
t iën, handelspapier, coupons, dividendbewijzen 
of aflosbaar gestelde effecten, welke aan per
sonen , die hier te lande van het incasseeren 
of verzilveren van die stukken hun gewoon 
bedrijf maken, ten behoeve van hun bedrijf 
worden afgegeven, mits van een en ander uit 
de stukken blij kt; 

22°. bewijzen van ontvangst of crediteering 
voor schoolgelden, mits daarvan uit de stuk
ken blijkt. 
· D. In artikel 39 vervallen het eerste, het 
tweede en het vierde lid. . 

In het overblijvende lid van artikel 39 
wordt "het niet behoorlijk gezegeld stuk" ver
vangen door: een niet behoorlijk gezegeld 
stuk, als in dit hoofdstuk is bedoeld,. 

Art. IV. Hoofdstuk IIIA der Zegelwet 
1917 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: 

A. In het eerste lid van artikel 40a wordt 
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de punt aan het slot vervangen door: 
, met uitzondering van die bedoeld in artikel 
40/, eerste I id, onder 5°. 

B. In artikel 40b wordt na het woord 
,,goederen" ingevoegd: en voor de endosse
menten. 

C. Artikel 40c wordt gelezen : 
Geenerlei zegelrecht · is verschuldigd voor: 
l° . de in artikel 40a onder 2°. bedoelde 

stukken, indien zij gedagteekend zijn en de 
geldigheid, blijkens een daarin opgenomen en 
door den afgever onderteekende verklaring, is 
beperkt tot den dag der afgifte en vijf daarop 
volgende dagen, den Zondag en de in artikel 
92 daarmede gelijkgestelde dagen niet mede
gerekend. D e dagteekening van het stuk wordt 
als dag van afgifte aangemerkt; 

2°. de in artikel 40a onder 2°. bedoelde 
stukken, ind ien zij worden opgemaakt o~ te 
dienen tusschen personen, die deel uitmaken 
van een zelfde administratie en zij op die ad
ministratie betrekking hebben, mits van een 
en ander uit de stukken blijkt; 

3°. de in artikel 40a bedoelde stukken, in
dien zij worden opgemaakt ter voldoening aan
of uitvoering van wetten en algemeene maat
regelen van bestuur, houdende voorschri ften 
van staatszorg en staatstoezicht en van wetten, 
regelende onderwerpen van pub! iek recht, 
mits van een of ander uit de stukken blijkt; 

4°. de in artikel 40a bedoelde stukken, 
indien daaruit blijkt, dat de daarin vermei de 
goederen uit het buitenland zijn aangevoerd, 
bestemd zijn om naar het buitenland te wor
den vervoerd en in entrepot worden opgesla
gen of ingevolge wettelijke bepalingen op den 
in-, uit- en doorvoer tijdelijk worden opgesla
gen. 

D. In artikel 40d worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht : 

1. Het eerste en het tweede lid vervallen. 
2. In het derde (nieuw: eerste) lid worden 

de woorden "de stukken" vervangen door : de. 
krachtens dit hoofdstuk aan zegelrecht onder
worpen stukken. 

3. In het laatste I id wordt het woord 
,, vierde" vervangen door: tweede. 

Art. V . Hoofdstuk IIIB der Zegelwet 1917 
wordt vervangen door: 

HOOFDSTUK IIIB. 

Van het zegefrecht van cognossem enten, char
terpartijen-, vrachtbriev en, bewijzen van 

ontvangst van vervoe1·de go ederen en 
soortgelijke stukken. 

Art. 40/. Aan een vast 1·echt van vijf en 
twintig cent zijn onderworpen: 

1 °. cognossementen; 
2°. charter-partijen betreffende re isbevrach

ting, ·onverschillig of zij eenzijdi g of tweezijdig 
zijn opgemaakt; 

3°. vrachtbrieven; 
4°. de stukken betl'effende de binnenland

sche scheepvaart en die, betreffende andere 
vervoermiddelen dan schepen, welke naar 
hunnen aard met de onder 1 °. en 2°. vermelde 
stukken overeenstemmen; 

5°. de stukken, welke zijn opgemaakt, ten
einde over een gedeelte der goederen , vermeld 
in de onder 1°. tot en met 4°. omschreven 
stukken, te kunnen beschikken, en 
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6°. de bewijzen van ontvangst van ver
voerde goederen, onverschillig o f zij afzonder
l ij k opgemaakt of in registers gesteld zij n, 
daaronder begrepen a lle andere stukken, welke 
bestemd zijn om de ontvangst van het ver 
voerde te staven, 

een en ander indien de stukken of bewijzen 
hie r te la nde zijn opgemaakt. 

De genoemde stukken zij n aan dit zegel rech t 
onderworpen, onversch illi g in welken vorm 
zij zij n opgemaakt, al wa re het in dien van 
berich t of brief, zelfs als deze stu kken wegens 
niet onderteekening of om andere redenen 
niet kunnen d ienen tot schr iftelij k bewijs. 

Een bl a nco handteekening gesteld op n iet 
h ie r te lande opgemaakte stukken, a ls in het 
eer te lid onder 1° . tot en met 5°. zij n om
sch reven, wordt, behoudens tegenbewijs, aan
gemerkt als bewij s van ontvangst van de in 
die tukken omschreven goederen. 

Art. 40g . Geen a fzonderlijk zegelrecht is 
ver chu ld igd voor de bewijzen van ontvangst 
de r goederen en voor de endossementen op de 
in het vor ige artikel onder 1 °. tot en met 5°. 
bedoelde behoorlijk gezegelde stukken gesteld . 

Art. 40h. Geenerlei zegel recht is verschu l
digd voor : 

1°. de stukken in artikel 40/ omschreven, 
indien de aan den vervoerder wegens het ver
voer, met het oog waarop het stuk is opge
maa kt, verschuld igde vracht tien gulden of 
minder bedraagt, mi ts het bedrag van de 
verschuldigde vracht uit he t stuk blijkt of 
daarop een door den vervoerder ondertee kende 
verklar ing voorkomt, dat te r zake van het 
vervoer aan hem niet meer dan t ien gulden 
ve rschuld igd is; 

2°. de afschriften en uittreksels van de in 
artikel 40/, onder 1 °. tot en met 4° . genoemde 
stukken, wel ke u itsluitend worden opgemaakt 
te r voldoen ing aan binnen- of buiten la ndsche 
wette] ijke voorschriften , m its daarvan uit d ie 
a fschri ften en uittreksels blij kt en voorts de 
exemplaren van cognossementen, welke niet 
verha ndelbaar zij n en waarop de goederen niet 
worden afgeleverd, m its van een en ander 
ui t het stuk blijkt ; 

3°. de stukken in artikel 40/ omschreven, 
ind ien het betreft goederen, welke uit het 
buiten land zijn aangevoerd en rechtstreeks , 
dan wel na in entrepot of ingevolge wette! ij ke 
bepal ingen op den in-, uit- en do0t·voer in tij
de] ij ken opslag te zijn geweest, naa r het 
bui tenl a nd zullen worden vervoerd, mits daar. 
van ui t de stukken blijkt, en 

4° . de stukken in artikel 40/, onder 6°. om
schreven, welke zijn a fgegeven door iemand, 
d ie van het vervoeren of doen vervoeren van 
goederen voor rekening van derden zij n ge
woon bedrij f maakt, mits daarvan uit de stuk
ken blijkt en degene, di e het stuk afgeeft, 
daa rin de onderteekende verk laring opneemt, 
dat hij de goederen ten verder vervoer heeft 
overgenomen; 

5°. de in a rtikel 40/ bedoelde stukken, in
dien zij woraen opgemaakt ter voldoening 
aan. of uitvoering van wetten en algemeene 
m aatregelen van bestuur, houdende voorschrif
ten van staatszorg en staatstoezicht en van 
wetten, regelende onderwerpen van publiek 
recht, mits van een of ander uit de stukken 
blij kt. 
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Art. 40i. Indien niet anders is overeenge
komen, is het zegel recht va n de in d it hoofd
stuk bedoelde stukken ve rschuld igd: 

wegens de in artikel 40/, onder 1 °. tot en 
met 4° . bedoelde stukken, door den bevrachter 
of inlader; 

wegens de in artike l 40/, onder 5° . bedoelde 
stukken , doo r dengene , aan wien d ie stukken 
worden afgegeven ; 

wegens de in a rtikel 40/, onder 6°. bedoelde 
stukken, door dengene aan wien de goederen 
a fgeleverd zij n. 

Art. VI. Hoofdstuk I V de r Zegelwet 1917 
wordt gewijzigd a ls volgt: 

A. In het opschrift van H oofdstuk IV ver
vallen de woorden en komma's " verlof tot het 
aannemen van vreemde ordeteekenen, titels, 
rang of waardigheid," . 

B. In het de rde lid va n artikel 41 vervalt 
het onderdeel 1 °. en worden de onderdeel en 
2°. en 3°. respectievelijk genummerd 1 °. en 
2°. , terwijl in het vierde l id " 2°. en 3°." 
wordt vervangen door: 1° . en 2°. 

C. In artike l 42 wo rden de navolgende wij 
zig ingen aangebracht: 

1. Onderdeel 1°. va n het eerste lid wordt 
gelezen: 

1°. kwitantiën van betaalde rechten op de 
jachtakten gesteld ; 

2. Onderdeel 2°. va n het eerste I id vervalt. 
3. De onderdeelen 3°. en 4°. van het eerste 

lid worden respectievelij k genummerd 2° . en 
3•_ . 

4. I n onderdeel 3° . (nieuw: 2°.) wordt 
,, 2°." vervangen door: 1° . 

5. De aanhef van het tweede li d wordt ge
lezen: 

De bepaling van het ee rste li d onder 2° . 
vindt slechts toepass ing,. 

D. H et tweede lid van a rtikel 43 wordt 
gelezen: 

Met afwij king va n artikel 2 wordt hetrecht 
van de minuten, a fschr iften en ui ttreksels der 
besluiten voldaan door betaling aan den amb
tenaar met de uitre iking daarvan be last. 

Art. VII. Hoofdstuk V der Zegel wet 1917 
wordt aangevuld en gewijzigd a ls volgt: 

A. De a rtikelen 44 tot en met 48 worden 
vervangen door : 

Art. 44. All e poli sen van verzekering, be
wijzen van verwaarborging, bewijzen van deel
nem ing in onderl inge of ande re ve rzeker ingen 
en alle stukken, hoe ook genaamd, welke het 
bestaan va n de verzekering bewijzen, hetzij 
tegenover den verze ke rde, he tz ij tegenove r den 
verzekeraar, zij n onderworpen aan het volgen
de zegel recht: 

a. ingeva l van levensverzeker ing - daar
onder begrepen tontines en verzeker ingen van 
lij frenten en a ndere van het leven afh an ke
lijke u itkee ringen, a lsmede van u itkeer ingen 
uit begrafenisfondsen - en van inva lidite its
verzekering aan een vast recht van een gul 
den ; 

b. ingeval van ziekteverzekering, van on
gevall enverzekering en van verzekering tegen 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid , aan een 
vast recht van vij ftig cent ; 

c. ingeva l van verzekering van goederen 
tegen de gevaren, ,vel ke tijdens vervoer be
staan, aan een recht van vij f cent van iedere 
duizend gul den va n het verzekerd bedrag; 
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cl. ingeval van verzekering van vaartuigen, 
daaronder begrepen luchtvaartu igen, voor een 
bepaalde rei s, aan een recht· van vijf cent 
van iedere duizend gul den van het verzekerd 
bedrag; 

e. ingeval van eenige a ndere verzekering, 
aan een recht van vijf cent van iedere duizend 
gulden van het verzekerd bedrag. 

In h et geval, omschreven onder lette r e 
van het eerste lid , wordt het bedrag van vijf 
cent verminderd t.ot op een halve cent a ls de 
verzekering voor niet langer clan een maand, 
verminderd t.ot op dri e cent als de ve rzeke. 
ring voor langer dan een maand, doch voor 
niet I anger da n zes maanden, vermeerderd tot 
ti en cent a ls de verzekering voor la nger dan 
een jaa r, doch voor niet langer dan twee 
jaren en vermeerderd t.ot vij ftien cent als de 
verzeker ing voor langer clan twee ja ren, voor 
het leven of voor onbepaalclen t ijd is gesloten. 

Verzekeringen, welke voortduren , totdat door 
een der partij en opzegging heeft plaats gehad 
of waarbij niet bi ijkt van een bepaalden tijd 
of een bepaalde reis, waarvoor zij zij n aange
gaan, worden geacht voor onbepaalden tijd te 
zijn aangegaan. 

Indien bij een verzeker ing, a ls bedoeld is 
onder letter c van het eerste I id het verzekerd 
bedrag is vastgesteld per re is, voor a lle nader 
aangeduide goederen , welke zul Jen worden 
vervoerd gedurende een zekeren tijdsduur, 
tegen een premie, welke wordt vastgesteld on. 
afhankelijk van het risico, hetwelk de verzeke
raar later mocht blijken geloopen te hebben, 
ivordt het zegelrecht met tien vermenigvul
digd. I s zoodanige verzeker ing voor een ander 
tijdvak dan voor één jaar gesloten, dan zijn 
het tweede en het derde lid van overeenkom• 
stige t.oepassing. 

I s in gevall en, als onder de letters c tot en 
met e van het eerste lid zijn genoem d, het 
verzekerd bedrag niet uitgedrukt, dan geld t 
als grondslag voor de berekening van het 
zegelrecht in plaats van het verzekerd bedrag 
de waarde van het verzekerd be lang. 

Ingeval van eene samengestelde verzekering 
is slecbts één zegelrecht verschuldigd, waar
van het bedrag bepaald wordt door het hoog• 
ste der rechten, die verschuldigd zouden zijn 
wegens de verschillende verzekeringen, waarin 
men de samengestelde verzekering ka n spli t
sen. Indien bij één polis hetzelfde gevaar door 
verschillende verzekeraars gezamenl ijk voor 
hun rekening wordt genomen, wordt één ver
zekering t.ot het t.otaal verzekerd bedrag aan
wezig geacht; indien bij één polis door ve r• 
schillende verzekeraars een ve rschill end ge
vaar voor hun rekening wordt genomen, is het 
verschuldigd zegelrecht gelijk aan het t.otaal 
der rechten, welke verschuldigd zouden zijn, 
indien de verplicht ingen van eiken verzeke• 
raar bij afzonderlijke polis waren vastgelegd. 

Zoogenaamde open of contractpolissen, af
laad- of a fschrijfpolissen en andere polissen, 
welke op zichzelf geen aanleiding geven tot 
premiebetaling, of waarop een voorloopige 
premie verschuldigd is, in rekening van het
geen achteraf zal bl ij ken verschuldigd te zijn 
geworden, zij n onderworpen aan een vast recht 
van één gulden. Evenredig recht is op de 
wijze, omschreven in artikel 48a, verschuldigd 
over de waarde der zaken, waarvan het ri sico 
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door de polis gedekt blijl,.-t te zijn geweest, of, 
indien zooda nige waarde . 11iet wordt vastge
steld , over het bedrag, waa rover de prem ie 
nader wordt berekend. 

Verklaringen ten behoeve van hypothecaire 
schuldeischers, opgemaakt naa r aanleiding 
van artikel 297 van · het Wetboek van Koop
handel of van soortgelijke bedingen en derge
lijke verklar ingen met betrekking t.ot a ndere 
verzekeringen clan brandverzekering of ve rze
kering van een schip, zijn onderworpen aan 
een vast recht van vijfti~ cent, onverschillig of 
de ve rklaring afwnderliJk wordt opgemaakt of 
op de pol is wordt gesterd, ook als de verzeke
raar zich daarbij verbindt den hypothecairen 
schuldeischer schade te vergoeden, waarvoor 
door den verzekerde zei f geen vergoeding kan 
worden gevorderd, mits t.ot geen hooger be
drag dan dat der verzekering en mits voor 
zulk een verkl aring, beha) ve het verschuldi gde 
zegelrecht, niet meer clan eenmaal één gulden 
aan den verzekeraar wordt betaald. Voldoet 
de verk laring niet aan de eischen van dit 
lid , cla n is het recht verschuldigd, dat volgens 
de vorige leden van d it artikel verschuldigd 
zou zijn met een minimum van vijftig cent. 
Indien de hypotheekverkl a ring in het lichaam 
der poli is opgenomen, is het hoogste van het 
in dit lid bepaalde of het ingevolge de vorige 
leden berekende recht verschuldigd . 

Sluitnota's, welke door of namens verzeke
raars, zijn onclerteekencl of geparafeerd en 
a lle ariclere door of namens verzekeraa rs on
clerteekende of gepara feerde voorloopige stuk
ken houdende erkenning van het sl uiten van 
een verzekering, welke bestemd zijn om later 
door een definiti eve pol is te worden vervan
gen, zijn, in afwijking van het eerste lid, aan 
een vast recht van tien cent onderworpen, on
verschillig in welken vorm die stukken zijn 
opgemaakt. 

Art. 45. Tweede of verdere exemplaren, af
schriften of uittreksels van in het vorige ar
tikel ve rmelde stukken zijn onderworpen aan 
een zegel recht van niet meer clan vijf en 
tw int ig cent, mits voor die stukken het ver
schuldigde zegel recht vo lgens de wet is vol
daan en de onderteekenaar van het tweede of 
verdere exemplaar, afschrift of uittreksel , in
dien hij hier te lande woont of gevestigd is, 
of de hier te lande wonende of gevestigde as
surantiemakelaar of assurantiebezorger, door 
wiens tusschenkomst de uitre iking plaats heeft , 
indien evenbecloelcle onderteekenaar niet hi er 
te la nde woont of geve t igd is, met zij ne hand
teeken ing, waaraan hij eventuee l toevoegt de 
aanduiding "assurantiemakelaar" of "assu
rantiebezorger" , bekracht igt de op dat stuk 
gestelde afzonderl ijke verklaring: ,,H et ver
schuldigde zegelrecht is op het oorspronkelijke 
stuk/op een eerder hi er te la nde gezegeld 
exemplaar/afschrift/uittreksel/ behoorlij k vol
daan.". 

Indien het tweede of verder exemplaar, a f. 
schrift of uittreksel, a ls in het eerste lid be
doeld is, niet wordt onclerteekend door iema nd 
die h ier te lande woont of gevestigd is en niet 
wordt uitgereikt door tusschenkomst van een 
hier te lande wonenden of gevestigden assu
rantiemakelaar of assurantiebezorger , wordt 
de in het eerste lid bedoelde verkla ring door 
's Rijks ambtenaar gesteld bij de aanbieding 
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ter zegeling, mits hem de juistheid van de 
verklaring wordt aangetoond, in welk geval 
het stuk eveneens aan een zegelrecht van niet 
meer dan vijf en twintig cent is onderworpen. 

Geen afzonderlijk zegelrecht is verschuldigd 
voor de kwitantiën wegens inlage of premie 
en andere kosten op de in het vorige artikel 
en dit artikel vermelde stukken gesteld en 
voor de aanteekeningen van allerl ei aard, 
welke op de verzekering betrekking hebben en 
gesteld worden, hetzij op de gemelde stukken, 
hetzij op al dan niet aan die stukken gehecht 
papier, mits duidelijk blijkt, dat dit papier 
als aanhangsel van die stukken is te beschou
wen. Van deze bepaling zijn uitgezonderd de 
aanteekeningen houdende verhooging van het 
verzekerd bedrag, van het in het vierde Jid 
van artikel 44 bedoelde maximum of van de 
verzekerde waarde, of verlenging of vernieu
wing van de verzekering, welke aanteekenin
gen gezegeld moeten worden als waren zij 
nieuwe bewijzen van verzekering. In geval van 
verhooging van het verzekerd bedrag, van het 
in het vierde lid van artikel 44 bedoelde 
maximum of van de verzekerde waarde bij 
verzekeringen, als bedoeld zijn onder een der 
letters c tot en met e van het eerste lid van 
dat artikel, wordt het verschuldi gde zegelrecht 
berekend naar het bedrag der verhooging. 

Art. 46. Geenerlei zegelrecht is verschul
digd voor de in de artikelen 44 en 45 vermel
de stukken betreffende: 

a. personenverzekeringen, indien de op het 
hoofd van één persoon verzekerde uitkeeringen 
niet meer bedragen dan vijfhonderd gulden 
aan kapitaal of twee gulden per week aan 
renten, te zamen of afzonderlijk; ingeval van 
ziekteverzekering wordt dit bedrag van twee 
gulden verhoogd tot tien gulden per week; 

b. herverzekeringen door verzekeraars ge
sloten; ' 

c. verzekeringen krachtens wettel ijke ver
plichting gesloten of vrijwillig gesloten krach
tens de Ziektewet, de Invaliditeitswet of de 
Pensioenwet 1922; 

il. verzekeringen tegen gevaren van vervoer 
van goederen, indien het vervoer binnen het 
Rijk plaats heeft; 

e. verzekeringen tegen gevaren van ver
voer van geld, geldswaardig papier, effecten 
en onbewerkt goud en zilver; · 

/. verzekeringen tegen inbraak en andere 
gevaren van den inhoud van brandkasten of 
kluizen; 

g. verlenging van een verzekering, voor 
langer dan zes maanden gesloten, tot bericht 
van aankomst van het vaartuig; 

h. aanteeken ingen, betreffende de veran
dering van bestemmingshaven, gesteld op een 
polis of op een aanhangsel behoorende bij een 
pol is van verzekering voor een bepaalde reis ; 

i. aanteekeningen van verlenging, verhoo
ging en vernieuwing als bedoeld zijn in het 
laatste lid van artikel 45, gesteld op verkla
ringen als bedoeld zijn in het voorlaatste Jid 
van artikel 44, mits uit die aanteekeningen 
bl ijkt, dat op de polis een desbetreffende aan
teekening, behoorlijk van zegel voorzien, is 
gesteld. 

Voor de bewijzen van deelneming in onder
linge verzekeringen, waarvan een gezegeld 
bewijs van aandeel aan den deelnemer wordt 
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uitgereikt, is geen zegelrecht verschuldigd, 
indien de onderteekenaar van het bewijs van 
aandeel met zijne handteekening bekrachtigt 
de op het bewijs van deelneming gestelde af
zonderlijke verklaring: ,,Het zegelrecht is op 
het bewijs van aandeel behoorlijk voldaan.". 

Art. 47. Indien de in artikel 44 bedoelde 
stukken, alsmede de in artikel 45 uitgezon
derde aanteekeningen buiten het Rijk zijn 
opgemaakt, moet daarvan het zegelrecht wor
den voldaan vóórdat zij hier te lande aan den 
hier te lande wonenden of gevestigden ver
zekerde of belanghebbende of aan anderen ten 
behoeve van zoodanige personen worden toege
zonden of uitgereikt, vóórdat zij hier te lande 
worden onderteekend of geëndosseerd en in 
ieder geval binnen veertien dagen, nadat zij 
door den hier te lande wonenden of gevestig
den verzekerde of belanghebbende of door an
deren ten behoeve van zoodanige personen hier 
te lande zijn ontvangen of overgebracht. 

Die voldoening vindt plaats: 
in geval van toezending of uitreiking hier 

te lande, door gebruik van plakzegel door den 
assurantiemakelaar of assurantiebezorger, die 
de toezending of uitreiking verricht, waarbij 
hij aan zijn handteekening toevoegt de aandui
ding "assurantiemakel aar" of "assurantiebe
zorger"; 

in geval van toe~ending of uitreiking hier 
te lande door een ander dan een assurantie
makelaar of assurantiebezorger, of in geval 
van voldoening van het zegelrecht binnen 
veertien dagen na de ontvangst of overbren
ging hier te lande, doordat degene die de 
stukken moet toezenden of uitreiken, onder
scheidenl ijk degene, die de tukken hier te 
lande heeft ontvangen of overgebracht, de 
stukken ter zegel ing aanbiedt aan ' s Rijks 
ambtenaar; 

in geval van onderteekening of endossement 
hier te lande door gebruik van plakzegel bij 
het stellen van de onderteekening of het en
dossement. 

Wegens iedere overtreding van de bepa
lingen van dit artikel is door den overtreder . 
een boete van tienmaal het niet of te min 
betaalde recht met een minimum van honderd 
gulden verbeurd. 

Wordt een verzekering door meer dan één 
verzekeraar ieder voor een afzonderlijk be
drag, doch bij één polis gesloten, dan wordt 
een boete van tienmaal het niet of te min be
taalde recht met een minimum van honderd 
gulden verbeurd door e ike n verzekeraar, door 
of namens wien de pol is hier te lande wordt 
onderteekend, vóórdat het zegelrecht is vnl
daan, dat tijdens die onderteekening verschul 
digd is. 

Art. 48 . Indien de voldoening van het ze
gelrecht niet heeft plaats gehad overeenkom
stig het vorige artikel, is de hier te lande 
wonende of gevestigde verzekerde verplicht 
voordat de eerste premiebetaling door of na
mens hem plaats vindt of voordat dnor of 
namens den verzekeraar aan of ten behoeve 
van dien verzekerde eenige uitbetaling ge
sch iedt, het zegelrecht te voldoen op een aan 
's Rijks ambtenaar in te leveren verklaring 
welke de gegevens bevat voor de berekening 
van het verschnldigde recht. Deze inl evering 
behoort plaats te vinden vóór de genoemde 



265 

betaling, tenzij de· verzekerde aantoont van de 
betaling geen kennis te hebben gedragen , in 
welk geval de inlevering moet pl aats hebben 
binnen veertien dagen, nadat de verzekerde 
van de betaling heeft kennis gekregen. 

Ind ien de verzekering door tusschenkomst 
van een assurantiemakelaar of een assurantie
bezorger is aangegaan, is deze bevoegd ter 
vervanging van het inleveren van de in het 
vorige lid bedoelde verklaring een certificaat, 
houdende omschrijving van de verzekering en 
gezegeld alsof h et h et bewijs der verzekering 
ware, aan den verzekerde af te geven. 

Indien uiterlijk · zes maanden na het opma
ken van een sluitnota of ander voorloopi g 
stuk, a ls bedoeld is in het laatste lid van 
artikel 44, het zegelrecht op de polis niet 
overeenkomstig artikel 2, artikel 47 of de 
vorige twee leden van dit a rtikel is voldaan, 
is de assurantiemakelaar of de assurantiebe
zorger, door wiens tusschenkomst de verzeke
ring is gesloten, verplicht tot voldoening van 
het zegelrecht op de in het vorige lid om
schreven wijze, binnen veertien dagen na het 
verstrijken van genoemden termijn van zes 
maanden. 

I s aan de voorschriften van dit artikel niet 
voldaan, dan wordt een boete verbeurd van 
tienmaal het niet betaalde recht met een 
minimum van honderd gulden, waarvoor in 
geval van overtreding van het eerste en tweede 
lid de verzekerde en de assurantiemakel aar of 
assurantiebezorger, door wiens tusschenkomst 
de verzekering gesloten is, hoofdelijk aanspra
kelijk zijn. 

Bij l atere aanbieding ter zegel ing van de 
. definitieve stukken wordt h et overeenkomstig 
het eerste, tweede of derde lid betaalde zegel
recht in mindering gebracht, indien de ver
klaring of het certificaat, voorzien van het 
bewijs van de voldoening van het recht, aan 
de administratie wordt afgestaan. Indien op 
de verkla r ing of op het certificaat meer rech t 
is voldaan, dan op het definitieve stuk ver
schuldigd is, wordt het meerdere terugge
geven. 

Art. 48a. H et evenredig recht bedoeld in 
het zevende lid van artikel 44 is verschuldigd: 

a. op de wegens elk gevaar of wegens het 
totaal der gevaren over een bepaald tijdvak 
opgemaakte pol is, of 

b. op de aanteekeningen in het betreffende 
contractboekje, op de afreken ingen van ver
schuldigde premie, of dergelijke stukken, een 
en ander volgens door Onzen Minister van 
Financiën vast te stellen regelen. 

H et in het vorige lid bedoelde recht moet 
van tijd tot tijd, doch ten hoogste over het 
tijdvak, waarover de premie definiti ef wordt 
a fgerekend, worden voldaan o p één der wij zen 
in het vorige lid omschreven, b innen dri e 
maanden na afloop van dat t ijdvak, op ver

. beurte van een boete van tienmaal het niet of 
te min betaalde recht met een minimum van 
honderd gulden. Voor deze boete zij n hoofde
lijk aansprakelijk de verzekeraar, indien hij 
hier te lande woont of gevestigd is, of de hier 
te lande wonende of gevestigde vertegenwoor
diger van den buitenl andschen verzekeraar, 
aan wien de geloopen gevaren gedeclareerd 
worden, en de assurantiemakelaar of assuran
tiebezorger, door wiens tusschenkomst de ge-
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loopen gevaren worden gedeclareerd. I s de 
verzekeraar buitensl ands woonachtig of geves
t igd en ontbreekt een vertegenwoordiger, as
surantiemakelaar en assurantiebezor ger a ls in 
den vorigen zin genoemd zijn, dan is de ver
zekerde voor de boete aansprakelijk. 

B. In artikel 50 wordt het getal "47" ver
vangen door : 2. 

Art. VIII. Hoofdstuk VI der Zegelwet 
1917 wordt aangevuld en gewijzigd a ls volgt: 

A . Het opschrift wordt gelezen: 

Van het zegelr-ech t van wissels en ander 
handelspapier en van ban.kassignatiën. 

B . In artikel 51 worden de navolgende 
wijzig ingen aangebracht: 

1. H et eerste lid wordt gelezen: 
Alle wissels, orderbr iefj es, cheques , qui tan

tiën aan toonder, promessen aan toonder en 
ander handelspapier, niet elders in deze wet 
genoemd, alsmede bankassignatiën en alle 
dubbelen of afschriften van a l deze stukken 
zij n, met uitzondering van het zoogenaamde 
kort papier, onderworpen aan een recht van 
vijf cent van iedere honderd gulden van de 
som in het stuk uitgedrukt, indien zij binnen 
het Rijk betaa l baar zijn. 

2. H et tweede lid vervalt. 
3. H et zesde (nieuw: vijfde) lid wordt ge

lezen: 
P apier, dat uiterlijk acht dagen na zijne 

dagteekening betaalbaar is gesteld, doch dat, 
na het verstrijken van den achtsten dag na de 
dagteekening nog wordt verhandeld , geaccep
teerd, geviseerd, geëndosseerd of voor a val 
geteekend, is eveneens aan het evenredig 
recht onderworpen. 

4. Het achtste lid vervalt. 
C. Het derde lid van artikel 52 wordt 

gelezen: 
In geval papier, da t ui terlijk acht dagen 

na zijne dagteekening betaalbaar ' is gesteld, 
ingevolge het vijfde lid van het vor ige artikel 
aan evenredig zegelrecht onderworpen wordt, 
moet het meerdere zegelrecht voldaan worden 
door gebruik van plakzegel bij het ste ll en van 
de acceptatie, het visum, het endossement of 
het ava l of door het stuk vooraf ter zege l ing 
aan te bieden aan 's Rijks ambtenaar. 

D. In artikel 53 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. onderdeel a wordt gelezen: 
a. voor voldaanteekeningen gesteld op de 

stukken bedoeld in artikel 51;. 
2. In onderdeel d wordt het woord "blijke" 

vervangen door: blij kt. 
E. In artikel 54 worden de navolgende 

wijzigingen aangebracht: 
1. H et eerste en het tweede lid vervallen. 
2. Aan het derde (n ieuw: eerste) lid wordt 

toegevoegd : 
H etzelfde geldt voor b innen het Rijk opge

maakte en oorspronkelijk buiten het Rijk be
taalbaar gestelde stukken, welke later binnen 
het R ij k betaalbaar worden gesteld, ten aan
zien van het zegelrecht, dat daardoor meer 
verschuldigd wordt. 

3. In het vierde (nieuw : tweede) lid wor
den de woorden: ,,van deze in het buitenl and 
opgemaakte stukken" vervangen door : va n de 
in het vorige lid bedoelde stukken. 
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4. De aanhef van het vijfde (nieuw: de rde) 
lid wordt gelezen: 

E en boete van t ien maal het oiet of te min 
betaalde recht met een minimum van honderd 
gulden wordt verbeurd. 

5. In het vijfde (nieuw: derde) lid worden 
de woorden "vierde lid" vervangen door: 
tweede l id. , 

6. Aan het vijfde (n ieuw: derde) lid wordt 
toegevoegd : 

Bij deze voldoen ing van het op het stuk 
verschuldigde zegelrecht kan het zegel rech t, 
dat bereids op wettige wijze op het stuk is 
voldaan, in minder ing worden gebracht. 

Art. IX. H oofdstuk VII der Zegelwet 1917 
wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: 

A . In artikel 56 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. In het eerste lid wordt de laatste zin 
gelezen: 

Met de jaren, die voorwaardel ijk of onvoor
waardelijk ter keuze staan van huurder of 
verhuurder, wordt dadel ij k rekening gehou
den . 

2. H et tweede lid wordt ge lezen: 
Onder huurprij s wordt verstaan al hetgeen 

de huurder krachtens de overeenkomst aan den 
ve rhuurder of aan derden moet voldoen, be
nevens a l de lasten, die de huurder voor zij n 
rekening neemt ter ontlasting van den ver
huurder. 

3. H et v ierde, het vijfde en het zesde I id 
worden vervangen door: 

Voor de bereken ing van het recht wordt de 
duur van een voor het leven, tot wederopzeg
ging of op andere wijze voor onbepaal den tijd 
aangegane huur en verhuur gesteld op vij f 
jaren. I s een huur en verhuur gesloten voor 
het leven en verder voor een zeker aantal ja
ren of eerst voor een zeker aantal jaren en 
verder tot wederopzegging of op andere wijze 
voor onbenaalden t ijd , dan wordt het aantal 
jal'en, waarvoor de huur en verhuur is aan
gegaan, met vij f verhoogd. Met een huur en 
verhuur voor een zeker aantal jaren en ver
der tot wederopzegging aangegaan wordt ge
l ijkgesteld een huur en verhuur voor bepaal
den tij d, indien de akte of het stuk bepalingen 
bevat omtrent hetgeen tusschen partij en zal 
gelden, indi en na afloop van den bepaalden 
tijd de huurder in het genot blij ft. 

Indien de akte of het stuk niet den huur
prijs vermeld t of indien a ndere gegevens voor 
de berekening van h et recht ontbreken, moeten 
deze aan den voet worden opgegeven. Indien 
de huur en verhum· niet tegen een prij s in 
geld of niet uitslui tend tegen een prij s in ge ld 
is aangegaan, indien de va tgestelcle prijs 
onder bepaalde omstandigheden hooger za l 
worden of indien het bedrag van den huurprijs 
van toekomstige factoren afhankel ijk is (zooals 
van de opbrengsten van het goed of van de 
marktwaarde van producten), moet de huur
prijs of de invloed, welke de bedoelde omstan
digheden op den huurprijs zu ll en uitoefenen, 
aan den voet van de akte of van het stuk wor
de n geschat. De opgave of schatting aan den 
voet geschiedt door den openbaren ambtenaar, 
die de akte opmaakte, of door of namens par
tij en bij onderteekende verklaring. In plaats 
van de voorgeschreven schatting kan in de 
verklaring worden vermeld een schatting van 
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de huurwaarde van het ve rhuu rde, mi ts deze 
tenminste wordt gesteld op het bedrag van 
den in geld bedongen huurprij s, in welk ge
val deze geschatte huurwaarde voor de be
rekening van het zegelrecht de plaats inneemt 
van den huurprij s. Onder huurwaarde is in dit 
en het volgend a rtikel te ve ,·staan de h uur
prij in geld, welke zou kunnen worden be
dongen bij een verhuring van de betreffende 
zaak op normale bed ingen en zonder dat de 
huurder zich tegenover den verhuurder tot 
een ige andere prestatie verb indt dan tot be
taling van den in geld uitged rnkten huu rprij s. 

Ontbreekt de iu het vorig lid bedoelde ver
klaring, dan is een recht van tw intig gulden 
verschuldigd boven het recht, dat wegens de 
in · de akte of het stuk voorkomende gegeven 
moet worden vo ldaan. Deze bepaling vindt 
geen toepass ing, indien de verklaring slechts 
zou moeten betreffen de schatt ing van I asten , 
welke de huurder ter ontlasting van den ver
huurder voor zij ne rekeni ng neemt, mits naa r 
de schatting van ' s Rij ks ambtenaar de waarde 
van deze lasten over den geheelen huurt ij d 
niet meer beloopt dan één t iende gedeel te van 
den in geld vastgestelden huurprijs over den 
geheelen huurtijd en het zegelrech t, met in
achtneming van die schatting van 's Rij ks amb
tenaar ten volle is voldaan. 

4. Het zevende I id vervalt. 
B. Na artikel 56 wordt een nieuw artikel 

ingevoegd, 1 ui den de : 
Art. 56a. Ind ien 's Rijks ambtenaar van 

meeni ng is, dat een schatting, als bedoel cl is 
in het vijfde lid van artike l 56, te laag is 
gedaan, doet hij daarvan binnen drie maanden 
nadat de akte of het stuk te zijner kenn is is 
gekomen schri fte lij k mededeeli ng aan den on
derteekenaar der verklaring met opgave van 
het bedrag, waarop naar zijne meening had 
moeten worden geschat, en van het recht, dat 
dientengevolge meer verschu ldi gd wordt ge
acht. Dit rech t, benevens een boete van t ien 
maal dat recht met een minimum van honderd 
gu lden, wordt ingevorderd van den ondertee
kenaar der verklaring, tenzij aan den hoofd
ambtenaar daartoe door Onzen Minister van 
Financiën aangewezen of aan den rech ter over
tuigend wordt aangetoond, dat de oorspronke
lij ke schatting juist is geweest. De bedoelde 
hoofdambtenaar en de rechter zijn bevoegd, 
indien niet wordt aangetoond, dat de oor
spronkelijke chatting ju ist is geweest, de 
schatting van 's Rijks ambtenaar te verlagen, 
waardoor recht e n boete d ienovereenkomstig 
worden verminderd. 

Indien wegens het ontbreken van een ver
klar ing , ,als bedoeld is in het vijfde lid van 
artikel 56, de aanhef van het zesde 1 id van 
dat artikel toepass ing heeft gevonden, is 
's Rij ks ambtenaar bevoegd binnen drie maan
den nadat de a kte of het stuk te zijner kenn is 
is gekomen aan den onderteekenaar sch ri fte
lij k mede t.e deelen, dat naa r zij ne meening 
meer dan het geheven recht ver chuldigd ge
weest zou zijn, indien de door hem geschatte 
huurwaarde a ls g rnndslag voor de berekening 
van het zegelrecht zou ge leien; van het be
drag, waarop 's Rijks ambt.enaar de huurwaar. 
de schat, alsmede van h et recht, dat meer 
verschuld igd geweest zou zij n, wordt tevens 
mededeeling gedaan. Dit recht, benevens een 
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boete van tien maal dat recht met een mini 
mum van honderd gulden, wordt van den on
derteekenaar van de akte of het stuk ingevor
derd, tenzij op de wijze in het vorig lid om
schreven wordt aangetoond, dat ook bij het 
berekenen van het zegelrecht op bas is van de 
huurwaarde voldoende zegel recht is voldaan. 
Tot vermindering van de schatting van 's Rijks 
ambtenaar bestaat bevoegdheid overeenkomstig 
het slot van het vorige lid. 

Indien in het geval van het eerste I id de 
verklaring en in het geval van het tweede 
lid de akte of het stuk door meer dan één 
persoon is onderteekend, zij n al Ie ondertee
kenaren voor de ingevolge d it artikel ver
schuldigde rechten en boeten hoofde lij k aan
sprakelij k. 

C. In artikel 57 worden de navo lgende wij
zigingen aangebracht: 

1. In onderdeel a worden de woorden "het 
vorige artikel" vervangen door: artikel 56. 

la. Onderdeel b wordt gelezen: 
b. indien de huur en verhuur bij andere 

cl an notariee le akte is geconstateerd en één 
der exempl aren van de akte behoorlijk geze
geld is, voor de overige exemplaren van de 
akte, die tegel ijkertijd met het behoorl ijk ge
zegelde exemplaar en binnen dr ie maanden· 
na de dagteekening der akte, in ieder geval 
binnen een maand na den aanvang der huur, 
ter registratie worden aangeboden;. 

2. Onderdeel c wordt gelezen : 
c. de afschr iften van of uittreksels uit een 

notarieele akte van huur en verhuur;. 
3. Aan het artikel worden twee leden toe

gevoegd, luidende : 
H et zegelrecht, hetwelk ingevolge dit hoofd

stuk op een akte of stuk verschuldigd is, wordt 
verm inderd met het zegelrecht, dat ingevolge 
dit hoofdstuk op een vroeger opgemaakte akte 
of een vroeger opgemaakt stuk over deze lfde 
huurj aren is voldaan, indien deze laatste a kte 
of dit l aatste stuk betrekking had op een huur 
tusschen dezelfde partijen aangegaan over de
zelf de zaak en de voorwaarden, waarop de 
huurovereenkomst werd aangegaan, met uit
zondering van den huurprijs, geheel dezelfde 
zijn, mits de akte of het stuk binnen drie 
maanden na de dagteeken ing, in iede ,· geval 
binnen een maand na den aanvang der huur, 
ter registratie wordt aangeboden en daarbij 
wordt overgelegd de akte of het stuk, waarop 
het zegelrecht, dat in mindering gebracht kan 
worden, is voldu.an. De vern1indering blij ft 
echter steeds beperkt tot het bedrag, dat over 
dezelfde huurj aren op de niE)uwe akte of het 
nieuwe stuk verschuldigd is. 

Voor de toepassing van het vorige lid 
wordt het vij [tal jaren, waarvoor een huur 
tot wederopzegging, voor het leven of op 
andere wijze voor onbepaalden tijd geacht 
wordt te zij n aangegaan, beschouwd als aan 
te vangen op het oogenblik, waarop de huur 
tot wederopzegging, voor het leven of op an
dere wijze voor on bepaal den tijd ingaat. 

D. I n artikel 58 worden de navolgende wij 
zigingen aangebracht : 

1. Het eerste en het tweede lid verval len. 
2. Het derde (nieuw: eerste) lid wordt ge

lezen : 
Met afwijking van artikel 2 kan ten aan

zien van notar ieele akten van verhuring en 
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ten aanz ien van andere akten van openbare 
verhuring het te min betaalde zegelrecht woT
den voldaan bij de aa nbieding ter registratie, 
mits die aanbieding t ij dig geschiedt en aan
vankelij k een zegelrecht van vijftig cent vol
daan is op de wijze bij artikel 2 en bij artike l 
8, lid 2, omschreven. 

3. H et slot van het laatste l id (na de kom
mapunt) wordt ge lezen: 
bij gebreke hiervan is een boete van tien maal 
het niet of te min betaalde recht met een 
minimum van honderd gulden verbeurd, waar
voor de onderteekenaren van het stuk hoofde
lijk aan prakelijk zijn, onverminderd hun aan
sprakelij kheid voor het recht. 

Art. IX A. Hoofdstuk VII A der Zegelwet 
1917 wordt aangevuld en gewijzigd a l volgt: 

A . Het tweede I id van artikel 59a word t 
gelezen: 

Het zegelrecht bedraagt ten hoogste f 0.50. 
A 1. Het tweede li d van artikel 59b ver

valt. 
B. Artikel 59c verva lt. 
C. Artikel 59d wordt aangedu id a ls: Ar

tikel 59c. 
Art. X. Hoofdstuk VIII der Zegelwet 1917 

wordt aangevuld en gewijzigd als vo lgt : 
A. In artikel 60 worden de navolgende wij

zigingen aangebracht : 
1. In het eerste I id wordt onderdeel b ge

lezen: 
b. een gu lden van iedere honderd gu lden 

voor de buiten! andsche effecten; . 
2. In het eerste I id wordt de aanhef van 

onderdeel c tot en met de kommapunt ge
lezen : 

c. zestig cent van iedere honderd gulden, 
voor alle andere effecten, met uitzondering 
van die in artikel 62 genoemd;. 

2 a. In het eerste lid wordt in onderdeel c 
het woord "of" , voorkomende na "onroerende 
zaken hier te lande gelegen of gevestigd,", 
vervangen door: of op schepen dan wel. 

3. Het tweede lid wordt vervangen door: 
Onder effecten worden in dit hoofdstuk ver

staan alle stukken , die, onder we lke benaming 
ook, gerangschikt kunnen worden onder de ef
fecten of publieke fondsen. 

Onder buitenlandsche effecten worden in dit 
hoofdstuk verstaan: 

1°. de effecten, waarvan de uitgever niet 
binnen het Rijk woont of gevestigd is; 

2°. de niet onder 1 °. genoemde effecten, 
welke buiten het Rijk zijn opgemaakt, en 

3°. de certificaten welke ter zake van de 
onder 1 °. en 2°. bedoelde effecten door admi
nistratiekantoren hi er te lande zij n opgemaakt. 

4. De laatste twee leden verva ll en . 
B. Artikel 60a wordt gelezen : 
Het l'echt woL·dt berekend over het kapitaal 

in het stuk uitgedrukt of daarin aangewezen 
door de vermelding van den rentevoet of op 
andere wijze. 

I s in het stuk geen kapitaa l uitgedrukt of 
aangewezen, dan wordt het vijf-en-tw in tigvoud 
der uitgeloofde jaal'l ijksche rente daarvoor ge
nomen. 

I s noch kapitaal noch rente uitgednokt en is 
niet na te gaan hoe groot het kapi taal of de 
rente is, dan is voor elk stuk een vast recht 
van één gulden vijftig cent verschuldi gd. 

Voor buitenlandsche effecten wordt met af-
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wijking van het in de vorige drie leden be
paalde het recht berekend over de verko·op
waarde. Deze verkoopwaarde wordt bepaald 
volgens regel en door Onzen Minister van Fi
nanciën te stell en naar: 

a. een noteering ter beurze, als bedoeld is 
in het vijfde lid, en wel : 

1. ter beurze te Amsterdam, indien zoo
danige noteering voorkomt in de prijscourant 
van die beurs ; 

2. aan één of meer andere beurzen, indien 
zoodanige noteering niet voorkomt in de prijs. 
courant van de beurs te Amsterdam, doch wel 
in de prijscourant van één of meer andere 
beurzen; 

b. een schr iftelijke aangifte van het bedrag 
der verkoopwaarde, indien de waarde niet 
overeenkomstig a kan worden bepaald. 

De verkoopwaarde, welke wordt bepaald 
naar een noteering aan een beurs, wordt voor 
alle in een kalenderkwartaal ter zegeling aan
geboden stukken berekend naar die noteering 
(bied- en laatkoersen daaronder begrepen) op 
den t ienden dag der maand aan dit kalender
kwartaa l voorafgaande, of, indien op dien 
dag geen noteering is tot stand gekomen, naar 
de laatste daaraan voorafgaande noteer ing, 
mits deze noteering niet ouder is dan het ka
lenderkwartaal , waarin voormelde tiende dag 
is gelegen. Van de koersen of van de daaruit 
gevonden verkoopwaarde vindt afrond ing 
plaats volgens regelen door Onzen Minister 
van Financiën te stell en . 

De verkoopwaarde, welke wordt bepaald 
naar een schriftelijke aangifte, moet voor alle 
in een kalenderkwartaal ter zegeling aan te 
bieden stukken door de aangevers worden ge
schat naar den toestand op den tienden dag 
der maand aan dat kalenderkwartaal vooraf
gaande, of, indi en de stukken ·op dien dag 
nog niet bestonden, naar den toestand op den 
dag van de uitgifte der stukken. 

De zegeling van stukken, waarvan de ver
koopwaarde niet wordt bepaald naar een no
teering ter beurze te Amsterdam, geschiedt 
all een ten kant.óre van het zegel te Amster
dam. De aanbieding ter zegel ing gaat verge
zeld van een door den aanbieder der stukken 
onderteekende verklaring, bevattende de ge
gevens voor de berekening van het recht vol
gens onderdeel a, onder 2 van het vierde lid, 
of de aangifte volgens onderdeel b van het 
vierde lid met vermelding van de gegevens, 
waarnaar de schatting is geschied, een en 
ander vol gens regeJen door Onzen Mini st.et· 
van Financi ën te stellen. Bij onjuistheid van 
de verklaring of van de daarin opgenomen 
gegevens, is voor elk aangeboden stuk door 
den aanbieder een boete verbeurd van tien 
maal het recht, dat te weinig is betaald of 
zou zijn betaald, met een minimum van hon
derd gulden. 

Indien de verklaring bedoeld in het vorige 
lid niet alle gegevens bevat, welke benoodigd 
zijn voor de berekening van het recht, of in
dien de juistheid der daarin vermelde ge
gevens of van de gedane schatting niet ten 
genoegen van den Ontva nger wordt gestaafd, 
of indien geen verklaring wordt ingediend, 
wordt de verkoopwaarde door den Ontvànger 
begroot naar de hiervoor omschreven maat
staven. De Ontvanger is echter ook bevoegd 
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de zegeling der aangesloten stukken te wei
geren, indien geen verklaring wordt inge
d iend, of indien de ingediende verklaring niet 
de noodige gegevens bevat voor de berekening 
van het recht; de aanbied ing wordt alsdan 
geacht niet te hebben plaats gehad. 

In afwijking van artikel 2 wordt voor de 
stukken, waar:van de verkoopwaarde wordt be
rekend naar een noteering ter beurze te Am
sterdam, alsmede voor de stukken, waarvoor 
overeenkomstig de eerste twee leden het recht 
wordt berekend over het kapitaal of over een 
veelvoud van de rente in het stuk uitgedrukt, 
indien kapitaal, rente of koers all een in vreem
de munt is uitgedrukt, het kapitaal , de rente 
of de koers herleid tot N eclerl andsche munt 
naar den maatstaf, welke daarvoor wordt aan
genomen ter beurze te Amsterdam . 

C. Artikel 61 wordt gelezen: 
Voorloopige bewijzen voor effecten zijn aan 

het in dit hoofdstuk bepaalde zegelrecht on
derworpen alsof het definitieve stukken wa
ren. 

Behoudens het bepaalde bij de a rtikelen 60 
en 67 zijn de effecten, welke ter vervanging 
van andere worden uitgegeven, aan het in dit 
hoofdstuk bepaalde zegelrecht onderworpen , 

· om het even of de oorspronkelijke stukken 
vóór of na de invoering van deze wet zijn op
gemaakt. 

D . Artikel 62 wordt gelezen: 
Van winstaancleelen, oprichtersbewijzen en 

dergelijke stukken, welke recht geven · op een 
aandeel in de winst of in het bij de ontbinding 
en vereffening aanwezig voordeelig overschot 
is een vast recht van één g ulden vij ftig cent. 
verschuldigd, tenzij die stukken overeenkom
stig artikel 60a, lid 4, naar de verkoopwaarde 
behooren te worden bel ast. 

Het in het vor ige lid bepaalde recht wordt 
verminderd tot vijftig cent, indien de daar 
genoemde stukken verblijven of uitgereik t 
worden aan houders van aandeelen, waarop 
het kapitaal, of aan schuldeischers wier vor
dering geheel of gedeeltelijk wordt terugbe
taald of afgeschreven, alsmede, indien ter 
zake van de uitgifte van de in het vorige 1 iel 
genoemde stukken volgens de Registratiewet 
1917 evenredig registratierecht verschuldigd is. 

Van bewijzen van overneming van effecten, 
afgegeven door hen, die zich met het beharti
gen van de belangen van fondsenhouders be
lasten, of door vereenigingen van houders van 
fondsen, die ten doel hebben de belangen van 
hare l eden bij die fondsen te be hartigen en 
van certificaten, door administratiekantoren 
uitgegeven ter iak.e van effecten, welke niet 
aan vast zegelrecht zijn onderworpen, is een 
vast recht van vijftig cent verschu ldi gd, in
dien, met inachtneming van de daarvoor door 
Onzen Minister van Financiën te stell en rege
len, wordt aangetoond, dat de effecten, ter 
zake waarvan de bewijzen van overneming of 
certificaten zijn ui tgegeven, behoorlijk geze
geld zijn, of met inachtneming van die regelen 
het zegelrecht voor deze effecten bij 's Rij ks 
ambtenaar wordt gestort. De in dit lid be
doelde aan een vast recht va n vijftig cent on
derworpen stukken worden, ten blijke dat aan 
de daarvoor gestel de voorwaarde is vol <laai,, 
met een bijzoncleren stempel gezegeld. 

E. Artikel 63 wordt gelezen: 



Het zegelrecht moet, voorzoover de stukken 
hier te lande worden opgemaakt, worden vol 
daan door aanbieding ter zegeling aan 's Rijks 

· ambtenaar vóór de uitgifte, indien zegeling 
met een bijzonderen stempel wordt vereischt, 
en in alle andere gevallen door de stukken te 
stellen op gezegeld papier vanwege het Rijk 
uitgegeven of op buitengewoon gezegeld pa
pier. 

Niet hier te lande opgemaakte stukken 
moeten door den houder der stukken ter bui
tengewone zegeling worden aangeboden binnen 
acht dagen nadat de stukken hier te lande 
zijn in ontvangst genomen of binnen het Rijk 
zijn overgebracht en vóórdat zij hier te lande 
uitgegeven, in omloop gebracht, overgedragen, 
verpand, afgelost of geconventeerd worden, of 
daarvoor binnen het Rijk door administratie
ka ntoren certificaten worden uitgegeven. 

Het vorige lid geldt niet: 
a. in geval van inontvangstneming van een 

afzender, die niet binnen het Rijk woont of 
gevestigd is, indien de stukken binnen acht 
dagen na de inontvangstneming aan den af
zender worden teruggezonden, tenzij de stuk
ken binnen dien termijn gedeeltelijk werden 
a fgelost of werden geconverteerd; 

11,. ingeval de inontvangstneming van een 
a fzender, die niet binnen het Rijk woont of 
gevestigd is, uitsluitend geschiedt door den 
gemachtigde van een niet binnen het Rijk 
wonenden of gevestigden lastgever en de stuk
ken binnen acht dagen na de inontvangstne
ming aan dien lastgever worden doorgezon
den, een en ander tenzij de stukken binnen 
dien termijn werden overgedragen, afgelost of 
geconverteerd ; 

c. wat de uitgifte van certificaten betreft, 
indien vóór de uitgifte der certificaten het 
zegelrecht voor de buiten het Rijk opgemaakte 
effecten overeenkomstig het laatste lid van 
a rtikel 62 bij 's Rijks ambtenaar is gestort; 

d . in geval van bewaargev ing door een 
bewaargever, d ie niet binnen het Rijk woont 
of gevestigd is, indien de afgifte en toezending 
ten gunste van den bewaargever is geschied 
en volgens overeenkomst van partijen de te
ruggave of terugzending uitsluitend mag ge
schieden aan den bewaargever in persoon, zijn 
rechtverkrijgenden onder algemeenen titel of 
zijn of hun algemeenen rechtsvertegenwoordi
ger; 

e. in geval van bewaargeving van stukken, 
welke tot zekerheid voor tegenover anderen 
dan den bewaarnemer aangegane verplichtin
gen worden gedeponeerd door een bewaarge
ver, die niet binnen het Rijk woont of geves
tigd is; 

f. in geval van inontvangstneming hier te 
lande of overbrenging binnen het Rijk van 
aandeelbewijzen door iemand , die met inbegrip 
van de in ontvangst genomen of overgebrachte 
stukken in het bezit is van één tiende gedeelte 
of meer van het geplaatste kapitaal van de 
vennootschap, vereeniging of maatschappij, 
die die aandeelbewijzen heeft uitgegeven. 

Indien de stukken, bedoeld onder d van het 
vorige lid, krachtens nadere overeenkomst of 
krachtens rechterlijk bevel moeten worden a f
,::egeven aan. een ander dan de daar vermelde 
personen, moeten de stu kken door den bewaar
nemer ter zegeling worden aangeboden binnen 
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acht dagen nadat deze nadere overeenkomst is 
gesloten of het rechterlijk bevel aan den be
waarnemer is bekend geworden, doch in iede r 
geval vóór de afgifte. De bewaarnemer heeft 
het recht de stukken terug te houden totdat 
het betaalde zegelrecht aan hem is vergoed. 

Indien de stukken, bedoeld onder e van het 
derde lid moeten worden afgegeven aan een 
ander dan den bewaargever of zijn rechtver
krijgenden onder algemeenen titel, geldt voor 
den bewaarnemer gelijke verplichting tot aan
bieding ter zegeling vóór de afgifte en gelijk 
recht tot terughouding. 

F. In artikel 65 worden de navolgende wij
zigingen aangebracht: 

1. In het eerste en in het derde lid ver
vallen de in elk dier leden voorkomende woor
den "van storting" . 

2. In het eerste en in het derde lid worden 
de in elk dier leden voorkomende woorden 
"binnen vijf jaren na de zegeling van de 
voorloopige bewijzen" vervangen door: bin
nen vijf jaren na afloop van het kalenderjaar, 
waarin de zegeling der voorloopige bewijzen 
plaats had. 

3. In het derde lid vervallen de woorden 
,,zij wordt verleend ten hoogste tot het bedrag, 
dat op de definitieve stukken is voldaan" en 

· wordt de aan die woorden voorafgaande kom
mapunt vervangen door een punt. 

G. Artikel 67 wordt gelezen: 
Nieuwe stukken, uitgegeven ter vervanging 

van andere, kunnen zonder betaling worden 
gezegeld, indien, met inachtneming van door 
Onzen Minister van Financiën te stellen rege
len, wordt aangetoond, dat de verva nging 
niet het gevolg is van verandering in de 
rechtsbetrekkingen_ of zoodanige verandering 
medebrengt en dat de oude stukken behoor
lijk gezegeld zijn. 

Deze bepaling geldt niet bij splitsing van 
. aan vast recht onderworpen stukken. In geval 

van spl itsing van niet aan vast recht onder
worpen stukken en in geval van samenvoe
ging van stukken wordt, ter beoordeeling van 
de vraag, of er van verandering in de rechts
betrekkingen sprake is, het oude stuk verge
leken met het totaal van de nieuwe stu kken, 
waarin het gesp! itst is of wordt het totaal der 
oude stukken vergeleken met het nieuwe stuk, 
waartoe zij samengevoegd zijn. 

Stukken, waarop een a l dan niet ondertee
kende aanteekening wordt gesteld, welke op 
de rechten, uit het stuk voortvloeiende, betrek
king heeft, worden als nieuwe stukken aange
merkt. H etzelfde geldt indien bij de stukken 
een bijlage wordt gevoegd of een bijlage daar
aan wordt gehecht, welke blijkens haren in
houd betrekking heeft op de rechten uit het 
stuk voortvloeiende, alsmede indien op de ta
lon of de coupons of dividendbewijzen een a l 
dan niet onderteekende aanteekening wordt 
gesteld en indien bij de stukken nieuwe cou
ponbladen of nieuwe dividendbewijzen worden 
gevoegd, waaruit blijkt van a ndere rechten, 
dan die welke in het stuk worden genoemd. 

De ingevolge het vorige lid als nieuwe stuk
ken aangemerkte effecten moeten ter buiten
gewone zegeling worden aangeboden en wel, 
indien de in het vorig lid bedoelde handeling 
hier te lande plaats vindt binnen acht dagen na 
die handeling en in ieder geval voordat zij door 
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den gene, die die handeling verricht, worden 
afgegeven, en, indien die handeling niet hier 
te la nde plaats vindt, met inachtneming van 
a rtikel 63. 

Van deze nieuwe zegeling moet blijken door 
den afdruk van een bijzonderen stempel. 

De zegeling met den bijzonderen stempel 
kan achterwege bl ij ven, indien, voordat één 
der in het derde lid bedoelde handelingen hier 
te lande verricht wordt, van Onzen Minister 
van Financiën of van den door dezen daartoe 
aangewezen Rijkambtenaar de verklaring is 
verkregen, dat de zege ling met toepass ing van 
het eerste I id zonder betaling zou kunnen ge
schieden, mits: 

a. indi en een aanteekening op het stu k 
wordt geste ld , di e aanteekening de navolgende 
verklaring bevat: Vrij van zegel blijkens 
brief van .... .. .. .................................. van den 

19 ...... , n° .......... , en degene, 
di e de aanteekening stelt, deze met zijn hand
teeken ing bekrachtigt; 

b. indien een bijlage wordt bijgevoegd of 
aangehech t, of nieuwe couponbladen of cli vi
denclbewijzen worden afgegeven, degene die 
die handeling verr icht op het stuk de navol
gende gedagteekende met zijn hancl tee keni ng 
bekrachtigde verklaring ste lt: De afg ifte van 
de bij dit stuk gevoegde bijl age (nieuwe cou
pons , nieuwe dividendbewijzen) brengt geen 
zegelplichtigheid teweeg bl ijkens brief van 
.. ........................ ............ ...... ..... ........ van den 

.......... .. . .. . .. 19 ...... , n° . .... ..... ; 
c. indien een aanteeken ing op talon, cou

pons of dividendbewijzen wordt gesteld, de
gene, die die handeling verricht op het stuk 
de navolgende gedagteekende met zijn hand
teeken ing bekrachtigde verklaring stelt : De 
aanteekening op de talon (coupons, dividend
bewijzen) brengt geen zegelplichtigheid teweeg 
blijkens brief van ......................................... . 
van den .......................... . 19 ...... , n° .......... . 

Indien een aanteekening, als in het derde 
lid bedoeld is, betrekking heeft op bijstorting 
op niet volgestorte effecten, behoeft nieuwe 
zege ling van binnenl andsche effecten en van 
buitenlandsche effecten, welke naar h et no
minaal bedrag zijn gezegeld, niet plaats te 
hebben en blijft het zegelrecht van a ndere 
buitenlandsche effecten beperkt tot een zoo
da nig gedeel te va n het volgens artike l 60a 
verschuldi gde zegelrecht a ls het blijkens de 
aanteekening bijgestorte nomina al bedrag uit
maakt van het totaal op het effect gestorte 
nominaal bedrag. 

Ten aanzien van buitenlandsche effecten ge
schiedt de zegeling zonder betaling bedoeld 
in het eerste lid en de zegeling met den bij
zonderen stempel bedoeld in het v ierde l id 
uitslui tend ten kantore van het zegel te Am
sterdam. 

H. In artikel 68 worden de navol gende wij . 
zigingen aangebracht: 

1. In onderdeel a worden de woorden "of 
van zijne koloniën" vervangen door : , Neder
landsch-Indi ë, Suriname of Curaçao. 

2. Onderdeel b wordt gelezen: 
b. de bewijzen van aandeel in naamlooze 

vennootschappen, commandita ire vennootschap
pen op aandeelen en andere vennootschappen 
en vereenigingen, welker kapitaal geheel of 
ten deele in aandeelen is verdeeld, voor zoo-
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ver deze bewijzen aandeelen aanduiden in ge
pl aatst kapitaal, dat volgens de Registratie
wet 1917 met evenredig registratierecht is be
la t, of waarover het in Hoofdstuk XII der 

ederlandsch-Indische Zegel verordening 1921 
vastgestelde evenredi ge zegelrecht is geheven;. 

3. In onderdeel c vervall en de woorden 
van storting" 

"4. Aan het ·artikel wordt, met vervanging 
va n de punt aan het slot door een kommapunt, 
toege voegd: 

d. de antic ipat iebi ljetten, welke ter voor
ziening in de vlottende schuld door N eder 
landsche provincies of gemeenten worden a f
gegeven, voorzoover zij geen langeren looptijd 
clan één jaar hebben. 

5. A an het artikel wordt een tweede I id 
toegevoegd, luidende : 

Effecten, welke onderworpen zijn aan het 
zegelrecht, geheven wordende naar de ver
koopwaarde, worden zonder betaling van den 
zege lstempel voorzien, indien de verkoopwaar
de, waarnaar het zegelrecht overeenkomsti g de 
bepalingen van art. 60a moet worden bere
kend, niet meer bedraagt dan één gulden. 
V an de in dit lid bedoelde zegeling blijkt door 
den afdruk van een bijzonderen stempel, 

I. A rtikel 72 wordt gelezen: 
Hij die niet behoorlijk gezege lde effecten 

in ontvangst neemt van een hier te lande 
wonenden of gevestigden per oon is verplicht 
die stukken , onder opgaaf van naam en woon
plaats van hem, van wien zij zijn ontvangen, 
binnen acht dagen na de ontvangst aan 's Rijk 
ambtenaar ter zegeling aan te bieden en is 
bevoegd het daarvoor betaalde van hem, van 
wi en hij de stuk ken ontving, terug te vorderen. 

J. H et eerste lid van arti kel 73 wordt ge
lezen : 

I edere overtreding van artikel 63, leden 2, 
4 en 5, en van artikel 72 wordt gestraft met 
een boete van tien maal het niet of te min 
betaalde recht met een minimum van hon
derd gulden, voor ieder stuk, ten opzichte 
waarvan de overtreding is begaan. 

Art. XL Hoofdstuk IX der Zegelwet 1917 
wordt vervangen door: 

HOOFDSTUK IX. 

Van het zegeli-echt van nota's van effect en
handelaren en van nota's van toewijzing bij 

uitgifte van effecten (beursze gel). 

Art. 75. De nota - a l da n niet ondertee
kend - waarbij een effectenh andelaar, di e in 
den regel zijn bedrijf binnen h et Rijk uitoe
fent, opgaaf doet van het bedrag, dat moet 
worden betaa ld of ontvangen door hem, voor 
wiens rekening de in de nota vermelde ver
richting plaats h ad, ter zake van een aankoop 
of ve rkoop van eeni g effect, onverschillig of 
a l cl an niet levering plaats heeft, is onder
worpen aan een recht van t.ien cent van iedere 
honderd gulden. Onder aankoop, als in dit 
1 iel bedoel cl is, wordt mede begrepen de ver
krijging van effecten bij uitgifte, indien de
gene, die de gelegenheid tot verkrijging dier 
effecten hee ft opengesteld, niet binnen het 
Rijk woont of gevestigd is. 

Met de in het eerste lid genoemde nota 
wordt gelijkgesteld de nota, waarbij een effec
tenhandelaar, di e in den regel zijn bedrijf bi r:-
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nen het Rijk uitoefent, opgaaf doet van het 
bedrag, dat moet worden betaald of ontvangen 
door hem aan wien of van wien die effecten
handelaar eenig effect heeft verkocht of ge
kocht. 

Aan het in het eerste lid omschreven recht 
is mede onderworpen de nota, waarbij opgaaf 
wordt gedaan van het bedrag, dat moet be
taald worden ter zake van een uitg ifte van 
effecten, tot welker verkrijging bij inschrij 
ving of op andere wijze een hier te lande wo
nende of gevestigde persoon of instelling de 
gelegenheid heeft opengesteld. Echter worden 
de in het zesde lid onder 3° . vermelde effec
ten, die door de daargenoemde ins teil ingen 
worden uitgegeven, anders dan bij ge legenheid 
van een uitgifte bij inschrijving, beschouwd 
als door die instellingen te zijn verkocht. 

Het recht is verschu ldigd over het bedr1,g 
ter zake van iederen aankoop, verkoop of uit
gifte te voldoen . Het wordt voldaan door ge
bruik van plakzegel. 

Onder effecten worden in dit hoofdstuk ver
staan inschrij vingen-grootboek en a ll e stukken, 
d ie, onder welke benaming ook, gerangschikt 
kunnen worden onder de effecten of publ ieke 
fondsen. 

Onder effectenhandelaar wordt in dit hoofd
stuk verstaan: 

1 °. de voor eigen reken ing niet in vennoot
schap handelende natuurl ijke en rechtsperso
nen, de vennootschapper:i onder firma en die 
en commandite, die lid zijn van eene der door 
Onzen Minister van Financiën aan te wijzen 
vereenigingen, de vennootschappen onder fir
ma of en commandite, waar van de beheeren
de vennooten en de rechtspersonen, waarvan 
de bestuurders I id zijn van eene dier ver
eenigingen ; ten aanzien van vennootscliappen 
en rechtspersonen geldt deze bepal ing echter 
all een, indien tot hun gewoon bedrijf de han
del in of het uitgeven van effecten behoort en 
deze handel of dat uitgeven in hoofdzaak voor 
reken ing van derden plaats vindt; 

2°. ieder ander persoon, die van den handel 
in of het uitgeven van effecten voor rekening 
van derden zijn gewoon bedrijf maakt, en 

3° . iedere hypotheekbank, scheep verband
maatschappij of andere instelling, die er ge
woonte van maakt aandeelen in of obligaties 
ten laste van die instelling ook zonder tus
schenkom t van de onder 1 °. of 2°. bedoelde 
personen te plaatsen, echter uitsluitend ten 
aanz ien van aankoopen en verkoopen van die 
effecten. 

Indi en een effectenhandelaar in den regel 
zijn bedrijf zoowel binnen a ls buiten het Rij k 
uitoefent, wordt hij voor het gedeel te van het 
bedrijf, dat binnen het Rijk wordt u itgeoefend 
afzonderlijk al effectenh andelaar aangemerkt. 
Degene, die voor of namens een in het buiten
] and wonenden of gevestigden effectenhande
laar hier te lande optreedt, is aan prakelij k 
voor de rechten en boeten door den effecten
handel aar ter zake van het hier te lande ~•it
geoefend bedrijf of gedeelte van een bedrijf 
verschuldigd. 

Indien effectenhandelaren hun bedrijf te
zamen in vennootschap onder firma of in 
commanditaire vennootschap uitoefenen, wordt 
uitsluitend de vennootschap als effectenh·ande
laar aang merkt en zijn de firmanten of be-
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hee.-ende vennooten hoofdelijk aansprakelijk 
voor rechten en boeten door de vennootschap 
verschuldi gd. Indien een firmant of een be
heerend vennoot eenig effect voor eigen reke
ning aankoopt of verkoopt, wordt die aan
koop of verkoop geacht door bem iddeling van 
de vennootschap te hebben plaats gehad. 

Art. 75a. Met een aankoop of een verkoop. 
a ls in het eerste of in het tweede l id van ar
tikel 75 is bedoeld, wordt voor de toepassing 
van d it H oofdstuk gelij kgesteld elke ruiling 
en andere overeenkomst onder bezwarenden 
titel, waaru it voor een der partijen of voo1· 
beide partijen de verplichting tot leve ring 
van effecten ontstaat, indien die overeen
komst is tot stand gekomen door bemiddeling 
van een effectenhandelaar, die in den regel 
zijn bedrij f binnen het Rijk uitoefent, of in
dien een der partijen of beide partij en effec
tenhandelaar, die in den rege l zijn bedrij f 
binnen het Rijk uitoefent, is of zijn. 

Het recht wordt alsdan berekend over de 
om van de verkoopwaarden van a ll e effecten, 

waarvan de verp lichting tot levering uit de 
overeenkom.st voortvloeit. Indien bij die over
eenkomst, voor de berekening hetzij van de 
van een van beide zij den te geven toegift, het
zij van een soortgelijke prestatie, voo,· de ef
fecten een waarde wordt aangenomen bere
kend naar een noteering aan een beurs, geldt 
die waarde ook voor de berekening van het 
zegelrecht. Indien zoodanige waarde niet 
wordt aangenomen, geldt als waarde voor de 
bereken ing van het zegel recht de verkoop
waarde, zooals di e overeenkomstig artikel 60°' 
zou gelden, indien de effecten op bet oogen
bl ik van het opmaken van de nota a ls buiten
landsche effecten gezegeld zouden moeten 
worden, met dien verstande, dat de ten kan
tore van het zegel in te leve ren verklaring 
vervangen wordt door de vermelding van die 
waarde in de nota. 

Het recht wordt berekend over de helft van 
den overeenkomstig het vorige I id vast te stel
len grondslag, indien en voorzoover bij een 
rui ling, als in het eerste li d is bedoeld, in elk 
der loten effecten zijn begrepen, welke door 
denzelfden persoon of dezelfde instelling zijn 
uitgegeven en de ruiling geschiedt op grond 
van een daartoe door dien persoon of die in
telling opengestelde gelegenheid, welke ten 

doel heeft een groep van uitgegeven effecten 
geheel of gedeelte lijk in te trekken en door 
andere uit te geven effecten te vervangen. 

Art. 76. De in het eer te en in het tweede 
lid van artikel 75 bedoelde e ffectenhandelaren 
zijn verpl icht binnen drie dagen na de ver
richting van de aldaar genoemde handel ing 
een nota af te geven of te zenden aan hem, 
voor wiens rekening die verrichting plaats 
had, aan wi er\ verkocht of van wien gekocht 
IS. 

Gelijke verplich t ing als in het eerste lid is 
omschreven rust, in geval van uitgifte van 
e ffecten, op iederen hier te lande wonenden 
persoon of iedere aldaar gevestigde instelling, 
die de gelegenheid tot verkrijging daarvan bij 
inschrijving of op andere wijze heeft open
gesteld . 

Indien degene, voor wien de nota bestemd 
is, weigert deze in ontvangst te nemen, of 
indien de afgifte of toezending niet aan hem 



1937 

kan plaats hebben, wordt de nota dooi· den
gene, die haar opmaakte, binnen één maand 
na hare dagteekening a fgegeven of gezonden 
aan 's Rijks ambtenaar, die haar gedurende 
zes maanden bewaart ter beschikking van den 
bel anghebbende. 

Voor iedere overtreding van dit artikel 
wordt verbeurd een boete van t ien maal het 
niet betaalde recht, met een minimum van 
honderd gulden. 

Art. 77. Degene die volgens het vorige ar
tikel een nota afgeeft is verplicht daarvan een 
dubbel te houden. 

Onze Minister van Financiën is bevoegd 
regelen te geven omtrent de inrichting van de 
nota en van het dubbel , he t gebruik der ze
ge ls en de bewaring der dubbelen. Deze rege
len kunnen verschillend zijn voor effectenhan
del aren en voor anderen. 

Indien op het dubbel de vermelding op de 
door Onzen Minister van Financiën aan te 
geven wijze van het in rekening gebrachte 
zege lrecht ontbreekt, wordt behoudens tegen
bewijs aangenomen, dat de nota ongezegeld 
is afgegeven. Indien volgens die vermelding 
te weinig zegel recht is voldaan wordt behou
dens tegenbewijs aangenomen, dat de nota 
op gelijke wijze te laag gezegeld is a fgegeven. 

Indien ter zake van een bepaalde hande
ling geen dubbel van een nota wordt aan
getroffen, wordt behoudens tegenbewijs aan
genomen, dat geen nota is afgegeven of toe
gezonden. 

E en boete van vijf en twintig gulden wordt 
verbeurd door dengene die de nota heeft af
gegeven: 

indien de nota of het aangehouden dubbe l 
niet voldoet aan de krachtens d it artikel ge
stelde eischen ; 

indien geen dubbel is gehouden, ' hetgeen 
behoudens tegenbewijs wordt aangenomen het 
geval te zij n indien, bij een doorloopende num
mer ing der dubbelen, volgens de nummering 
een dubbel ontbreekt. 

Art. 78. Hij die een aan zegel recht onder
worpen nota ontvangt, welke niet of niet be
hoorl ijk gezegeld is, is verplicht deze binnen 
veert ien dagen na de ontvangst uit te re iken 
aan 's Rijks ambtenaar, behoudens het bepaal
de in art ikel 79. 

Hij die geen nota ontva ngt is eveneens ver
plicht daarvan, binnen veertien dagen nadat 
d e verr ichting hem bekend is geworden, ken
nis te geven aan 's Rij ks ambtenaar. 

Hij die aan een dezer verplichtingen niet 
voldoet is aansprake lijk voor de boete inge
volge artikel 2 of artikel 76 verbeurd. 

Art. 79. Geenerlei zegelrecht is verschul
digd voor : 

1 °. de nota betreffende den aankoop of 
verkoop van eenig effect, afgegeven of gezon
den aan een effectenhandelaar, als in het zes
de I id van art i kei 75 , onder 1 °. is bedoeld, 
mits in de nota ui tdrukkelijk een beroep op 
deze vrij ste lling wordt gedaan en u it die nota 
b lijkt, dat zij niet bestemd is om aan derden 
te worden uitgereikt ; 

2°. de nota betreffende den aankoop of 
verkoop van eenig e ffect, afgegeven of gezon
den door een effectenha ndelaar , a ls in het 
zesde lid van artikel 75 , onder 1 °. is bedoeld, 
aan een in het buitenland zijn bedrijf uitoe-
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fenenden effectenhandelaar, indien die aan
koop of verkoop voor gezamenl ijke reken ing 
van den afzender en den gead resseerde plaats 
vond en het aandeel van den afzender niet 
minder dan één vierde gedeelte bedraagt, m its 
van een en a nder uit de stukken blijkt ; 

3°. de nota betreffende den aankoop of ve r
koop van eenig effect, afgegeven of verzonden 
door een effectenhandelaar, a ls in het zesde 
lid van artikel 75, onder 2°. is bedoeld , in
dien te zelfder zake reeds een behoorlijk ge
zegelde nota door hem is ontvangen, mits in 
de eerstbedoelde nota en in het daarvan aan
gehouden dubbel op door Onzen Minister van 
Financiën vast te stellen wijze van deze ont
vangst en van het gebezigde zegel wordt mel
ding gemaakt ; 

4 °. de nota betreffende den aankoop of 
verkoop van eenig effect, afgegeven of ver
zonden aan een effectenhandelaar, a ls in het 
zesde lid van a rtikel 75, onder 3°., is bedoeld, 
indien die nota betrekking heeft op effecten, 
als in die oopaling bedoeld zijn, welke voor 
hem zijn aangekocht of aan hem zij n verkocht 
mits van een en ander uit de nota blij kt ; ' 

5 °. de nota betreffende een uitgifte van 
effecten, indien te zelfder zake reeds een be
hoorlijk gezegelde nota is afgegeven of ver
zonden door hem, die de gelegenheid tot ver
krij g ing .~er effecten bij inschrijving of op 
andere w1Jze heeft opengesteld, mits van deze 
afgiftE: of verzending en van het gebez igde 
zegel m de eerstbedoelde nota en in het daar
van aan te houden dubbe l op door Onzen 
Minister vast te stell en wijze wordt meld ing 
gemaakt ; 

6°. de nota betreffende den aankoop of ver
koop van eenig effect , indien ter zake het 
registratierecht bepaald in artikel 45a. en vol
gende of in artikel 55 en volgende der R egi
stratiewet 1917 verschu ldigd is, mits daarvan 
uit de nota blijkt ; 

7°. de nota betreffende den aankoop of 
verkoop van schatkistbiljetten, en 

8°. een duplicaat-nota, indi en te zelfder 
zake reeds een behoorl ijk gezegelde nota is 
afgegeven of verzonden, mits van deze afgifte 
of verzen ding en van het gebez igde zegel in 
de duplicaat-nota meld ing wordt gemaakt. 

Degene, die een nota a ls bedoeld is onder 
1 °. of 4°. van het eerste lid ontvangt, waarin 
het beroep op de daar bedoelde vrijstelling ten 
onrechte is gedaan, is verplicht d ie nota bi n
nen drie dagen na de ontvangst aan den 
afzender terug te zenden onder mededeel i ng, 
dat op de vrijstelling ten onrechte een beroep 
is gedaan. Degene, die de nota heeft opge
maakt, is verplicht binnen ge lijken termijn 
een nieuwe aan de eischen der wet vo ldoende 
no ta af te geven of toe te zenden. Indien aan 
de voorschriften van di t lid is voldaan, wordt 
de eerste nota geacht niet te zijn opgemaakt 
en wordt de tweede, nota geacht tijdig te zijn 
afgegeven of toegewnden. 

. Indi en degene, d!~ de nota heeft opgemaa kt, 
met voldoet aan z1J ne verp lichting om de te
rug ontvangen nota door een nieuwe te ver
vangen zijn het tweede en het derde I id van 
ar tikel 78 van overeenkomstige toepassing. 

Indien degene, voor wien de nota bestem d 
is, n iet voldoet aan zijn verplichting omschre
ven in het tweede lid , verbeurt hij een boete 
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gel ijk aan die, welke door den a fzender der 
nota ingevolge artikel 2 is verbeurd. Laatst
genoemde wordt van de door hem verbeurde 
boete ontheven, indien hij aantoont te goeder 
trouw een beroep te hebben gedaan op het 
bepaalde onder 1 °. of 4 °. van het eerste lid. 

Het bepaalde onder 5°. van het eerste lid 
kan ook toepassing vinden; ind ien ter zake 
van een uitgifte van effecten , door dengene, 
die de gelegenheid tot verkrijg ing daarvan bij 
inschrijving of op andere wijze heeft openge
steld, het zegelrecht ad tien cent van elke 
honderd gulden over het bedrag, dat te stor
ten zal zijn, op een nota, welke onder hem 
blij ft berusten, is voldaan. Op deze nota be
hoort alsdan het woord "Archiefnota" voor te 
komen, terwijl op de nota's, waarvoor een be
roep op de vrijstelling onder 5°. van het eerste 
lid wordt gedaan, vermeld wordt, dat het ze
gelrecht ad 1 0/oo op een a rchiefnota is vol
daan. 

Art. 80. De verplichting tot het afgeven of 
toezenden van een nota, omschreven in artikel 
76, bestaat niet: 

1 °. voor den effectenhandelaar, die aan een 
anderen effectenhandelaar, onverschillig of 
deze binnen of buiten het Rijk zijn bedrijf uit
oefent, opdracht tot een ige verrichting heeft 
gegeven, ten aanzien van die verrichting; 

2° . voor den effectenhandelaar, die eenig 
effect aankoopt of verkoopt voor rekening van 
zich zelf en anderen, voorzoover voor de nota's 
een beroep zou kunnen worden gedaan op het 
bepaalde onder 1 °. van artikel 79, eerste lid, 
mits voor allen te zamen één of meer ver
zamelnota's worden opgemaakt, die onder den 
e ffectenhandelaar blijven berusten en mits 
deze in staat is uit zijn boekhouding of uit 
andere bescheiden aannemelijk te maken, wie 
de medegèrechtigden zijn en dat zij voldoen 
aan de eischen onder 1 °. van artikel 79, eerste 
1 id , gesteld. 

Indien de koop en verkoop van eenig effect 
tusschen twee effectenhandelaren tot stand 
komt, vervalt de verplichting tot het afgeven 
of verzenden van een nota: 

1 °. voor beide effectenhandelaren, indien 
de overeenkomst ter beurze is tot stand ge
komen· 

2°. ~oor den effectenhandelaar, die van 
zijn medecontractant een nota heeft ontvangen, 
mits de nota's, welke door beide effectenhan
delaren zouden moeten worden afgegeven, 
beide aan zegelrecht zouden zijn onderworpen 
of voor beide een beroep op één der vrijstel-
1 ingen van artikel 79, eerste lid , onder 1°. of 
4°. zou kunnen worden gedaan; . 

3°. voor den effectenhandelaar, die een 
van zegelrecht vrijgestelde nota zou kunnen 
verzenden, mits van de beide nota's, welke 
door beide effectenhandelaren zouden moeten 
worden verzonden, er een aan zegelrecht on
derworpen is, terwijl voor de andere een be
rnep op één der vrij stell ingen van artikel 79, 
,ee rste lid , onder 1 °. of 4°. zou kunnen worden 
gedaan. 

Indien in de gevall en, waarin overeenkom
stig het eerste of het tweede lid de verplich
ting tot verzending van een nota niet bestaat, 
niettemin een nota wordt verzonden, is deze 
van zegel recht vrijge teld , mits van een en 
ander uit de nota blijkt. 

L. & S. 1937 
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Onze Minister van Financiën is bevoegd in 
gevallen, waarin de aard van de verrichting 
of de aard van het bedrij f van den effecten
handelaar daartoe aanleiding geeft, onder door 
hem te stellen voorwaarden vrijstell ing te 
verleenen van de verplichting tot het a fgeven 
of verzenden van nota's, mits deze nota's niet 
aan zegelrecht zouden zijn onderworpen . 

Art. 81. Het zegelrecht van de in dit hoofd
stuk bedoelde nota's is verschuld igd door hem 
voor wiens rekening de in de nota vermelde 
handeling heeft plaats gehad, door hem aan 
wien de effectenhandelaar heeft verkocht, door 
hem van wien de effectenhandelaar heeft ge
kocht of door hem aan wien de desbetreffende 
effecten zijn uitgegeven. 

Art. XII. Hoofdstuk X der Zegelwet 1917 
wordt aangevuld en gewijzigd als volgt : 

A. Aan artikel 82 worden drie leden toe
gevoegd, luidende: 

De vordering van boete vervalt met den 
dood van hem door wien zij is verbeurd. 

De boeten kunnen niet worden verhaald op 
de erfgenamen van hem die daarvoor is aan
sprakel ijk gesteld. 

De beide voorafgaande leden vinden geen 
f;oepassing indien en voor zoover degene die de 
boete verbeurd heeft of die daarvoor is aan
sprakelijk gesteld reeds tot betaling veroor
deeld mocht zijn of indien en voor zoover een 
dwangschrift tegen hem uitgevaardigd mocht 
zij n. 

B. Het eerste lid van artikel 84 wordt ge
lezen: 
Met het opsporen van overtredingen dezer wet 
ten aanz ien van de in het tweede lid van a1'
tikel 28, onder 3°., a lsmede van de in de 
hoofd tukken III, V en VII genoemde stukken 
zijn ook bel ast alle andere ambtenaren van 
's Rijks belastingen en de in artikel 141, nos. 
1 en 3 rot en met 6 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen. 

C. In het tweede lid van artikel 89 wordt 
onder 1 °. en onder 2°. het woord "afschrift" 
telkens vervangen door: dubbel en vervall en 
onder 1 °. de woorden "het derde I id van". 

Art. XIII. Hoofdstuk XI der Zegelwet 1917 
wordt aangevuld en gewijzigd a ls volgt: 

A. Artikel 91 wordt gelezen : 
Wij behouden Ons voor, den Raad van State 

gehoord, in het a lgemeen be lang vrijstelling 
van recht te verleenen voor bepaalde soorten 
van niet aan evenredig recht onderworpen 
stukken. 

Onze Minister van Financiën is bevoegd 
kwij tschelding, vermindering of teruggave te 
verleenen van het recht, dat ingevolge artikel 
67 in verband met artikel 60 verschuldigd is, 
indien de vervanging der stu kken of het stel
l en der aantee kening een gevol g is van eon 
in overleg met de houders der stukken tot 
stand gekomen regeling, verband houdende 
met den ongunstigen toestand, waarin degene, 
te wiens laste de stukken zijn of in wiens ka
pitaal of winst de stukken gerechtigdheid aan
duiden, verkeert. 

Onze Minister van Financiën is voorts be
voegd in bijzondere gevallen kwij tschelding, 
vermindering of teruggave van recht en boete 
te verleenen. 

B. Na artikel 91 wordt ingevoegd een 
nieuw artiker, luidende: 

18 
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Art . . 91a. ·onz·e Minister van '.Financiën is 
bevoegd volgens doo'r hem vast te stell en rege
len uitstel te verlèènen voor de betaling van 
·he.t recht van ter ·zegeling aangeboden stukken. 

De verja'ringstermijn wordt van rechtswege 
met den termijn van liet verleende uitstel ver-
lengd. ' · ·· 

In geval van verlëend uitstel is een interest 
verschuldi gd naa.r een door Onzen Minister 
van Financi ën te bepalén rentevoet. 

Onze Minister van' Financiën is bevoegd van 
dezen interest kwijt.scheiding te verleenen. 

C. In het derde lid van artikel 92 worden 
de woorden "en de H emelvaartsdag" vervan
gen · door: , de H emelvaartsdag en de ver-
jaardag des Konings . . ' · 
' D: De artikelén 93, 9"4, 95, 96 en 97 ver-

vallen. ·· 
Art. XIV. Het groot registerpapier en het 

klein registerpapier, genoemd in artikel 27 
(oud) der Zegelwet 1917, wordt na de in
werkingtreding dezer wet njet meer verkrijg
baar gesteld. 

Het · gewoon papier, het half vel gewoon pa
pier en het klein papier, genoemd in artikel 
-27 (oud) der Zegelwet 1917, hetwelk bij de in
werkingtreding dezer wet nog op de kantoren 
en op · het algemeen zegel kantoor voorhanden 
is, wordt, respectievelijk voorzien van een 
stempel van één gulden, vijftig cent en dertig 
cent, uitgegeven alvorens tot uitgifte van de 
nieuwe formaten papier, genoemd in artikel 
27 (nieuw) der · Zegelwet 1917 wordt overge
gaan. 

Het groot re•gisterpapier, het klein register
papier, het gewoon papier, het half vel ge
woon papier en het klein papier, genoemd in 
art. 27 (oud) der Zegelwet 1917, onverschillig 
of het vóór of na de inwerkingtreding dezer 
wet is uitgegeven, wordt - in afwijking van 
artikel 24 {iliéuw) der Zegelwet 1917 - ge
acht van een voldoenden stempelafdruk voor
zien te zijn voor de voldoen ing van het zegel
'tecbt" naar de- oppervlakte van het papier. 

Gedurende drie maanden na de inwerk ing
treding van deze wet kunnen belanghebbenden 
gedrukte of op andere mechanische wijze ver
menigvuldigde formulieren, welke na vol
tooiing van de akte aan formaátzegel onder
,vorpen zullen zijn, van een zegelstempe1 van 
vij ftig ·cent of één gulden doen voorzien, ook 
indien· de oppervlakte dezer formulieren groo
ter is dan respectievelijk 624 cM2 en 1248 
cM2, mits de oppervlakte niet grooter is dan 
·respectievel ijk 644 cM2 en 1288 cM2. 

Papier, het\rnl k vóór de inwerkingtreding 
öezer·wet of overeenkomstig het vorige lid bui
.tènge,vcion gezegeld is · naar de oppervlakte, 
.wordt - in afü ijking van artikel 24 (n ieuw) 
der Zegelwet 1917 - geacht van een voldoen
den stempel afdruk voorzien te zijn voor dè 
voldoening vari het zegelrecht naar de opper
v,lakte van het papier. 
- Art. XV. De "ingevolge artikel 93 ·(oud) 
.der Zegel wet 191 7 neélèrgelegde of toegezon
den afdrukken kunnen bij de ,; nvoering van 
-<léze ·v;.et wórdén vernietigd. · 
· Ai;f: XVI. · De ' Zegelwet 1917" ·wordt, met 
'.D1Ulllllering van de leden .der ·artikelen, op 
Onzen last in het Staatsb/,ad geplaatst, zooals 

..zij, luidt, op hèt oogenbl'ik dier · plaatsing. 
: , .. ~ ' ~~ •• 1 • ~. -

· Art. XVII. In artikef 6 der wet váh 8 
December 1933, Staatsblad n°. 663, zooals die 
wet nader is 'gewijzigd, wordt in plaats van 
·,,aandeelen in huitènlandsche maatschappij en 
en ' 100 opcenten op de zegelrechten van an
.dere bui ten landsche .stukken"· gelezen: buiten-
1andsche effecten. .' 
· Art. XVII A: ·In de· wet van 13 September 
1935, Staatsblad n°. 549, verval t het laatste 
Tia van artikel 1. 

Art. XVIII. In artikel 3 der wet van 20 
December 1935, Staatsblad n° . 725, zooals di e 
-wet nader is gewijzi gd, wordt de laatste zin 
van het tweede lid gelezen: De i-égeling van 
de opklimming, van de afronding en van het 
minimum der di enovereenkomstig vérhoogde 
rechten blijft gelden, zooals zij luidt ingevolge 
de bepalingen der Zegelwet 1917; het in ar
ti kel 59a, l id 2, dier wet bepaalde maximum 
bedraagt f 0.6 0. 

Art. XIX. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen dag. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten PaTeize het Loo, den 22sten 

April 1937. 

s. 406. 

WILHELMINA. 
De M inister ·-van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 3 Mei 1937.) 

18 Juni 1937. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst der Zegelwet 1917. 

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

Financiën van den 9 Juni 1937, n°. 96, af
deeling Indirecte Belastingen; 

Gelet op a rtikel XVI der wet van 22 Apri l 
1937, Staatsblad n°. 405; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der Zegelwet 1917 (wet van 22 

Maart 1917, Staatsblad n°. 244), zooals die is 
gewijzigd bij de· wetten van 23 M ei 1917, 
Staatsblad 11°. 437, 27 Juni 1919, Staatsblad 
n°. 432, 24 December 1921, Staatsblad n° . 
1409, 29 Juni 1925 , Staatsblad n°. 308; 23 
Juni 1927, Staatsblad n°. 187, 21 Juli 1927, 
.Staatsblad n°. · 258, 25 Juli 1932, Staatsblad 
n°. 376, 25 Juli 1932, Staatsblad n° . 405, 17 
November 1933, Staatsblail, n°. 613, 2 Juli 
1934, Staatsblad n°. 347, 23 April 1936, 
Staatsblad n°. 202, 1 Augustus 1 936, Staats
blad n°. 204, 22 April 1937, Staatsblad n°. 
310, 22 April 1937, Staatsblai/J n°. ,405 en 
31 Mei 1937, Staatsblad n". 205, met .numme
ring van de leden der artikelen in het Staats
blad te doen plaat.sen, door· bijvqegi.ng van 

:dien gewijzigden tekst, in zijn geheel, bij di~ 
_besluit. 

Onze· Minister voornoemd, is belast met de 
uitvoering van dit besluit, . dat in het Staats-
blad zaf worden geplaatst. ·';,. 

's-Gravenhage, den 1&·aen Juni 1937.' 

vVILHELMINA. 
De M inister v·an ~foq.nc.iën, -0 1,1. d . . 

("Uitgëg. 25 Juni 19,á.) 
'"! 
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TEKST VAN DE ZEGELWET 1917. 

Wet van 22 Maart 1917, Staatsblad n° . 
244, zooals die is gewijzigd bij de wetten 
van 23 Mei 1917, Staatsblad n°. 437, 27 
Juni 1919, Staatsblad n° . 432, 24 Decem
ber 1921, Staatsblad n°. 1409, 29 Juni 
1925, Staatsblad n°. 308, 23 Juni 1927, 
Staatsblad n°. 187, 21 Juli 1927, Staats
blad n°. 258, 25 Juli 1932, Staatsblad 
n°. 376, 25 Juli 1932, Staatsblad n°. 405, 
17 November 1933, Staatsblad n°. 613, 
2 Juli 1934, Staatsblad n°. 347, 23 April 
1936, Staatsbl ad n°. 202, 1 Augustus 1936, 
Staatsblad n°. 204, 22 April 1937,' Staats
blad n°. 310, 22 April 1937, Staatsbl ad 
n°. 405 en 31 Mei 1937 ,Staatsblad n° . 205. 

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

dat het tot aanvulling der Rijksmiddelen noo
dig is, de bel asting , welke onder den naam 
van recht van zegel geheven wordt, nader te 
regelen en andere bepalingen vast te stellen 
ter verzekering van de heffing dier belasting; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Onder den naam van zegelrecht 
wordt eene bel asting geheven van de in deze 
wet genoemde stukken, overeenkomstig de 
daarbij gestelde regelen. 

Art. 2. 1. De belasting moet, voorzoover 
in deze wet niet anders is bepaald, worden 
voldaan: 

voor binnen h et Rijk opgemaakte stukken 
door deze te stellen op van Rijkswege uitge
geven gezegeld papier of op buitengewoon 
gezegeld papier of door gebruik van plak
zegels; 

voor niet binnen het Rijk opgemaakte stuk
ken door aanbieding ter zegeling aan 's Rijks 
ambtenaar, tenzij het zegelrecht bereids op 
één der wijzen, voor binnen het Rijk opge
maakte stukken voorgeschreven, is voldaan. 

2. Het evenredig zegelrecht bedraagt ten 
minste tien cent; het klimt op met tien cent 
tot één gulden, boven één gulden met vijf en 
twintig cent tot vij,f gulden en boven -vijf gul 
den met vijftig cent. Ligt het bedrag van het 
naar de grondslagen berekend recht tusschen 
twee der door dit lid bepaalde zegelrechten, 
dan is het hoogste van die beide rechten ver
schuldigd. 

3. Indien de grondslag, waarover het even
redig zegelrecht moet worden berekend alleen 
in vreemde munt is uitgedrukt, wordt deze 
herleid tot Nederland sche munt volgens den 
op den dag der zegeling laatst bekenden vol_
gens plaatselijk gebruik ter voorziening in de 
bepaling van artikel 60 van het Wetboek van 
Koophandel vastgestelden wisselkoers van Am
sterdam of bij gebreke van dien volgens de 
op dien dag laatst bekende gegevens. 

4. Voor ieder binnen het Rijk opgemaakt 
stuk, waarvoor het zegeLrecht niet overeen
komstig de wet (s voldaan, is een boete van 
tien maal het niet of te min betaalde recht 
met een min.imum van honderd gulden ver
·schûidi'gd; bij authentièke akten door ·'den 
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ambtenaar, die. de akte -heeft opgemaakt, en 
bij alle andere stukken door den onderteek·e
naar van het stuk, of, indien het stuk niet 
onderteekend is, door dengene , die het stuk 
heeft uitgegeven, afgegeven, uitgereikt of ver
zonden, onverminderd de aansprakelijkheid 
van deze personen voor het niet of te min be
taalde recht, behoudens hun verhaal op de
genen, di e dat recht moeten dragen. 

5. Indien v9or de vrijstelling of verminde
ring van zegelrecht of voor de voldoening van 
het zegelrecht op een bepaalde wijze door of 
krachtens deze wet op het stuk een bepaalde 
verklaring wordt geëischt, is de onderteeke
naar der verklaring, de onderteekenaar van 
het stuk, waarin zoodanige verklaring voor
komt, of degene, die het stuk, waarop zoo
danige verklaring ongeteekend is gesteld , 
heeft uitgegeven, a fgegeven, uitgereikt of ver
zonden, een boete van duizend gulden ver
schuldigd, indien de verklaring in strijd met 
de waarheid is opgenomen. 

6. Indien het niet authentieke stuk of de 
verklaring door meer dan één persoon is on
derteekend of bij gebreke van onderteekening 
is uitgegeven, afgegeven, uitgereikt of ver
zonden, is ieder dier personen hoof del ijk aan
sprakelijk voor de beloopen boete en voor het 
niet of te min betaalde recht. 

7. In alle gevallen, waarin door of krach
tens deze wet voor de vrijstelling of vermin
dering van zegelrecht of voor het voldoen van 
het zegel recht op een bepaalde wijze een on
derteekende verklaring wordt geëisch t, kan 
de ondei·teekening vervangen worden door de 
gedrukte of gestempelde naam van de .natuur
lijke persoon, van de vennootschap onder fir
ma of en commandite of van de rechtspersoon, 
die de verklaring moet afgeven, indien de
gene, die de verklaring moet onderteekenen 
zich tevoren tegenover 's Rijks ambtenaar, 
binnen wiens ressort hij woont of gevestigd is, 
schriftelij k voor de op deze wijze gestelde 
verklaringen ~ansprakelijk heeft gesteld, even
als of zij onderteekend waren. 

Art. 2a. 1. Deze wet· verstaat: 
onder het Rijk, het Rijk in Europa, 
onder papier, tevens perkament en iedere 

andere stof, waarop de aan zegelrecht onder
worpen stukken zijn gesteld, 

onder buitengewoon gezegeld papier, papier, 
dat op verzoek van belanghebbenden van 
Rijkswege gestempeld is, 

onder 's Rijks ambtenaar, de ontvanger van 
de registratie of van het zegel met de ont
vangst van zegeh:echten belast. 

2. De vraag of een persoon of lichaam bin
nen het Rijk woont of gevestigd is, wordt naar 
de omstandigheden beoordeeld. 

Art. 3. 1 . I;Iet }Japier v~Tlwege het Rijk 
uitgegeven zal , behalve van een of meer bij
zondere merkteekens, voorzien zijn van een 
afdruk · van den zegelstempel aan de boven
zijde. 

2. De afdruk van den zegelstempel en de 
plakzegels wijzen het bedi'ag van het zegel
recht aan. 

3. De bijzondere nierkteekens, de afmetinc 
'gen van het papi_er, voor zoover deze niet bij 
·artikel 27 zijn vastgesteld, de vorm der plak
·zegels en die der ·stempels; wëlke voor de 
zegeling van papier worden gebruikt; · Worden 



1937 

door Onzen Minisrer van Financiën bepaald. 
· Art. 4. 1. H et is een ieder, die niet door 

o f vanwege Onzen Minister van Financiën 
daartoe aangesreld of gemachtigd is, verboden 
gezegeld papier of plakzegels t;e verkoopen of 
uit t;e geven. 

2. Voor iedere overtreding van dit artikel 
wordt eene boet;e van vijf en twintig gulden 
verbeurd. 

Art. 5. 1. Alle stukken, gesteld op geze
geld papier vanwege het Rijk uitgegeven, moe
ten zijn aangevangen aan den voorkant, naast 
of onmiddellijk onder den afdruk van den 
zegelstempel , en regelmatig vervolgd worden. 

2. De afdruk van den zegelstempel mag 
zoo min op de vóór- als op de keerzijde door 
letters of cijfers bedekt, noch op eenige wijze 
onkenbaar gemaakt of beschadigd worden. 

3. De plakzegels mogen op geenei·lei wijze 
onkenbaar gemaakt of bescha digd worden en 
moeten worden, gebruikt op de wijze door On
zen Minisrer van Financiën t;e bepalen. 

4. Indien in strijd met een dezer voor
schr iften is gehandeld, wordt het stuk als on
gezegeld beschouwd. 

Art. 6. Indi en een stuk, onderworpen aan 
eenig ander zegelrecht dan dat naar de opper
vlakte van het papier t;e omvangrijk is om in 
zijn geheel op het in gebruik genomen geze
geld papier t;e worden gesreld, kan voor het 
overblijvende gedeelte ongezegeld papier ge
bezigd worden, mits het recht, voor het ge
heele stuk verschuldigd, is voldaan. 

Art. 7. 1. Bij aanbieding van een stuk ter 
zegeling, moet het zegelrecht worden voldaan 
ten beloope van het door 's Rijks ambrenaar 
schuldig geachte bedrag. Bij gebreke van 
voldoening van dit bedrag weigert deze de 
zegeling en wordt de aanbieding geacht niet 
te hebben plaats gehad. 

2. Bij aanbieding van papier ter buiten
gewone zegeling is 's Rijks ambtenaar bevoegd 
deze buitengewone zegeling re weigeren, in
dien niet ten minste het zegelrecht wordt vol
daan, dat door hem wordt verschuldigd geacht 
in verband met bij de aanbieding op het pa
pier voorkomende formulieren of geschriften, 
of met de besremming, wel ke blijkbaar aan 
het papier zal worden gegeven. 

3. De wijze waarop 's Rijks ambrenaar doet 
blijken van de voldoening der zegelrechren 
van de stukken, die hem !;er zegel ing worden 
aangeboden, wordt door Onzen Minisrer van 
Financiën bepaald. 

4. D e Staat is aansprakelijk voor de sch a de, 
welke ontstaat door het teloorgaan of de ver
minking van een stuk, rerwijl dit zich aan een 
kantoor van registratie of van het zegel be
vindt. 

Art. 7a,. 1. Op vordering van 's Rijks amb
tenaar moet bij een stuk, hetwelk in een 
vreemde taal 1s gesreld en dat hem oor zege
ling wordt aangeboden, worden gevoegd een 
door den aanbieder met zijn handteekening 
bekrachtigde in thet Nederlandsch gesrelde 
opgave van den inhoud van het st;uk, voor
zoover di e inhoud voor de berekening van het 
zegelrecht van belang is. 

2. Indien 's Rijks ambrenaar de bijvoeging 
van de in het eerste lid bedoelde opgave vor
dert, doet hij daarvan op het stuk bij gedag
teekende en onderreekende verklaring blijken. 
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3. Bij gebreke van vo ldoening aan de vor
dering binnen een maand is door den aan
bieder verbeurd eene boete van vij f en twintig 
gulden. Bovend ien wordt voor de toepassing 
van de overige artikelen van deze wet de aan
bieding geacht niet t;e hebben plaats gehad. 

4. Indien door onjuistheid of onvolledigheid 
van een opgave aan de hand van die opgave 
een geringer recht zou worden geheven dan 
inderdaad verschuldigd is, is door den onder
reekenaar dier opgave een boete verbeurd 
van duizend g ulden. 

Art. 8. -1. Onze Minisrer van Financiën 
is bevoegd om, in door hem aan t;e wijzen ge
vallen ,vaar in de zegeling door middel van 
plakzegel zou kunnen plaats hebben, machti
g ing t;e ver leenen de voldoening van het zegel 
recht met inachtneming van door hem vast 
te stellen voorwaarden op andere door hem 
te bepalen wijze te doen geschieden. In die 
voorwaarden kan worden opgenomen, dat de 
door Onzen M inister van Financiën vast te 
stellen kosten van ambrelij k toezicht aan het 
Rijk moeren worden vergoed. 

2. Door notarissen mag voor hunne aan 
zegelrecht onderworpen akten alleen gebruikt 
worden perkament of het vanwege het Rijk 
uitgegeven papier. 

3. Indien het zegelrecht van een stuk niet 
is voldaan op de wijze daarvoor in of krach
tens deze wet voorgeschreven, wordt het stuk 
a ls ongezegeld beschouwd . 

Art. 9. (Vervallen). 
Art. 10. 1. Wegens één stuk is slechts één 

zegelrecht verschu ldigd, behoudens het be
paalde in de artikelen 35, 44, 56 en 75. 

2. Het recht wordt bepaald door de hoogst 
belaste beschikking of verklaring. 

3. Behoudens de in deze wet vermelde ui t
zonderingen, is el k afzonderl ijk stuk aan een 
afzonderlijk zegelrecht onderworpen en kan 
een gezegeld of van pl a kzegel voorz ien papier, 
dat reeds voor een stuk is gebruikt, niet voor 
een ander aan zegelrecht onderworpen stuk 
worden gebez igd, zelfs al wa1·e het eerste door
gehaald of op eenige andere wijze vernietigd. 

4. In geval van overtreding wordt hetgeen 
na het eerste stuk op het gezegeld of van 
plakzegel voorzien papier voorkomt, beschouwd 
a ls op ongezegeld papier te zijn gesteld. 

Art. ll. 1. Behoudens de uitzonderingen, 
bij deze wet gemaakt, zij n de verschi llende 
exemplaren van een stuk alle aan hetzelfde 
zegelrecht onderworpen. 

2 . Aischt·iften en uittre ksels van onder
handsche stukken, door een of meer der par
tijen onderreekend , zijn aan hetzelfde zegel 
recht onderworpen als de oorspronkelijke stuk
ken. 

3. Afschriften en uittreksels , door ambte
naren als zoodanig opgemaakt en onderree
kend , worden, voor de toepassing dezer wet, 
met akten van die ambtenaren gelijkgesreld . 

4. Afschrifren en uittreksels, uitsluitend oor 
voldoening aan administrat ieve voorschriften 
van openbare besturen en instellingen vervaar
digd, zijn vrij van zegel recht. 

Art. 12. Alle hier te lande wonende per
sonen, die eenig aan zegelrecht onderworpen 
stuk opmaken of afgeven , of op zoodanig stuk 
hun handteekening stellen, worden geacht het 
stuk hier re lande te hebben opgemaakt of 
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afgegeven, of daarop hier te lande hunne 
handteekening te hebben gesteld , zoolang h et 
tegendeel niet aannemelijk is gemaakt. De 
vermel ding op het stuk, dat deze handelingen 
in het buitenland plaats hadden, is daartoe 
niet voldoende. 

Art. 13. Voor de toepassing dezer wet wor
den stukken, welke voorzien zijn van een pa
raaf, h et facsimilé van een handteeken ing op 
paraaf, of den afdruk van een naam- of 
paraafstempel, a ls onderteekende stukken be
schouwd . 

Art. 14. I edere vermelding in of op eenig 
n iet behoorlijk gezegeld stuk, waarbij de on
derteekenaar of de uitgever van dat stuk zich 
verbindt het door een behoorlijk gezegeld te 
vervangen en iedere aandu iding, ve1melding 
of overeenkomst, welke ten doel heeft eene 
overtreding van deze wet aan de kennisneming 
van 's Rijks ambtenaar te ont trekken, a lsmede 
iedere overeenkomst, welke de niet-vervulling 
van eenige bij deze wet opgelegde verplich t ing 
of de verkorting van eenige bij deze wet toe
gekende bevoegdheid ten doel heeft, is nietig. 

Art. 15. 1. H et is aan rech ters, scheids
mannen, departementen van algemeen bestuur, 
besturen van provinciën, gemeenten, water
schappen en andere door het openbaar gezag 
ingeste1de zedelijke lichamen en instellingen, 
en aa n daartoe behoorende ambtenaren ver
boden bij hunne beslissing of beschikking re
kening te houden met den inhoud van eenig 
stuk, dat, hoewel aan zegelrecht onderworpen, 
ongezegeld of niet voldoende gezeg:eld te -hun
ner kennis wordt gebracht, tenz1J dat stuk 
van de verkl aring van registratie voorz ien is. 

2. Voor iedere overtreding is verbeurd eene 
boete van vijf en twintig gulden. De overtre
ders zijn bovendien gehouden tot betaling van 
de rechten, verschuldigd wegens de stukken, 
waarvan het recht niet is voldaan, behoudens 
verhaal op wien het behoort. 

3. De bepaling van het eerste Jid is niet 
toepasselijk op de stukken overgelegd: 

1 °. ingevolge arti kel 147 - of, als beschei
den tot staving der rekening, ingevolge der 
artikelen 775, 777 en 787 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering; 

2°. als stukken van vergelijking in geschil
len over de echthei d of onechtheid van ge
schriften; 

3°. als bescheiden tot staving van de eigen 
aangiften van fa illi ssement en van het verzoek 
tot bekoming van surséance van betaling, be
doeld bij de arti kelen 1 en 213 van de Fail-
1 issementswet; 

4 °. in strafzaken. 
4. Indien zich onder de hiervoor uitgezon

derde en ter griff ie overgelegde stukken niet 
behoorlijk gezegelde bevinden, is de griffier 
verplicht die stukken vóór de teruggave ter 
hand te stell en aan 's Rijks ambtenaar tei· con
stateer ing van de begane overtredingen, tenzij 
die stukken van de verklaring van registrati e 
voorz ien zijn. 

5. Wordt door den griffier niet tijdig aan 
deze verplichting voldaan, dan verbeurt bij 
eene boete van vijf en twintig gulden. 

Art. 16. 1. Indien in eene notar ieele akte 
een aan zegelrecht onderworpen stuk {uitge
zonderd authentieke akten, afschriften en 
uittreksels daarvan, akten, welke overeenkom-
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stig artikel 6 der R egistratiewet 1917 worden 
overgelegd en effecten ) wordt vermeld en in
dien een zoodanig stuk, met of zonder aan
hechting, als bijlage van eene notarieele akte 
word t bewaard, is de notaris verpl icht in die 
a kte op te geven : 

a. indien het stuk ongeregistreerd is, het 
bedrag van het zegelrecht voor het vermelde 
of bijgevoegde stuk betaald; 

b. indien het stuk geregistreerd is, kantoor 
en dagteekening der registratie. 

2. Als volgens die opgave het vermelde of 
bijgevoegde stuk niet van behoorlijk zegel vol
gens de wet is voorzien, zal de notaris ver
plich t zijn dit stuk, bij de aanbieding ter 
registratie van de notar ieele akte, gelijkt ijdig 
ter zegeling over te leggen. 

3. Deze verplichtingen vervallen echter, in
d ien het bedoelde stuk zich niet in de macht 
bevindt van hen, die partij zijn bij de nota
rieel e akte, en zij dit in deze akte verkl aren. 

4. De bepalingen van dit artikel zijn niet 
van toepassing op het in bewar ing nemen 
van olographische en geheime testamenten, 
benevens de omslagen daarvan en op de ver
melding van stukken in akten van boedelbe
schrij ving en in processen-verbaal van vergade
ring, -van verzending, van ui tloting of van 
vernietiging van stukken . 

5. Voor iedere overtred ing van dit artikel 
wordt eene boete van vijf en twintig gulden 
verbeurd. 

6. De opgave ingevolge Je.tter a van het 
eerste 1 id wordt niet beschouwd als een ver
melding in den zin van artikel 5 en artikel 6 
der R egistratiewet 1917. 

Art. 17. 1 . Het is aan rechters en andere 
ambtenaren verboden om een register, aan 
zegelrecht onderworpen, te kantteekenen of te 
waarmerken, indien niet alle bla den van het 
register gezegeld zijn. 

2. H et is aan ambtenaren verboden hand
teekeningen te legaliseeren op aan zegelrecht 
onderworpen stukken, voordat het zegelrecht 
daarvan overeenkomstig de wet is voldaan. 

3. Voor iedere overtreding van dit a r ti kel 
word t eene boete van vijf en twi nti g gulden 
verbeurd. 

Art. 18. 1. I eder , di e een bedrijf uitoefent, 
is verplich t: 

a. de in artikel 83 genoemde ambtenaren, 
alsmede de door Onzen Minister van Finan
ciën aangewezen ambtenaren in de gelegenheid 
te stell en om zonder beperking en zelfstandig 
inzage te nemen van zijn boekhouding en be
sche iden, ter pi aatse waar een en ander zich 
bevindt ; 

b. aan de genoemde ambtenaren desgevor
derd a ll e in! ichtingen te verschaffen, welke 
zij redelij kerwijze behoeven om te kunnen be
oordeelen of aan de bepalingen dezer wet is 
voldaan; 

c. te gedoogen, dat die ambtenaren afschrif
ten van of uitt reksel s uit de boekhouding en 
bescheiden nemen en bescheiden tot nader 
onderzoek of ter vervolging aanhouden. De 
tot nader onderzoek aangehouden bescheiden 
worden binnen tweemaal vier en twintig uur 
teruggegeven, tenzij van een overtreding bi ijk t, 
in welk geval art. 83 toepasselijk is. In ieder 
geval wordt degene, bij wien h et stuk wordt 
aangehouden, in de ge legenheid gestel d des-
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gewenscht vooraf ·afschrift te nemen. 
2. Gelijke verplichtingen rusten op hem, 

die boekhouding of bescheiden va11 iemand, 
die een bedrijf uitoefent, onder ziel: heeft, ten 
aapzien van die boekhouding of die beschei
den, alsmede op hem die in een ige openbare 
betrekking boeken of bescheiden houdt of be
waart. 

3. H et bepaalde in het eerste en in het 
tweede lid geldt niet: 

a. ten aanzien van akten van uitersten wil 
voor notarissen verleden df bij hen in bewa
ring gegeven, zoolang de beschikkers in leven 
zijn; 

b. ten aanzien van akten van inbewaar
geving, superscriptie, herroeping en terugne
ming van uitersten wil, gedurende het leven 
van hen te wier verweke die akten zijn op
gemaakt; 
. c. voor den bewaarnemer, ten aanzien van 
den inhoud van pakketten, welke aan hem 
gesloten in bewaring zijn gegeven, indien de 
bewaargever niet zijne toestemming heeft ver
leend. 

4. Voldoening aan de verplichtingen om
sch reven in het eerste en in het tweede lid 
kan niet gevorderd worden: 

1 °. op Zondagen en op de daarmede in het 
derde lid van artikel 92 gelijkgestelde dagen; 

2° . op andere dagen vóór 9 uur des voor
middags en na 4 uur des namiddags. 

5. Indien niet of onvolledig wordt voldaan 
aan de bij dit artikel voorgeschreven ver
plichtingen, alsmede indien de in het eerste 
lid onder b bedoelde inlichtingen onjuist blij
ken te zijn, wordt door den nalatige voor 
ieder verzuim en in geval van onjuiste inlich
t ingen, door dengene die die inlichtingen ver
strekte voor ieder stuk, waaromtrent onjuiste 
inlichtingen zijn gegeven, een boete van dui
zend gulden verbeurd. De in het eerste lid 
bedoelde ambtenaren zijn bevoegd verzuimen 
in de naleving van de bij dit artikel voor
geschreven verplichtingen, alsmede den inhoud 
van de in het eerste lid onder b bedoelde in
lichtingen bij proces-verbaal te constateeren. 

6. Wordt de toegang tot de plaats waar 
de boekhouding en bescheiden zich bevinden 
of redelijkerwijze vermoed kunnen worden zich 
te bevinden geweigerd, dan zijn de in het 
eerste lid genoemde ambtenaren bevoegd zich 
dien toegang desnoods met behulp van den 
sterken arm te verschaffen. 

7. Zijn de plaat&en, waar de te onderzoeken 
boekhoudin~ en bescheiden zich bevinden of 
redelijkerwiJze vermoed kunnen worden zich te 
bevinden, woningen, of zijn die plaatsen 
slechts door een woning toegankelijk, dan 
treden de ambtenaren die woningen tegen den 
wil der bewoners niet binnen dan op vertoon 
van een schriftelijken bijzonderen last van den 
burgemeester of van den kantonrechter en des
noods met behulp van den sterken arm . Van 
het binnentreden op deze wijze wordt door 
den ambtenaar proces-verbaal opgemaakt; een 
afschrift hiervan wordt binnen tweemaal vier 
en twintig uren uitgereikt aan dengene in 
wiens woning is binnengetreden. 

Art. 19. 1. Het is verboden aan griffiers 
van rechterlijke collegiën en kantongerechten 
om een aan zegelrecht onderworpen stuk in 
de ter griffie gehouden wordende registers ' 
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over te schrijven en aan ambtenaren der re
gistratie om zoodanig stuk te registreeren, 
vóórdat het zegelrecht daarvan overeenkomstig 
de wet voldaan is. 

2. Laatstgenoemde ambtenaren mogen ak
ten van protest van handelspapier niet re
gistreeren, zonder zich het geprotesteerde stuk 
te doen vertoonen. 

3. De bewaarders van de hypotheken, het 
lc\l-daster en de scheepsbewijzen zijn verplicht 
de· stukken, waarvan het zegelrecht niet over
eenkomstig de wet is voldaan en welke hun 
ter inschrijving of overschrijving, of tot het 
stellen van aanteekeningen worden aange
boden, na verrichting dier formaliteiten, terug 
te houden voor de invordering van de wegens 
die stukken verschuldigde rechten en boeten. 

4. Voor iedere overtreding van dit artikel 
wordt eene boete van vijf en twintig gulden 
verbeurd . 

Art. 20. Behoudens hetgeen hierna omtrent 
sommige stukken is bepaald, zal elke houder 
van eenig zegelplichtig stuk, dat niet of niet 
behoorlijk gezegeld is, dit tegen voldoening 
van het verschuldigde recht door 's Rijks amb
tenaar kunnen doen zegelen, mits hij tegelij
kertijd de boete voldoet, wegens het stuk ver
schuldigd, of dit in h anden van gemelden 
ambtenaar late voor het constateeren der over
treding. 

Art. 21. 1. H et is aan ' s Rijks ambtenaar 
verboden om eenig ten onrechte niet of niet 
behoorlijk gezegeld stuk van zegel te voorzien, 
zonder de overtreding bij proces-verbaal te 
constateeren, indien de boete niet gel ijktijdig 
wordt voldaan. 

2. Voor iedere overtreding van dit artikel 
wordt eene boete van vijf en twintig gulden 
verbeurd. 

Art. 22. 1. Het zegelrecht van binnen het 
Rijk opgemaakte stukken moet, behoudens de 
uitzonderingen in deze wet bepaald, worden 
yoldaan: 

a. ten aanzien van stukken, welke onder
teekend worden, vóórdat de eerste handteeke
ning wordt gesteld; 

b. ten aanzien van stukken, welke niet on
derteekend worden, vóórdat die stukken door 
dengene die ze opmaakt uit handen worden 
gegeven. 

2. Niettemin kan ten aanzien van eenzij 
dig onderteekende niet-authentieke stukken, 
welke bij den onderteekenaar worden aange
troffen, geen recht en boete gevorderd worden 
en kan buitengewone zegeling zonder vorde
ring van boete op verzoek van den ondertee
kenaar plaats vinden, een en ander mits de 
onderteekenaar aantoont, dat de onderteeken
de stukken niet uit zijn bezit zijn geweest. 

3. Stukken, welke niet binnen het Rijk 
zijn opgemaakt, moeten behoudens het hierna 
omtrent sommige stukken bepaalde, ter zege
ling aan 's Rijks ambtenaar worden aangebo
den, vóórdat daarvan gebruik wordt gemaakt 
op één der wijzen bij de artikelen 15 of 16 
vermeld of vóórdat daarmede wordt gehandeld 
overeenkomstig het eerste lid van artikel 19. 

4. Het zegelrecht van stukken, buitenslands 
opgemaakt, welke aan de bewaarders van de 
hypotheken, het kadaster en de scheepsbewij
zen ter inschrijving of overschrijving, of tot 
het stellen v_an aanteekeningen· worden _ aan-
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geboden, wordt, zoo dit recht niet vóóraf "is 
voldaan, na verricht ing dier formaliteiten in
gevorderd. 
· 5. Stukken, voor welke in Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao het aldaar ver
schuldigde zegelrecht is voldaan, zijn hier te 
lande n iet aan zegelrecht onderworpen. · 

HOOFDSTUK II. 

Van het zegelrecht naar de OP'Pervlakte 
van het papier. · · 

Art. 23. Aan een zegelre ht naar de op
pervlakte van het papier zijn, behoudens na 
te melden u itzonderingen, onderworpen: 

1 °. de aan belanghebbenden uitgereikt wor
dende minuten, afschriften of uittreksels van 
Koninklijke besluiten en van akten van de 
beide Kamers der Staten-Generaal, waarbij 
een benoeming plaats heeft, een verhooging 
van bezoldiging wordt gegeven, of een gunst 
verleend wordt; 

2°. de aan belanghebbenden uitgereikt wor
dende minuten, afschriften of uittreksels van 
beschikkingen van collegiën, commiss iën en 
ambtenaren, behoorénde tot het bestuur van 
den Staat, van provinciën, gemeenten, water
schappen en andere door het openbaa,, gezag 
ingestelde zedelijke lichamen en instellingen, 
waarbij een benoeming plaats heeft, een ver
hooging van bewldiging wordt gegeven, of 
eE}n gunst verleend wordt; 
.. 3°, de .verzoekschriften - zelfs in den vorm 
valt brievén - tot het bekomen van de hier
voor bedoelde beschikkingen; 

4°. afschriften van- en uittreksels uit akten 
van den burgerlijken stand; 

5° . (vervallen); 
6°. de staten van hypotheca ire inschrijvin

gen, afschriften van en uittreksels uit de re
g isters van in- en overschrijving, verklaringen 
dat inschrijvingen zijn doorgehaald, getuig
schriften van onbezwaardheid en andere ver
klaringen door de bewaarders van de hypothe
ken, het kadaster en de scheepsbewijzen af
gegeven anders dan in 's Rijks belang; 

7°. akten van notarissen, voor zoover zij 
niet vallen onder de bepalingen van hoofdstuk 
V of van hoofdstuk VII ; 

8°. akten van griffiers van rechterlijke col
legiën en kantongerechten betreffende hande-
1 ingen, waartoe zij gelijkelijk met notarissen 
en deurwaarders bevoegd zijn en akten en ex
ploiten van deurwaarders, voor zoover zij be
trekking hebben op het privaatrecht; 

9°. borderellen van inschrijving in de ré
gisters der hypotheken en scheepsbewijzen; 

10°. bestekken, voorwaarden, kaarten, tee
keningen, lij ten, taxatierapporten en andere 
bescheiden, voorzoover zij be temd zijn om met 
aan het in dit hoofdstuk omschreven zegel
recht onderworpen akten, welke de overeen
komst constateeren, waarop zij betrekking 
hebben, den titel dier overeenkomst uit te 
maken ; · 

11 °. (vervallen); 
12°. alle andere niet elders in deze wet 

genoemde stukken, opgemaakt tot bewijs. van 
privaatrech telijke overenkomsten, handel ingen, 
verbintenissen en verklaringen. 
· Art. 24. Het zegelrecht naar de oppervlakte 
van het papier bedraagt dertig cent voor elk 

19.37: 

papier, waarvan de ·oppervlakte niet grooter 
is dan · 440. cM2.; · , 

vijftig cent voor elk papier met eene opper
vlakte boven de 440 tot en met 624 cM2. ; 

een gulden voor elk 'papiei: met eene opper
vla kte boven de 624 tot en met ~248 .cM2., en 

voor elk papier, waarvan de oppervlakte 
grooter .. is dan . 1248 . cM2., »vijftig; .cent voor 
iedere reeks van 624 cMil .; gedeelten eener 
reeks voor. eene geheèlec. gerekend. 

Art. 25. (vervallen). 
Art. 26. In afwijki ng van de artikelen 2 

en 22 wórdt bepaald": - . 
a. dat het zegelrecht van olographi che en 

van geheime testamenten en van de daarop 
gestelde aanteekeningen en akten, zoomede 
dat van beschikkingen, als bedoeld .in ai-tikel 
982 van het Burgerlijk W etboek, eerst voldaan 
behoeft te worden, wanneer die stukken ge
registreerd worden of daarvan op eenigerlei 
wijze gebruik wo.rdt gemaakt, welke voldoe
ning geschiedt door die stukken ter zegel ing 
àan te bieden aan 's Rijks ambtenaar; 

_b. dat het zegelrecht van .. de in artikel 23, 
onder 10!'., bedoelde stukken eèrst voldaan 
behoeft• te worden, wanneer die stukken de 
daar bedoelde bestemming krijgen, welke vol
doening geschiedt door die stukken b innen 
veertien dagen nadat zij de bedoelde bestem
ming hebben verkregen ter zegeling aan te 
bieden aan . 's Rijks ambtenaar, op verbeurte 
van boete en met aansprakeHjkheid voor het 
recht, bepaald in artikel 2, lid 4, door en van 
dengene die deze bestemming aan de stukken 
heeft gegeven. 

Art. 27. H et papier, dat naar de oppervlak
te gezegeld vanwege het Rijk wordt uitgege
ven, is van de volgende afmetingen, opper
vlakte . en prijs: 

Hoogte I Breedte !Oppervlakte l 
Centimeter Centimeter Vie~kante 
_ cent imeter , 

29,7 
29,7 
25,0 

42,0 
21,0 
17,6 

1247.4 
623,7 
440,0 

P rij s 

1,-
0.50 
0,30 

Art. 28. 1. Behoudens . de vrijstellingen, 
moet van een zegel van niet minder dan een 
gul den voorzien zijn het papier, dat gebruikt 
wordt voor: 

a. de stukken in artikel 23 onder 1 °, 2°, 
4° en 6° genoemd· 

b. de akten d~r notarissen opgemaakt, 
met uitzondering van die, welke door hen in 
original i worden uitgerei kt. 

2. Het gebruik van papier, voorzien van 
een zegel van dertig cent, wordt slechts voor 
de volgende stukken toegelaten: 

1 °. verzoekschriften ; 
2°. volmachten en machtigingen niet ten 

overstaan van notarissen verleden; 
3°. door eigenaars of rechthebbenden ver

leende vergunningen om op eens anders grond 
of water te jagen; 

4°. akten van protest van non-acceptatie 
en van non-betaling van handelspapier; 

5°. akten van deurwaarders, met ui tzonde
r ing van die tot welker opmaking, behalve de 
deurwaarders, ook andere ambtenaren bevoegd 
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zijn, voor welke akten door de deurwaarders 
geen minder gezegeld papier mag worden ge
bruikt dan aan die andere ambtenaren is 
toegestaan; 

6°. borderellen tot inschrijving in de re
gisters der hypotheken en d_er scheepsbewij
zen· 

7d_ akten van de overeenkomsten van geld,. 
uitleening en akten van nadere overeenkorn
sten, als onderscheidenlijk bedoeld zijn in ar
tikel 25 en artikel 35, t=ede lid, der Geld,. 
schieterswet. 1 

3. Voor alle andere in dit hoofdstuk ge
noemde niet van het recht vrijgestelde stukken 
moet gezegeld papier gebruikt worden van 
ten minste vijftig cent. 

Art. 29. Voor de bwten het Rijk opge
maakte stukken zal, ·als zij hier te l ande ter 
zegeling worden aangeboden, ten minste be
taald worden een recht gelijk aan dat, het
welk verschuldigd zou zijn geweest, indien zij 
binnen het Rijk waren opgemaakt, ook al zou 
het recht naar de oppervlakte van het papier 
minder bedragen. 

Art. 30. 1. De hier te lande door eenig 
ambtenaar opgemaakte stukken, welke aan het 
in dit hoofdstuk bedoelde zegelrecht zijn on
derworpen, en de daarvan gemaakte afschrif
ten en uittreksels mógen niet meer bevatten 
dan: 

600 lettergrepen, indien het gebruikte pa
pier niet grooter is dan 440 c.M.2, 

900 lettergrepen, indien het gebruikte pa
pier grooter is dan 440 c.M.2 en niet grooter 
dan 624 c.M.2 en voorts 900 lettergrepen voor 
elke volgende reeks van 624 c.M.2, een gedeel
te van 624 c.M.2 voor een geheel gerekend. 

2. Bij de berekening der lettergrepen wor
den drie cij fers voor één lettergreep gerekend. 

3. De bepalingen van dit artikel zijn niet 
van toepassing op processen-verbaal van open
baren verkoop van roerende goederen en op 
in kolommen afgedeelde registers. 

4. Voor iedere overtreding van dit artikel 
is verbeurd eene boete van vijf en twintig gul
den voor ieder stuk. 

Art. 31. 1. Op hetzelfde gezegeld papier 
mogen worden gesteld: 

a. boedelbeschrijvingen, processen-verbaal en 
andere akten en geschriften, die de onder
scheidene gedeelten van eene handeling con
stateeren, welke niet in ééne zitting is vol
tooid; 

b. de akten, welke, overeenkomstig de wet, 
in registers of achter of naast elkander ge
schreven worden; 

c. de afschriften van- of uittreksels uit ak
ten indien die akten overeenkomstig de be
pal'ingen der wet op hetzelfde papier konden 
worden gesteld; 

d. het afschrift van- of uittreksel uit een 
authentieke akte met .de afschriften van- of 
uittreksels uit aan die authentieke akte ge
hechte stukken. 

2. Voorts kunnen worden gesteld: 
1 °. de legal isatiën en erkenningen van 

handteekeningen en bekrachtigingen of goed
keuringen van akten, op de stukken waartoe 

1 De gecursiveerde woorden zijn ingevoegd 
bij de nog niet in werking getreden wet van 
22 April 1937, Staatsbl,ad n•. 310. 
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zij betrekking hebben, en in het algemeen de 
vermelding van de verrichting van form al i
te iten op de stukken of op de afschriften of 
uittreksels der stukken, welke die formalitei
ten hebben ondergaan; 

2•. de akten van beteekening, op het be
teekende stuk, onverschillig of de beteekening 
a l dan niet tevens inhoudt aanmaning, bevel 
of dagvaarding; 

3°. in geval van aanbested ing, verkooping 
of verhuring: 

de akten van voorloopige toewijzing, van 
ophouding en van toewijzing, op de bestekken 
of memoriën van voorwaarden; 

de akten van afslag, opbieding of verhoo
ging, de akten van ophouding en van einde
lijke toewijzing, op de akten van voorloopige 
toewijzing; 
· de akten van herbesteding of herveiling, op 
de akten van toewijzing en de verklaring van 
lastgeving of opgaven van meester, op de ak
ten, waartoe zij betrekking hebben; 

4°. de akten van indeplaatsstelling van 
lasthebbers, op de akten van lastgeving; 

5°. de akten van herroeping van volmacht 
of van uiterste wilsbeschikking, op de akten, 
welke worden herroepen; 

6°. de verklaringen van wijziging van de 
in de akte bepaalde vergoeding voor eene door 
het Domeinbe tuur afgegeven privaatrechte
lijke vergunning, op de akte waarbij die ver
gunning is verleend. 

Art. 32. 1. Van het zegelrecht naar de 
oppervlakte van het papier zijn vrijgesteld : 

1 °. de aan de belanghebbenden uit te rei
ken minuten, afschriften of uittreksels van 
besluiten, akten en beschikkingen, houdende: 

a. benoeming van ambtenaren en leden van 
collegiën of comm iss iën, aan wie geen be
zoldiging, een bezoldiging van niet meer dan 
duizend gulden 's jaars of een bezoldiging van 
n iet meer dan duizend gulden over het geheele 
tijdvak, waarvoor de benoeming geldt is toe
gekend; 

b. verhooging van bezoldiging van ambte
naren en leden van collegiën of commissiën, 
als de bezoldiging met de verhooging niet 
meer dan duizend gulden 's jaars bedraagt; 

c. benoem ing tot een ambt van gelijken of 
minderen rang dan dat, hetwelk de benoemde 
reeds bekleedde, voor zoover aan het nieuwe 
ambt geen hoogere bezoldiging is verbonden 
dan aan het oude; 

d. tijdelijke benoeming van iemand, die in 
het genot is van van Overheidswege toegekend 
wachtgeld, mits van een en ander uit de 
stukken blijkt. 

Indien het bedrag der bezoldig ing niet in 
het besluit, de akte of de beschikking is uit
gedrukt of niet bekend is, kan de vrij steil ing 
slechts worden ingeroepen, als door of namens 
de openbare macht, van wie de benoeming is 
uitgegaan, op het uit te reiken stuk verklaard 
is, dat de bezoldiging niet meer bedraagt dan 
duizend gulden 's jaars of over het geheele 
tijdvak, waarvoor de benoeming geldt, of op 
niet meer dan die som wordt begroot; 

2°. de aan den belanghebbende uit te rei
ken beschikkingen van administratieven aard, 
waarbij vergunning wordt verleend tot hande
lingen, waarvoor, krachtens de wet of krach
tens reglementen of verordeningen van politie, 
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vergunning moet worden gevraagd, en die 
waarbij de bijdragen worden geregeld, welke 
gevraagd worden op grond van bepalingen, 
voorkomende in Rijkswetten, rakende de staats
zorg voor minderjarigen, armen en krankzin
nigen; 

3°. verzoekschriften en verdere stukken, be
noodigd tot het bekomen van de onder 1 ° en 
2° bedoelde beschikkingen; 

4°. alle stukken, welke volgens hun aard 
aan dit zegelrecht zouden zijn onderworpen, 
doch worden opgemaakt tot regeling van be
lastingen of ter voldoening aan- of uitvoering 
van wetten en a lgemeene maatregelen van 
bestuur, houdende voorschriften van staatszorg 
en staatstoezicht en van wetten , regelende on
derwerpen van publiek recht, mits van een 

· of ander uit de stukken blijkt; 
5° . de aan in het buitenland wonende be

langhebbenden uit te reiken besluiten, houden
de toekenning van ridderorden; 

6°. de afschriften van- en uittreksels uit 
akten van den burgerlijken stand en van- en 
uit stukken aan die akten gehecht, welke inge
volge eenig wettelijk voorschrift of voor de 
regel ing van belastingen moeten worden over
gelegd, en die, welke niet bestemd zijn om 
aan bijzondere personen of andere dan door 
het openbaar gezag ingestelde zedelijke li cha
men en instellingen in hun belang te worden 
uitgereikt, mits van een en ander in de onder 
die afschriften of uittreksels voorkomende 
deugdelijkverklaring door den ambtenaar, die 
ze afgeeft, melding gemaakt zij ; 

7°. akten van bekendheid, opgemaakt ter 
vervanging van de onder 6°. bedoelde afschrif
ten en uittreksels; 

8°. de door bewaarders van de hypotheken, 
het kadaster en de scheepsbewijzen af te geven 
uittreksels uit de kadastrale plans, leggers en 
aanwijzende tafels; 

9°. de stukken, benoodigd tot het aangaan 
van huwelij ken, die betreffende de voorzie
ning in voogdij en toeziende voogdij , curateele 
en toeziende curateele, betreffende opheffing 
van curateele, meerderjarigverklaring en toe
kenning van bepaalde rechten van meerder
jarigheid, erkenning en wettig ing van na
tuurl ijke kinderen en betreffende verbetering 
van akten van den burgerlijken stand, de stuk
ken benoodigd om uit de gijzeling ontslagen 
te worden, de stukken, benoodigd tot het ver
krijgen van gerechtelijke machtigingen, goed
keuringen of andere rechterlijke beschikkin
gen, bedoeld in artikel 868 van het Wetbo ek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, 1 verzoek
schr iften aan openbare autoriteiten, voor zoo
ver volgens artikel 23 onder 3°. aan zegel
recht onderworpen en de minuten, afschriften 
en uittreksels van daarop te nemen beschik
kingen, alles voor zoover de personen onver
mogend zijn en dat onvermogen blijkt uit een 
verklaring, afgegeven, indien , ij binnen het 
Rijk wonen, door het hoofd van het bestuur 
hunner woonplaats, en indien zij buiten het 
Rijk wonen, door de bevoegde openbare macht, 
en van het onvermogen op de stukken melding 
is gemaakt. 

1 De gecursiveerde woorden zijn ingevoegd 
bij de nog niet in werking getreden wet van 
1 Augustus 1936 , Staatsblad n°. 204. 
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De personen, wier onvermogen moet blijken, 
zijn: 

a. bij akten van toestemming tot het aan
gaan van een huwelijk, zij di e toestemming 
geven; 

b. bij stukken betreffende de voorziening 
in voogdij of toeziende voogdij, curateele of 
toeziende curateele, de onder voogdij of cura
teele te stell en of gestel de personen ; 

c. bij stukken betreffende de erkenning of 
wettiging van natuurlijke kinderen, hij die 
erkent of die de wettiging vraagt; 

d. bij andere stukken, zij ten bate van wie 
de stukken strekken; 

10°. de akten door notarissen, ingevolge 
het tweede lid van artikel 6 der wet van 9 
Juli 1842 {Staatsblad n°. 20) voor onve1mo
genden kosteloos opgemaakt, mits de door den 
voorzitter der rechtbank verstrekte last tot 
kostelooze opmaking behoorlijk in de akte is 
vermeld, en de afschriften van- en uittreksels 
uit die akten; 

11 °. alle akten en vonnissen opgemaakt 
door rechterlijke ambtenaren en collegiën, als
mede door scheidsmannen; 

12°. de akten van procureurs; 
13°. de stukken, opgemaakt ter gerechte

lijke tenu itvoerlegging van vonn issen en be
schikkingen, gewezen in rechtsgedingen, welke 
van een of van beide zijden kosteloos worden 
gevoerd, alsmede die opgemaakt ingevolge de 
vergunning om kosteloos ten uitvoe1r te l eggen, 
bedoeld in artikel 869 van het Wetbo ek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, een en ander 
mits van de toelating om kosteloos te r·oc.e
dee,·en of van de vergunning in de stukken 
melding wordt gemaakt 1; 

14°. de stukken betreffende invordering van 
sommen aan het Rijk verschuldigd, welke het 
bedrag van dertig gulden niet te boven gaan; 

15°. de stukken door ambtenaren van den 
Staat, van provinciën, gemeenten en water
schappen en door onderwijzers benoodigd tot 
het bekomen van pensioenen, voor zoover hun
ne bezoldiging of belooning niet meer dan 
duizend gul den 's jaars bedraagt en daarvan 
liit de stukken blijkt ; de stukken, benoodigd 
tot het bekomen van weduwen- en weezen
pensioen uit tot dat doel ingestelde fondsen , 
ingeval de belanghebbende personen onver
mogend zijn, bi ijkens een verklaring, afge
geven door het hoofd van het bestuur hunner 
woonplaats en daarvan op de stukken melding 
gemaakt is, en de stukken , benoodigd voor 
de deelneming in- en tot het verkrijgen van 
uitkeeringen wegens de in artikel 46 onder a 
bedoelde verzekeringen, mits van deze bestem
ming uit die stukken bl ijkt; 

16°. de akten van beschrijving en de pro
cessen-verbaal van verkoop van verstane pan
den in banken van leen ing, gehouden worden
de ingevolge verordeniugen, welke door het 
openbaar gezag zijn vastgesteld ; 
· 17°. de vei-zoekschriften en de beschikkin
gen betreffende de afschrijvi ng van belastin
gen wegens onvennogen ; 

18°. de akten door of met medewerking 
van vreemde consuls hier te lande opgemaakt; 

1 De gecursiveerde woorden zijn ingevoegd 
bij de nog niet in werking getreden wet van 
1 Augustus 1936, Staatsblad n°. 204. 
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19°. de verklaring van gerechtigdheid en 
van dienstverrichting, afgegeven ten _behoeve 
van schuldeischers van den Staat, va n provin
c iën, gemeenten, waterschappen en a ndere 
door h et openbaar gezag ingestelde zedelijke 
lichamen en instellingen; 

20°. de monsterrollen ; 
21 °. de in de uitoefening van een bedrijf 

verzonden brieven, gehouden boeken en op
gemaakte balansen; · 

22°. de stukken als bedoeld zijn in a rtikel 
40f, onder nos. 1 tot en met 6, indien zij niet 
binnen het Rijk zijn opgemaakt, alsmede de 
op die stukken gestelde endossementen; 

23°. de niet elders in deze wet aan recht 
onderworpen bewijzen van ontvangst van goe
deren; 

24°. de akten, bestekken, voorwaarden, 
kaarten en teekeningen, opgemaakt ter zake 
van vanwege het Rijk gehouden openbare aan
bestedingen van werken en leveringen; 

25°. de opdrachten aan assurantiema ke
l aars en assurantiebezorgers en de aanvragen 
tot het sluiten en wijzigen van verzeker ingen; 

26° . de stukken opgemaakt voor de rege
ling der vergoeding van de schade aan ver
zekerde goederen, indien de door den ver
zekerde gevorderde vergoeding niet meer dan 
honderd gulden bedraagt; 

27°. de stukken opgemaakt ingevolge de 
Tel egraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad 
n°. 7) ; 

28°. de overschrijvingsbiljetten (g iro) ; 
29°. inteekenlijsten en inteekenbiljetten voor 

lie fdadige doeleinden, mits van het doel uit 
de stukken blijkt; 

30°. de gedagteekende en onderteekende 
verklaringen van weigering van acceptatie of 
van beta ling, ingevolge artikel 143d in ver
ba nd met artikel 176 of ingevolge artikel 217 
van het W etboek van Koophandel doo r de be
t rokkenen op wisselbrieven en ander handels
pa pier gesteld. 

31 °. de akten door deurwaarders ingevolge 
wettelijk voorschrift kosteloos opgemaakt, mits 
dat voorschrift in de akte is vermeld ; de 01n
standigheid, dat eene vergunning om koste
l oos te proced,eeren wordt ingetrokken of uit 
eenige andere oorzaak vervalt , heeft geen in
vloed op de vrijstelling van recht voor akten, 
waa1·voor bij de opmaking deze vrijstelling 
kon worden ingeroepen 1 ; 

32°. de stukken van de zijde van he1n, die 
toegelaten is om kosteloos te procedee1·en, in 
het geding opgemaakt, mits van de toelating 
in de stukken rnelding wordt gemaakt ; de 
tweede zinsnede van het vo1·ige onderdeel is 
van overeenkornstige toepassing. 1 

2. Voorts bl ij ven van kracht de vrijstellin
gen verleend bij : 

a. de arti kelen 374k, 3741, 389, 429, 440d, 
506, 521, 1121 en 1637ij van het B urge rlijk 
Wetboek; 

b. (vervall en) 2 ; 

1 De gecursiveerde woorden zijn ingevoegd 
bij de nog niet in werking getreden wet van 
1 Augu tus 1936, Staatsblad n°. 204. 

2 Zoo lang de wet van 1 Augustus 1936, 
Staatsblad n°. 204, niet in werking getreden 
is , luid t dit onderdeel : 

b. de - artikelen 860, 867, 872 en 874 van 
het Wetboek van Burgerl ijke Rechtsvordering ;. 
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c. artikel 16 van de .wet van 26 Mei 1841 
(Staatsblad n°. 14), houdende nadere bepa
lingen nopens de cons ignatie van effecten aan 
toonder, welke aan minderj arige of onder cu
rateele gestelde personen toebehooren ; 

d. (vervallen) ; 
e. artikel 22 der wet tot instelling eener 

Rijkspostspaarbank (Staatsblad 1910, n°. 368) ; 
f. artikel 6 der wet van 5 December 1881 

(Staatsblad n°. 185), houdende bepalingen 
omtrent de uitgifte van schatkistpromessen ; 

g. de artikelen 17 en 118 der F a illisse
mentswet ; 

h. artikel 82 der wet van 16 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 222 ), tot afscha ffing der tien
den · 

i . ' de artikelen 18 en 32 de r wet van 12 
Juni 1909 (Staatsblad n°. 141), tot uitvoering 
van het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage ge
sloten verd rag betreffende de burgerl ijke 
rechtsvordering ; 

k. artikel 19 der wet van 7 November 1910 
(Staatsblad n°. 313), tot regeling van het oc
trooirecht voor uitvind ingen ; 

1. de artikelen 50d en 51 der wet van 23 
September 1912 (Staatsblad n°. 308), houden
de nieuwe regeling van het a uteursrecht, zoo
als deze is aangevuld bij de wet van 29 Oc
tober 1915 (Staa,tsb lad n°. 446); 

m. artikel 83 der wet van 7 April 1913 
(Staatsblad n°. 123) op de Grootboeken der 
N ationale Schuld ; 

n. (vervall en). 
3. Deze vrij ste llingen blijven ook van 

kracht voo r stukken in a ndere hoofdstukken 
genoemd. 

Art. 33. Indien het tegendeel niet is be
dongen en niet voortvloe it uit de bepalingen 
van burgerlij k recht, is het zegel recht van de 
in dit hoofdstuk bedoelde stukken verschul
digd door hen , ten bate van wie de stukken 
zijn opgemaakt, doch wat de in artikel 23 
onder 10°. bedoelde stukken betreft, door hen , 
die de daar bedoelde bestemming aan die 
stukken geven of doen geven. 

HOOFDSTUK III. 

Van het zegelrecht van bewijzen van ontvangst 
van gelden, rekeningen, decla:ratiën, diploma's 

van l idmaatschap en toegangsbewijzen. 

Art. 34. Behoudens de hierna vermelde uit
zonderingen, zijn onderworpen: 

I. aan een vast rech t van t ien cent: 
a. de eenzijdig opgemaakte stukken, ver

meldende de ontvangst of overneming van 
gelden; 

b. de eenzijdig opgemaakte stukken, bevat
tende de erkenning door of namens den schuld
eischer , dat een geld chul d geheel of gedeel te
lijk is voldaan of verrekend, a lsmede die, be
vattende de ve rklar ing, dat niets te vorderen 
is; 

c. de stukken, welke bestemd zijn om in 
geval van betaling te worden uitgereikt aan 
hem, door of namens wien die betaling ge
schiedt, daaronder begrepen de stukken, welke 
bestemd zijn om gel ijktijdig met goederen, 
welke slechts tegen contante beta ling worden 
afgeleverd , aan den kooper te worden uitge
reikt, tenzij di e stukken niet anders bevatten 
dan een om chrijving van den kooper, den 
verkooper, den vervoerder en de afgeleverde 
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goederen, met uitdrukking van den daarvoor 
verschuldigden prijs en de verschuldigde kos
ten· 

a'. de onderteekende verklaring of blanco
handteekening, gesteld op de onder b vermel
de stukken, ter aanwijzing van een derde, als 
bevoegd om de som, waarvoor kwijting wordt 
gegeven, in ontvangst te nemen; 

e. de stukken, vermeldende de boeking van 
een bedrag in iemands credit in de boeken 
van dengene die het stuk afgeeft en de stuk
ken, 'welke bestemd zijn om, ingeval van eene 
storting van gelden ten einde die in iemands 
credit te doen boeken, te worden uitgereikt 
aan hem, door of namens wien die storting 
geschiedt. Een afschrift van een rekening of 
van een gedeelte van een rekening, op welk 
afschrift creditposten voorkomen, wordt met 
een stuk vermeldende de boeking in het credit 
gelijkgesteld; 

/. de stukken, houdende opgave van het 
saldo eener afgesloten rekening-courant of de 
verklaring, dat het opgegeven saldo eener 
rekening-courant juist bevonden is. Een af
schrift der rekening-courant wordt met de op
gave van het saldo gelijk gesteld; 

g. diploma's van lidmaatschap , van socie
te iten en vereenigingen en toegangs- en abon
nementsbewijzen, welke den houder daarin 
aangeduide rechten verleenen en welke uit
gereikt worden tegen voldoening of verplich
ting tot voldoening van het terzake daarvan 
verschuldigde bedrag. 

Onder gelden worden mede verstaan vreem
de muntspeciën, bankpapier, coupons, divi
dendbewijzen, postwissels, chèques en ander 
handelspapier . 

De stukken, met uitzondering van die ondet· 
d genoemd, zijn aan dit zegelrecht onderwor
pen, onverschillig in welken vorm zij zijn op
gemaakt, al was het in dien van bericht of 
brief, zelfs als deze stukken wegens niet onder
teekening of om andere redenen in rechten 
niet kunnen dienen tot schriftelijk bewijs. 

II. aan een vast recht van dertig cent: 
a. akten van schuldbekentenis van geld

schulden, 
b. akten van borgtocht voor geldschulden, 
c. akten van verpanding tot zekerheid voor 

geldschulden. 
Art. 35. Voor de in a rtikel 34 onder Ib 

bedoelde stukken is een recht van tien cent 
verschuldigd voor eiken schuldeische1·. Schuld
eischers, die een gezamenlijk belang hebben, 
worden voor één persoon gerekend. 

Art. 36. Geen afzonderlijk zegelrecht is 
verschuldigd: 

1 °. voor kwitantiën wegens ontvangen som
men, welke voorkomen op hetzelfde papier, 
waarop reeds een gezegelde kwitantie voor 
een in mindering van dezelfde schuldvordering 
ontvangen som voorkomt, mits uit den inhoud 
der latere kwitantie duidelijk blijkt, dat de 
betaling betrekking heeft op dezelfde vorde
ring; 

elke termijn van huren en .renten wordt als 
een afzonderlijke vordering aangemerkt; 

2°. voor aanteekeningen van ver! enging der 
prolongatie of beleening op behoorlijk gezegel
de akten van prolongatie en van beleening. 

Art. 37. Geenerlei zegelrecht is verschul 
digd voor: 
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1 °. de in artikel 34 vermelde stukken, a ls 
zij betrekking hebben op sommen tien gulden 
of minder bedragende, mits hiervan uit de 
stukken blijkt en de sommen niet strekken in 
mindering of tot afdoening van grootere be
dragen; Elke termijn van een huurkoop wordt 
als een afzonderlijke vordering aangemerkt. 

2°. tweede of verdere exemplaren en af
schriften van de in artikel 34 I bedoelde stuk
ken, mits daarop vermeld is, dat het stuk een 
tweede of verder exemplaar of een afschrift is 
en dat het zegelrecht op het eerste exemplaar 
of op het oorspronkelijk stuk behoorlijk is vol
daan ; voorts de stukken vermeldende een ont
vàngst van gelden of een crediteering en in
houdende, hetzij dat daarbij voor die ontvangst 
of crediteering een gezegeld · bewijs van ont
vangst of crediteering wordt toegezonden, het
zij dat door of namens hem, die de gelden 
heeft ontvangen, reeds een gezegeld bewijs van 
ontvangst te zelfder zake is afgegeven aan 
hem voor wien het stuk, dat de ontvangst of 
crediteering vermeldt, bestemd is, hetzij dat 
aan een derde een gezegeld bewijs van ont
vangst of crediteering, opgemaakt door hem 
die de gelden heeft ontvangen, is uitgereikt of 
t.oegezonden of gelijktijdig wordt uitgereikt of 
t.oegezonden; 

3°. de stukken, vermeldende de overneming 
,van vreemde mnntspeciën, bankpapier, cou
pons, dividendbewijzen, cheques en ander han
delspapier tegen gelijktijdige betaling of over
making van de daarvoor overeengekomen 
geldsom, alsmede de stukken vermeldende de 
overneming van een geldsom, strekkende tot 
betaling van gel ijktijdig overgegeven vreemde 
muntspeciën, bankpapier, coupons, dividend
bewijzen, cheques en ander handelspapier, mits 
van een en ander uit de stukken blijkt; 

4°. de stukken, vermeldende de ontvangst 
of overneming van coupons, dividendbewijzen, 
chèques of ander handelspapier, mits uit die 
stukken blijkt, dat de toezending niet de 
strekking heeft om een geldschuld te doen 
ontstaan of te delgen; 

5°. de in artikel 34 vermelde stukken, 
welke worden opgemaakt om te dienen tus
schen personen, die deel uitmaken van een 
zelfde administratie en welke op die admini 
stratie betrekking hebben, mits van een en 
ander uit de stukken blijkt; 

6°. de in het post-, gemeente! ijk- en bank
giroverkeer door de personen of instellingen, 
die de gelegenheid t.ot dat giroverkeer open
stellen, afgegeven of verzonden stukken, ver
meldende de boeking in het credit van den 
rekeninghouder :van bedragen, welke worden 
geboekt in het debet van een anderen rekening
houder of van een andere rekening van den
zelfden rekeninghouder, mits van een en. 
ander uit de stu kken blijkt; 

7°. de stukken genoemd in artikel 34 I 
onder e, afgegeven tengevolge van boekingen 
t.ot herstel van vroegere boekingen in het 
debet, welke ten onrechte of t.ot een te hoog 
bedrag hebben plaats gehad, ook indien de 
boeking t.ot herstel een gevolg is van omstan
digheden, welke zich eerst na de boeking in 
het debet hebben voorgedaan, mits van een en 
ander uit de stukken blijkt; 

8°. de stukken, vermeldende den inleg in 
spaarbanken en de betalingen door spaarba~-
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ken aan inleggers gedaan, en de stukken be
treffende beleeningen in banken van leening, 
welke gehouden worden overeenkomstig ver
ordeningen door het openbaar gezag vastge
steld . 

Onder spaarbanken worden verstaan inrich
tingen, welke zich uitsluitend het in bewaring 
nemen en rentegevend beleggen der h aar door 
de inleggers toevertrouwde gel den ten doel 
stellen; 

9°. de bewijzen van ontvangst en de bewij 
zen van crediteering ter zake van gelden, 
welke door den Staat, door provinciën, ge
meenten, waterschappen of andere door het 
openbaar gezag ingestelde zedelijke lichamen 
e n instellingen verschuldigd zijn; 

10°. kwitantiën voor alle belastingen en 
daarmede gel ijk te stellen inkomsten van den 

taat, van provinciën, gemeenten en water
schappen en voor boeten, ingevolge belasting
wetten verbeu1·d; 

11°. bewijzen van consignatie; 
12°. bewij zen van door armbesturen of ge

meentebesturen aan behoeftigen ve rstrekten 
onderstand, mits van een en and r uit de 
stukken blijkt; 

13° . de bewijzen van door instellingen of 
commiss iën, die zich daartoe hebben gevormd, 
aan behoeftigen verstrekten onderstand of 
schadeloosstelling, mits van een en ander uit 
de stukken blijkt; 

14°. de bewijzen van ontvangst van bijdra
gen aan instellingen of commissiën, die zich 
gevormd hebben tot het verstrekken van on
derstand of schadeloosstelling aan behoeftigen, 
voor dat doel verstrekt, mits van een en ander 
uit de stukken blijkt ; 

15°. de door verzekeringmaatsch a ppijen of 
fondsen afgegeven bewijzen van ontvangst of 
crediteering wegens premiën of bijdrngen, ge
stort door werknemers of werkgevers, ter zake 
van verkrijging van pensioen door werkne
mers, m its van een en ander uit de stukken 
blij kt: 

16°. de stukken, als bedoeld in art. 32, 
onder 4° . ; 

17°. de stukken, vermeldende verandering, 
vermeerdering of teruggaaf van zaken, welke 
tot zekerheid voor geldschulden zijn verpand; 

18°. de in artikel 34 I onder c vermelde 
tukken, welke de door een vervoerder af te 

leveren goederen vergezellen of door dezen 
daarbij zijn gevoegd en mede worden afge
leverd, indien daarop, behalve het in het slot 
van gemelde bepaling omschrevene, niet an
ders voorkomt dan de door den afzender of 
den vervoerder aan het hoofd van het stuk ge
stelde voor dengene, die met de a flevering der 
goedenm belast is, leesbare verklaring, da t de 
goederen slechts tegen betaling van een zeker 
bedrag mogen worden afgeleverd, als hoeda
nige verklaring ook wordt aangemerkt de uit-
drukking "Rembours f ............... "; 

19°. zoogenaamde kassabons of ruilbons, 
welke bij aankoop van goederen tegen con
tante betaling van een aantee kening omtrent 
de betaling worden voorzien, indien daarin 
geen aanduiding van den kooper voorkomt en 
zij overigens niet anders bevatten dan hetgeen 
vermeld is in het slot van art. 34 I onder c; 

20°. de bewijzen van overneming van be-
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dragen, of de bewijzen van crediteering ter 
zake van bedragen welke bij aflevering van 
goederen of bij aanbieding ter betaling van 
kwitantiën en handelspapier zijn geïnd, indien 
de stukken zoowel zijn opgemaakt door a ls 
afgegeven aan iemand tot wiens gewoon be
drijf het vervoeren van goederen of het innen 
van kwi tantiën en handelspapier behoort, mits 
van een en ander uit de stukken blijkt; 

21 °. de incassonota's betrekkel ij k kwitantiën, 
handelspapier, coupons, d ividendbewijzen of af
losbaar gestelde e ffecten, welke aan personen, 
die hier te lande van het incasseeren of verzil 
veren van die stukken hun gewoon bedrijf ma
ken, ten behoeve van hun bedrijf worden af
gegeven, mits van een en ander uit de stuk
ken blijkt; 

22°. bewijzen van ontvangst of crediteering 
voor schoolgelden, mits daarvan uit de stuk
ken blijkt. 

Art. 38. D e bepalingen van dit hoofdstuk 
zij n niet toepasselij k op notarieele akten. 

Art. 39. Hij aan wien een niet behoorlijk 
gezegeld stuk, als in dit hoofdstuk is bedoeld, 
is afgegeven is verplicht dit onder opgaaf van 
naam en woonplaats van hem, van wien het 
werd ontvangen, binnen een maand na de 
ontvangst ter con tateering van de overtre
ding aan 's Rij ks ambtenaar aan te bieden op 
straffe van aansprakelijkheid voor de boete. 

Art. 40. B ehoudens beding van het tegen
deel , is het zegelrecht van de in dit hoofdstuk 
bedoelde stukken verschuldigd: 

wegens kwitantiën, akten van schuldbeken
tenis en akten van borgtocht, door den schul
denaar· 

wege~ de op eene kwitantie gestelde onder
teekende verklaring of blanco handteekeni ng, 
door hem, die zijne h andteekening stelt; 

wegens de in art ikel 34, onder I/ genoemde 
stukken, door h em, die deze stukken a fgeeft; 

wegens akten van prolongatie en van be
leening, door den geldnemer; 

wegens alle a ndere in arti kei 34 genoemde 
stukken, door hem , aan wien zij afgegeven 
worden. 

HOOFDSTUK IIIA . 

Van het zegelr.echt van pakhuisceelen en 
volg brie jj,es. 

Art. 40a. 1. Aan een vast recht. van vijftig 
cent zijn onderworpen: 

1 °. de bewijzen van op lag, pakhuis- en 
ontvangceel en; 

2°. de volgbriefjes, opdrachten, machtigin
gen en beloften tot afgifte van goederen, af
gegeven door hem, die het recht heeft om 
over die goederen te beschikken, met ui tzon
dering van die bedoeld in a rtikel 40/, eerste 
lid, onder 5°. 

2. D e stukken zijn aan dit zegelrecht on
derworpen, onverschillig in welken vorm zij 
zijn opgemaakt, a l was het in dien van be
richt of brief, zei fs als deze stukken wegens 
niet onderteekening of om andere redenen in 
rechten niet kunnen dienen tot schriftel ijk 
bewijs. 

Art. 40b. Geen afwnderl ijk zegelrecht ,s 
verschuldigd voor de bewijzen van ontvang 
der goederen en voor de endossementen, ge-
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steld op de in het vorig artikel vermelde 
stukken. 

Art. 40c. Geenerlei zegelrecht is verschul
digd voor: 

1 °. de in artikel 40a onder 2°. bedoelde 
stukken, indien zij gedagteekend zijn en de 
geldigheid, blijkens een daarin opgenomen en 
door den afgever onderteekende verklaring, is 
beperkt tot den dag der afgifte en vijf daarop 
volgende dagen, den Zondag en de in artikel 
92 daarmede gelijkgestelde dagen niet mede
gerekend. De dagteekening van het stuk wordt 
als dag van afgifte aangemerkt; 

2°. de in artikel 40a onder 2° . bedoelde 
stukken, indien zij worden opgemaakt om te 
dienen tusschen personen, die deel uitmaken 
van een zelfde administratie en zij op die ad
ministratie betrekking hebben, mits van een 
en ander uit de stukken blijkt; 

3°. de in artikel 40a bedoelde stukken in
dien _zij w~rden opgemaakt ter voldoening ~an
of u1tvoermg van wetten en algemeene maat
regelen van bestuur, houdende voorschriften 
van staatszorg en staatstoezicht en van wetten 
regelende onderwerpen van publiek recht, mit~ 
van een of ander uit de stukken blijkt · 

4°. de in artikel 40a bedoelde stukken in
dien daaruit blijkt, dat de daarin verm'elde 
goederen ~)it het buitenland zijn aangevoerd, 
bestemd z1Jn om naar het buitenland te wor
den vervoerd en in entrepot worden opgesl a
gen of ingevolge wettelijke bepalingen op den 
in-, uit- en doorvoer tijdelijk worden opgesla
gen . . 

Art. 40d. 1. Indien de krachtens dit hoofd
stuk aan zegelrecht onderworpen stukken bui
tenslands zijn opgemaakt moet het zegelrecht 
daarvan worden voldaan, vóór dat zij hier te 
lande verhandeld, in beleening gegeven of 
genomen, geëndosseerd of gekwiteerd worden. 
_ 2. De voldoening van het recht van deze 
in _het buitenland opgemaakte stukken ge
schiedt door de stukken ter zegeling aan te 
bieden aan 's Rijks ambtenaar of door gebruik 
van plakzegel. 

3. Eene boete van honderd gulden wordt 
verbeurd door ieder, die eenig in dit hoofd
stuk bedoeld stuk, hetwelk niet van behoor
lijk zegel is voorzien, onverschill ig of het 
binnen- of buitenslands is opgemaakt hier te 

. lande heeft ver~andeld, in beleening gegeven 
of genomen, geendosseerd of gekwiteerd, zon
der vooraf , het zegelrecht te voldoen. Deze 
voldoening kan door hem, vóór het verrichten 
van een dier handelingen, __ zonder betaling van 
boete,. geschieden op de w1Jze in het tweede lid 
van dit arti kel aangeduid , indien zijne hand
teeken ing niet op het stuk voorkomt waar na 
dat stuk ten aanzien van hem en v~n latere 
houders ~!s. behoorlijk gezegeld wordt aange
merkt. H1J 1s tot deze _yold?en_ing verplicht op 
straffe van aansprakehJkhe1d Jegens den Staat 
voor boeten ter zake van dat stuk vroeger 
door anderen beloopen. 

Art. 40e. H et zegelrecht van de in dit 
hoofdstuk bedoelde stukken, komt, indien niet 
anders 1s overeengekomen, ten laste van hem 
aan wien de stukken worden uitgereikt of' 
indien zij buitenslands zijn opgemaakt,' te~ 
laste van den eersten houder hier te lande. 
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HOOFDSTUK IIIB. 

Van het _zegelrecht van cognossementen, char
terpa,·tiien, vraclitbrie·ven, bewijzen van 

ontvangst van vervoe,vle go ederen en 
soortgelijke stukken. 

Art. 40/. 1. Aan een vast recht van vijf en 
twintig cent zijn onderworpen: 

1 °. cognossementen; 
2°. charter-partijen betreffende reisbevrach 

t\!'g, onverschillig of zij eenzijd ig of tweezijdig 
z1Jn opgemaakt; 

3°. vrach tbrieven · 
4° . de stukken b~treffende de binnenland

sche scheepvaart en die, betreffende andere 
vervoermiddelen dan schepen, welke naar hun
nen aard met de onder 1 °. en 2° . vermelde 
stukken overeenstemmen· · 

. 5°. de stukken, welke' zijn opgemaakt, ten
einde over een gedeelte der goederen ver
meid in de onder 1 °. tot en met 4 °. om'schre
ven stukken, te kunnen beschikken en 

6° . de bewijzen van ontvangst va.'n vervoer
de goederen, onverschillig of zij afzonderlijk 
opgemaakt of in registers gesteld zijn, daaron
der begrepen alle andere stukken welke be
stemd zijn om de ontvangst van h~t vervoerde 
te staven, 

een en ander indien de stukken of bewijzen 
hier te lande zijn opgemaakt. 

2. De genoemde stukken zijn aan dit zegel-
1·echt c_,_nd~,rworpen, onverschillig in welken 
vorm ZIJ z1Jn opgemaakt, al ware het in dien 
van bericht of brief, zelfs als deze stukken 
wegens niet onderteekening of om andere 
rede_:ien niet kunnen dienen tot schriftelijk 
bew1Js. 

3. Een bla;100 handteekening gesteld op 
niet hier te lande opgemaakte stukken als 
in het eerste lid onder 1°. tot en met 5o'. zijn 
omschreven, wordt, .. behoudens tegenbewijs, 
~ang~merkt als bewlJS van ontvangst van de 
m die stukken omschreven goederen. 

Art. 40g. Geen afzonderlijk zegelrecht is 
verschuldigd voor de bewijzen van ontvangst 
der goederen en voor de endossementen op de 
in het vorige artikel onder 1 °. tot en met 5°_ 
bedoelde behoorlijk gezegelde stukken gesteld. 

Art. 40/i. Geenerlei zegelrecht is verschul
digd voor: 

1 °. de stukken in artikel 40/ omschreven 
indien de aan den vervoerder wegens het ver'. 
voer, met het oog waarop het stuk is opge
maakt, verschuldigde vracht tien gul den of 
minder bedraagt, mits het bedrag van de 
verschuldigde vracht uit het stuk blijkt of 
daarop een door den vervoerder onderteekènde 
verklaring voorkomt, dat ter zake van het ver
voer aan hem niet meer dan t ien gulden ver-
schuld igd is; " 

2~. de afschriften en uittreksels van de in 
artikel 40/, onder 1 ° . tot en met 4°. genoemde 
stukken, we_lke uitslui_tend worden opgemaakt 
ter vo_l_doemng aan bmnen- of buitenlandsche 
wettehJke voorschriften, rriits daarvan uit die 
afschriften en uittreksels blijkt en voorts de 
exemplaren van cognossementen welke niet 
v~rhandelbaar zijn en waarop 'de goederen 
met worden afgeleverd, mits van een en ander 
uit het stuk blijkt; 

3°. de stukken in artikel 40/ omschreven , 



1937 

indien het betreft" goederen, welke uit het 
buitenland zijn aangevoerd en rechtstreeks, 
dan wel na in ent1·epöt of ingevolge wettelijke 
bepalingen op den in-, uit- en doorvoer in tij
delijken opslag te zijn geweest , naar het bui
tenland zullen worden vervoerd, mits daarvan 
u it de stukken blijkt, en 

4°. de stukken in artikel 40f, onder 6°. 
omschreven, welke zijn afgegeven door iemand, 
die van het vervoeren of doen vervoeren van 
goederen voor rekening van derden zijn ge
woon bedrijf maakt, mits daarvan u it de stuk
ken blijkt en degene, die het stuk afgeeft, 
daarin de onderteekende verklaring opneemt, 
dat hij de goederen ten verder vervoer heeft 
overgenomen; 

5°. de in a rtikel 40f bedoelde stukken, in
dien zij worden opgemaakt ter voldoening 
aan. of uitvoering van wetten en a lgemeene 
maatregelen van bestuur, houdènde voorschrif
ten van staatszorg en staatstoezicht en van 
wetten, rngelende onderwerpen van publiek 
recht, mits van één of ander uit de stukken 
blijkt. 

Art. 40i. Indien niet anders is overeenge
komen, is het zegelrecht van de in d it hoofd
stuk bedoelde stukken verschuldi gd: 

wegens de in artikel 40/, onder 1 °. tot en 
met 4°. bedoelde stukken, door den bevrach
ter of i nl ader ; 

wegens de in artikel 40f, onder 5°. bedoelde 
stukken, door dengene aan wien die stukken 
worden afgegeven; 

wegens de in artikel 40f, <'!!de r 6°. bedoelde 
stukken, door dengene aan wien de goederen 
afgeleverd zijn. 

HOOFDSTUK IV. 

Van het ze gelrecht van jachtakten, verzoek
schri ft en om go ed keuring van statuten of ge
wijzigde statuten oener ve1·eeniging en beslui
ten, houdende vergunning tot verandering van 

geslachtsnaam en verl eening van adeldom. 

Art. 41. 1. De jachtakten zijn onderworpen 
aan een recht van vijftig cent van iederen 
gulden, een gadeelte voor een geheel gerekend, 
van het bedrag, dat a ls recognitie verschul
digd is; dit recht is slechts verschuld igd voor 
het eerste exemplaar ; alle verdere exemplaren 
van dezelfde akte zijn onderworpen aan een 
vast recht van een gulden. 

2. Aan een vast recht van vijftig gulden 
zijn onderworpen de verzoekschriften om goed
ke uri ng van de statuten of reglementen eener 
vereenig ing. Dit recht wordt verminderd tot 
vijf en twintig gulden, ingeval wordt ver
zocht goedkeuring van eene verander ing of 
bijvoeging in vroeger goedgekeurde statuten 
of reglementen. H et recht w01·dt teruggegeven 
aan de onderteekenaren, indien de goedkeu
ring niet wordt verleend. 

3. De aan belanghebbenden ui tgere ikt wor
dende minuten, afschriften of uittreksels van 
de hierna te noemen Koninklijke beslui ten zijn 
onderworpen aan de volgende rechten, te we
ten: 

1 °. die, houdende vergunning tot verande-
1·ing van geslachtsnaam - toevoeging van een 
of meer namen aan den geslachtsnaam 
daaronder begrepen - aan een recht van twee
honderd en vijftig gulden; 

2°. die, houdende verleening van adeldom, 
aan een recht van duizend gulden. 

4. Onder verl eening van adeldom wordt 
verstaan, erkenning van adeldom, inlijving of 
verheffing in den a delstand, verleening van 
een t itel of een hoogeren titel en elke andere 
uitbre iding van reeds verleenden adel. De 
rechten , hiervoor onder 1 °. en 2°. vastgesteld, 
zijn verschuldigd voor iederen in het besluit 
met name te noemen persoon, te wiêns be
hoeve de verleening strekt. Echter wordt een 
persoon met zijne bloedverwanten in de rechte 
nederdalende lijn daa rbij slechts voor één ge
rekend. 

Art. 42. 1. Geenerlei zegelrecht is versch ul
digd van: 

1 °. kwitantiën van betaalde rechten op de 
jachtakten gesteld ; 

2°. minuten, afschriften of uittreksels van 
de besluiten bedoeld in het derde lid onder 1 °. 
van artikel 41, indien zoowel de verzoekE1rS a ls 
de bel anghebbenden onvermogend zijn; 

3°. afschriften of uittreksels van de in 
artikel 41 genoemde besluiten , afgegeven na 
de voldoening der bij dat artikel vastgestelde 
rechten. 

2. De bepal ing van het eerste lid onder 2°. 
vindt slechts toepassing, wanneer van het on
vermogen der personen blijkt uit eene verkla
ring, afgegeven, indien zij binnen het Rijk wo
nen, door het hoofd van het bestuur hunner 
woonplaats, en indien zij bui ten het Rijk wo
nen, door de bevoegde openbare m acht en 
van het onvermogen op de stukken melding is 
gemaakt. · 

Art. 43. 1. H et zegelrecht van de in arti
kel 41 vermelde verzoekschriften is verschul
digd door de onderteekenaren en dat van de 
verder in dat artikel genoemde stukken door 
hem, te wiens behoeve de stukken strekken . 

2. Met afwijking van artikel 2 wordt het 
recht van de minuten, afschriften en uittrek
sels der besluiten voldaan door betaling aan 
den ambtenaar met 9e uitreiking daarvan be
last. 

3. Vóór de betaling van het verschuldigde 
zegelrecht wordt aan het besluit geenerlei uit
voering of publicatie gegeven. Indien het recht 
niet vrij\Villig wo1·dt betaald, heeft geen in
vordering pl aats, doch vervalt het besluit van 
rechtswege na verl oop van één jaar. 

HOOFDSTUK V . 

Van het zegelrecht van polissen van verzeke
ring en van bewijzen van verwaarborging. 

Art. 44. 1. AIJ e polissen van verzekering, 
bewijzen van verwaarborging, bewijzen van 
deelneming in onder! inge of andere verzeke
ringen en a lle stukken, hoe ook genaamd, 
welke h et bestaan van de verzekering bewij
zen, hetzij tegenover den verzekerde, h etzij 
tegenover den verzekeraar, zijn onderworpen 
aan het volgende zegelrecht: 

a. ingeval van levensverzekering - daar
onder begrepen tontines en verzekeringen van 
lij frenten en andere van het leven a fhankelijke 
uitkeeringen, alsmede van uitkeeringen uit 
begrafenisfondsen - en van invaliditeitsver
zekering aan een vast recht van een gulden ; 

b. ingeval van ziekteverzekering, van on
gevallenverzekering en van verzekering tege:1 



burgerrechtelijke ·aarispràkelijkheid , aan een 
vast recht van vijftig . cent; 

c. ingeval van verzekering van goederen 
tegen de gevaren, welke tijdens vervoer be
staan, aan een recht van vijf cent van iedere 
duizend gulden van het vërzekerd bedrag ; 

d . ingeval van verzekering van vaartuigen, 
daaronder begrepen luchtvaartuigen, voor een 
bepaalde -reis, aan een. recht van vijf cent van 
iedere duizend gulden van het verzekerd be
drag; 

e. ingeval van eenige andere verzekering, 
aan een recht van vijf cent van iedere duizend 
gulden van het·verzékerd bedrag. . 

2. In het geval, omschreven onder letter e 
van h et eerste lid, 'wordt het bedrag van vijf 
cent verminderd tot op een halve cent a ls de 
verzekering voor n iet langer dan een maand, 
verminderd tot op dri"é cent · als de verzeke
ring voor l anger dan een maand, doch voor 
niet langer dan zes maanden, vermeerderd tot 
tien cent a ls de verneketing voor langer dan 
een jaar, doch voor niet langer dan twee 
jaren en vermeerderd tot vijftien cent als de 
verzekering voor langer dan twee jaren, voor 
het leven of voor. onbepaalden tijd is gesloten . 

3. Verzekeringen, welke voortduren, totdat 
door een der partijen opzegging heeft plaats 
gehad of waarbij niet blijkt van een bepaalden 
tijd of een bepaalde reis, waarvoor zij zijn aan
gegaan; worden geacht voor onbepaalden tijd 
te zijn aàngegaan. -· 

4. Indien bij eén verzekering, a ls· bedoeld 
is onder letter c van het eerste l id het ver
zekerd bedrag is vastgesteld per reis, voor a lle 
nader aangedu.ide goederen, welke zullen wor
den vervoerd gedurende een zekeren tijdsduur, 
tegen een premie, welke wordt vastgesteld on
afhankelijk van het risico, hetwelk de verze
keraar later mocht blijken geloop,m te hebben, 
wordt het zegelrecht met t ien vermenigvul
digd. I s zoodanige verzekering voor een ander 
tijdvak dan voor één jaar gesloten, dan zijn 
het tweede en het derde lid van overeenkom
stige toepassing.· 

5. Is · in gevalJ-en, als onder de letters c 
tot en met e van het• eerste l id zijn genoemd, 
het verzekerd bedrag niet uitgedrukt, dan 
:geldt als grondslag voor de berekening van 
het zegelrecht in plaats van het verzekerd be
drag de waarde van het verzekerd belang. 

6. Ingeval van eene samengestelde verze
kering is slechts .één ·zegelrecht· verschuldigd , 
.waarvan het bedrag ·bepaald wordt door het 
hoogste der rechten , die verschuldigd zouden 
zijn wegens de versch illende verzekeringen, 
waarin men de samengestelde verzekering kan 
splitsen. Indien bij ,één polis hetzelfde gevaa1· 
door verschillende . verzekeraars · gezamenlijk 
voor hun rekening wordt genomen, wordt 
één verzekering tot het totaal verzekerd be
-drag aanwezig geacht; indien bij één polis 
door verschillende ' verzekeraars een verschil
lend gevaar voor hun rekening wordt geno
men, is het 'verschuld igd zegelrecht gelijk aan 
het totaal der rechten, welke verschuldigd• zou
rlen zijn, indien ' de verpli·chtingen van elken 
verze~eraar bij afzonderlijke polis waren vast
gelegd. 

7".; Zoogenaatnde open · of contractpo\issen, 
. 1;1flaad- of afschrijfpoHssen en andere polissen, 
-welj<e 'PP <iichz\llf . geen ·aanleidü1g geven tot 
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premiebetaling; of wa rop éen v'oorlöopige 
premie verschuldigd __ is, 1 in rekeriini? van hE>t
geen achteraf zal bhikep verschuldigd· te zIJil 
geworden, zijn onderworpen aan een vast recht 
van één gulden. Even.i:edig recht is . op de
wijze, omschreven in ar9kel 48a, verschuldigd 
over de waarde ·der zak,1m, waarvan het risico 
door de polis gedekt blijkt te zijn geweest, of , 
indien zoodanige waar! niet wordt vastge
steld , over het bedrag, waarover de premie 
nader wordt berekend. 

8. Verklaringen ten ehoeve van hypothe
c~ire schuldei_schers op emaakt naar aanlei
ding van artikel 297 an het Wetboek van 
Koophandel of van so ·tgelijke bedingen en 
pergelijke verklaringen met betrekking tot 
andere verzekeringen dan brandverzekering of 
verzekering van een schip , zijn onderworpen 
aan een vast recht van vijftig cent, onverschil
lig of de vèrklar'ing · afzonderlijk wordt opge
maakt of op de polis wordt gesteld, ook a ls. 
de verzekeraar zich daarbij verbindt den hy
·pothecairen schuldeischer schade te vergoeden , 
waarvoor door den verzekerde zelf geen ver
goeding kari worden gevorderd, mits tot geen 
hooger bedrag dan dat ter verzekering en mits 
voor zulk een verklaring, behalve het ver
schuldigde zegelrecht, n iet meer dan eenmaal 
één gulden aan den verzekeraar wordt be
taald. Voldoet de verklaring niet aan de 
eischen van dit lid, dan is het recht ver
schuldigd, dat volgens de vorige leden van dit 
artikel verschuldigd zou zijn met een mini
mum van vij ftig cent. Indien de hypotheek
verklaring in het lichaam der polis is opge
no10en, is het hoogste van het in dit lid be
paalde of het ingevolge de vorige leden bere
kende recht verschuldigd. 

9. Sluitnota's, welke door of namens ver
zekeraars zijn onderteekend of geparafeerd en 
alle andere door of namen;; verzekeraars on
derteekende of geparafeerde voorloopige stuk
ken houdende erkenning _van het slu iten van 
een verzekering, ,welke bestemd zijn om later 
door een definitieve p·olis te worden vervan
gen, zijn, in afwijking van het eerste lid , aan 
een vast recht van tien cent onderworpen, on
verschillig in welken vorm dié Rtukken zijn 
opgemaakt. 

Art. 45. 1. Tweede of ve,rdere exemplaren, 
afschr i{ten of. ui ttreksels van in h et vorige ar
t ikel vermelde stukken zijn onderworpen aan 
een zegelrecht van niet meer dan vij f en tw in
t ig cent, mits voor die stukken het verschul
digde zegelrecht volgens de wet is voldaan en 
de onderteekenaar van het tweede of verdere 
-exemplaar, afschrift . of uittreksel , indien hij 
hier te lande ,woont of gevestigd is; of de 
hier te lande wonende of gevestigde assurantie-
01a k e 1aa r of . assui:an t iebezorger, door wiens 
t usschenkomst •de uitreiking plaats heeft, in
dien evenbedoelde onderteekenaar niet hier te 
lande woont of gevestigd is, met zijI)e hand
teeken'ing; waaraan, hij eventueel toevoegt de 
aanduding "assurantiemakelaar" of "assuran
.t iebezorger", . bekrachtigt de op dat stuk ge
stelde afzonderlijke verklaring: ,,H et verschul 
digde zegelrecht is op het oorspronkelijke stuk/ 
\)P een ·eerdet ,hier- te lande gezegeld exem
.p laar/afschrift/uitt~eksel/ behoorlijk voldaan." . 

2. , Indien het' tweede -of verder exemplaar, 
.a(sphr ift -of uittreksel , , als in . het ' eerste J id 
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bedoeld is , niet wordt onderteekend door 
iemand die hier te lande woont of gevestigd 
is en niet wordt uitgereikt door tusschenkomst 
van een hier te lande wonenden of gevestigden 
assurantiemakelaar of assurantiebezorger, wordt 
de in het eerste lid bedoelde verklaring door 
's Rijks ambtenaar gesteld bij de aanbieding 
ter zegeling, mits hem de juistheid van de 
verklaring wordt aangetoond, in welk geval 
het stuk eveneens aan een zegelrecht van niet 
meer dan vijf en twintig cent is onderworpen. 

3. Geen afzonderlijk zegelrecht is verschul
digd voor de kwitantiën wegens inlage of pre
mie en andere kosten op de in het vorige arti
kel en dit arti kel vermelde stukken gesteld en 

· voor de aanteekeningen van allerlei aard, 
welke op de verzekering betrekking hebben 
en gesteld worden , hetzij op de gemelde stuk
ken, hetzij op a l dan niet aan die stukken 
gehecht papier, mits duidelijk blijkt, dat dit 
papier a ls aanhangsel van die stukken is te 
beschouwen. V an deze bepaling zijn uitgezon
derd de aanteekeningen houdende verhooging 
van het verzekerd bedrag, van het in het 
vierde lid van artikel 44 bedoelde maximum 
of van de verzekerde waarde, of verlenging 
of vernieuwing van de verzekering, welke aan
teekeningen gezegeld moeten worden als waren 
zij nieuwe bewijzen van verzekering. In geval 
van verhooging van het verzekerd bedrag, van 
het in het vie1·de lid van artikel 44 bedoelde 
maximum of van de verzekerde waarde bij 
verzekeringen, als bedoeld zijn onder een der 
letters c tot en met e van het eerste lid van 
dat artikel , wordt het verschuldigde zegelrecht 
berekend naar het bedrag der verhooging. 

Art. 46. l. Geenerlei zegelrecht is ver
schuldigd voor de in de artikelen 44 en 45 
vermelde stukken betreffende : 

a. personenverzekeringen, indien de op het 
hoofd van één persoon verzekerde uitkeerin
gen niet meer bedragen dan vijfhonderd gul 
den aan kapitaal of twee gulden per week 
aan 1·enten, te zamen of afzonderlijk ; ingeval 
van ziekteverzekering wordt dit bedrag van 
twee gulden verhoogd tot t ien gulden per 
-week ; 

b . herverzekeringen door verzekeraars ge
sloten; 

c. ve1·zekeringen krachtens wettelijke ver
p lichting gesloten of vrijwillig gesloten krach
tens de Ziektewet, de Invaliditeitswet of de 
Pensioenwet 1922; 

d. verzekeringen tegen gevaren van ver
voer van goederen, indien het vervoer binnen 
het Rijk plaats heeft ; 

e. verzekeringen tegen gevaren va n vervoer 
van geld , geldswaardig papier, effecten en on
bewerkt goud en zi lver ; 

/. verzekeringen tegen inbraak en a ndere 
gevaren van den inhoud van brandkasten of 
kluizen; 

g. verlenging van een verzekering, voor 
l anger dan zes maanden gesloten, tot bericht 
-van aankomst van het vaartuig; 

h . aanteekeningen, betreffende de verande
ring van bestemmingshaven, gesteld op een 
polis of op een aanhangsel behoorende bij een 
pol is van verzekering voor een bepaalde reis; 

i. aanteekeningen van verlenging, verhoo
g ing en vernieuwing als bedoeld zijn in het 
l aatste lid van artikel 45 , gesteld op verkla-
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ringen als bedoeld zijn in het voorlaatste lid 
van artikel 44 , mits uit die aanteekeningen 
blijkt , dat op de polis een desbetreffende aan
teeken ing, behoorlij k van zegel voorzien, is 
gesteld. 

2. Voor d.e bewijzen van deelneming in on
derlinge verzekeringen, waarvan een gezegeld 
bewijs van aandeel aan den deelnemer wordt 
uitgereikt, is geen zegelrecht verschuldigd, in
dien de onderteekenaar van het bewij s van 
aandeel met zijne handteekening bekrachtigt 
de op het bewijs van deelneming gestelde af
zonderlijke verklaring: ,,H et zegelrecht is op 
het bewij s van aandeel behoorlijk voldaan.". 

Art. 4 7. l. Indien de in a r ti kel 44 bedoel 
de stukken, alsmede de in artikel 45 uitge
zonderde aanteekeningen buiten het Rijk zijn 
opgemaakt, moet daarvan het zegel rech t wor
den voldaan vóórdat zij hier te l ande aan den 
hier te lande wonenden of gevestigden verze
kerde of belanghebbende of aan anderen ten 
behoeve van zoodanige personen worden toe
gezonden of uitgereikt, vóórdat zij hier te lan
de worden onderteekerid of geëndosseerd en 
in ieder geval binnen veertien dagen, nadat 
zij door den hier te la nde wonenden of geves
tigden verzekerde of belanghebbende of door 
anderen ten behoeve van zooda nige personen 
hier te lande zijn ontvangen of overgebracht. 

2. Die voldoening vindt plaats: 
in geval van toezending of uitre iking hier 

te l ande, door gebruik van plakzegel door den 
assurantiemakelaar of assurantiebezorger, die 
de toezend ing of uitreiking verricht, waarbij 
hij aan zijn handteekening toevoegt de aan
duiding "assurantiemakelaar" of "assurantie
bezorger"; 

in geval van toezending of uitreiking hier 
te lande door een ander dan een assurantie
makelaar of assurantiebezorger, of in geval 
van voldoening van het zegelrecht binnen veer
tien dagen na de ontvangst of overbrenging 
hie r te l ande, doordat degene die de stukken 
moet toezenden of uitreiken, onderscheiden
lijk degene, d ie de stukken hier te lande heeft 
ontvangen of overgebracht, de stukken te·r 
zegeling aanbiedt aan 's Rijks ambtenaar; 

in geval van onderteekening of endossement 
hier te l ande door gebruik van plakzegel bij 
het stellen van de onderteekening of het en
dossement. 

3. W egens iedere overtred ing van de bepa
lingen van dit artikel is door den overtreder 
een boete van tienmaal het niet of te min be
taalde recht met een mininuun va n honderd 
gulden verbeurd. 

4. Wordt een verzekering door meer dan 
één verzekeraar ieder voor een afzonderlijk 
bedrag, doch bij één polis gesloten, dan wordt 
een boete van tienmaal het niet of te mi n 
betaalde recht met een minimum van honderd 
gulden verbeurd door eiken verzekeraar, door 
of namens wien de polis hier te l ande wordt 
onderteekend, vóórdat het zegelrecht is vol
daan, dat tijdens die onderteekening verschul
digd is. 

Art. 48 . l. Indien de voldoening van het 
zegelrecht niet heeft plaats gehad overeen
komstig het vorige artikel, is de hier te lande 
wonende of gevestigde verzekerde verplicht 
voordat de eerste premiebetaling door of na
mens hem plaats vindt of voordat door of 
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namens den verzekeraar aan of ten behoeve 
van dien verzekerde eenige uitbetaling ge
sch iedt, het zegelrecht te vol doen op een aan 
's Rijks · ambtenaar in te leveren verklaring 
welke de gegevens bevat voor de berekening 
van het ve rschuldigde recht. Deze inlevering 
behoort plaats te vinden vóór de genoemde 
betal ing, tenzij de verzekerde aantoont van de 
betal ing geen kennis te hebben gedragen, in 
welk geval de inlevering moet plaats hebben 
binnen veertien dagen, nadat de verzekerde 
van de betaling heeft kennis gekregen. 

2. Indien de verzekering door tusschen
komst van een assurantiemakelaar of een as
surantiebezorger is aangegaan, is deze bevoegd 
ter vervanging van het inleveren van de in het 
vor ige l id bedoelde verklaring een certificaat, 
houdende omschrijving van de verzekering en 
gezegeld alsof het het bewijs der verzekering 
ware, aan den verzekerde af te geven. 

3. Indien uiterlijk zes maanden na het op
maken van een sluitnota of ander voorloopig 
stuk, als bedoeld is in het laatste lid van 
artikel 44, het zegelrecht op de pol is niet 
overeenkomstig artikel 2, artikel 47 of de 
vor ige twee leden van dit artikel is voldaan, 
is de assurantiemakelaar of de assurantiebe
zorger, door wiens tusschenkomst de verze
kering is ges loten, verplicht tot voldoening 
van het zegelrecht op de in het vorige lid om
schreven wijze, binnen veertien dagen na het 
verstrijken van genoemden termijn van zes 
maanden. 

4. Is aan de voorschriften van dit artikel 
niet voldaan, dan wordt een boete verbeurd 
van tienmaal het niet betaalde recht met een 
minimum van honderd gulden, waarvoor in 
geval van overtreding van het eerste en tweede 
lid de verzekerde en de assurantiemakelaar of 
assurantiebezorger, door wiens tusschenkomst 
de verzekering gesloten is, hoofdelij k aan
sprakelijk zijn. 

5. Bij latere aanbieding ter zegel ing van 
de def ini t ieve stukken wordt het overeenkom
stig het eerste, tweede of derde lid betaalde 
zegelrech t in mindering gebracht, indien de 
verklar ing of het certificaat, voorzien van het 
bewijs van de voldoening van het recht, aan 
de admin istratie wordt a fgestaan . Indien op 
de verklaring of op het certificaat meer recht 
is voldaan, dan op het definiti eve stuk ver
schuldigd is, wordt het meerdere teruggegeven. 

Art. 48a. 1. Het evenredig recht bedoeld 
iri het zevende l id van artikel 44 is verschul
digd: 

a. op de wegens elk gevaar of wegens het 
totaal der gevaren over een bepaald tijdvak 
opgemaakte polis, of 

b. op de aanteekeningen in het betreffende 
contractboekje, op de afrekeningen van ver
s chu1 di g de premie, of d e rgel ijke stukken, een 
en ander volgens door Onzen Minister van 
F inanciën vast te stell en regelen. 

2. Het in het vorige lid bedoelde recht 
moet van t ijd tot tij d, doch ten hoogste over 
het t ijdvak, waarover de premie definitief 
wordt afgerekend, worden voldaa n op één der 
wijzen in het vorige lid omschreven, binnen 
dri e maanden na afloop van dat tij dvak, op 
verbeurte van een boete van tienmaal het n iet 
of te min betaalde recht met een minimum 
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van honderd gulden. Voor deze boete zijn 
hoofdelijk aansprakelij k de verzekeraar, indien 
hij hier te lande woont of gevestigd is, of de 
hier te lande wonende of gevestigde vertegen
woordiger van den buitenlandschen verzeke
raar, aan wien de geloopen gevaren gedecla
reerd worden, en de assurantiemakelaar of 
assurantiebezorger, door wiens tusschenkomst 
de geloopen gevaren worden gedeclareerd. I s 
de verzekeraar buitenslands woonachtig of 
gevestigd en ontbreekt een vertegenwoordiger , 
assurantiemakelaar en assurantiebezorger a ls 
in den vorigen zin genoemd zijn, dan is de 
verzekerde voor de boete aansprakel ijk. 

Art. 49. Behoudens beding van het tegen
deel , is het zegelrecht, in dit hoofdstuk be
doeld, verschuldigd door hem, die de premie 
of inlage verschuldigd is. 

Art. 50. Hij aan wien een hier te lande op
gemaakt, niet behoorlijk gezegeld stu k, a ls in 
artikel 44 of artikel 45 bedoeld, is a fgegeven, 
is verplicht di t onder opgaaf van naam en 
woonplaats van hem, van wien h et werd ont
vangen, binnen eene maand na de ontvangst 
ter constateering van de overtreding aan 
's Rijks ambtenaar aan te bieden op straffe 
van aansprakelijkheid voor de boete, welke 
volgens artikel 2 is verbeurd. 

HOOFDSTUK VI. 

Van het zegelrecht van wissels en ander 
handelspapier en van bankassignatiën. 

Art. 51. l. Alle wissels, orderbriefjes, che
ques, quitantiën aan toonder, promessen aan 
toonder en ander handelspapier, niet elders in 
deze wet genoemd, alsmede bankassignatiën en 
a lle dubbelen of afschriften van al deze stuk
ken zij n, met uitzondering van het zoogenaam
de kort papier, onderworpen aan een recht 
van vij f cent van iedere honderd gulden van 
de som in het stuk uitgedrukt, indien zij bin
nen het R ij k betaa lbaa r zijn . 

2. De in het eerste l id genoemde stukken, 
wel ke door den u itgever buiten het Rijk be
taalbaar zij n gesteld, al smede het binnen het 
Rij k betaalbaar zoogenaamde kort papier, zijn 
slechts onderworpen aan een vast recht van 
t ien cent. 

3. Onder kort papier verstaat deze wet dat, 
hetwelk betaalbaar is gesteld, hetzij op zicht 
of vertoon, hétzij uiterlijk drie dagen na zicht 
of vertoon, of wel uiterlijk ach t dagen na 
zijne dagteekening. 

4. Wissels en andere stukken, oorspronke
lij k tot het kort pap ier behoorende, zijn aan 
het evenredig recht onderworpen, indien zij 
verlengd worden. 

5. Papier, dat uiterlij k acht dagen na zijne 
dagteekening betaalbaar is gesteld, doch dat, 
1:1a het verstrij ke n van d e n achtste n dag na de 
dagteekening nog wordt verhandeld, geaccep
teerd, geviseerd, geëndosseerd of voor aval 
geteekend, is eveneens aan het evenredig recht 
ónderworpen. 

6. I s een aan evenredig recht onderworpen 
wissel in het buiten land in meer dan één 
exemplaar opgemaakt, of zijn van zoodanig 
buitenlandsch stuk afschriften vervaardigd, 
dan zijn de meerdere exemplaren en afschrif
ten vrij van het recht, m its: 

19 
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a . op een der exemplaren of op het oor
spronkelijk stuk het recht behoorlij k zij vol
daan; 

b. de houder of de acceptant, di e binnen 
het Rijk op een der meerdere exemplaren of 
der afschriften het eerst zijne handteekeni ng 
zet, aan die handteekeni ng de daardoor tevens 
be krachtigde verklaring doet voorafgaan: 

,,H et zegelrecht is op den .. ..... ... .. (prima-, 
secunda-, enz. of oorspronkelij ken) wissel be
hoorlijk voldaan." · 

7. Op vertoon van den gezegelden wissel 
kan de onder letter b bedoelde verklaring, in 
plaats van door den houder of acceptant, ge
steld worden door 's Rijks am btenaar. 

Art. 52. 1. Geen afzonderlijk zegel recht is 
verschul di gd voor de kwitantiën, endossemen
ten, acceptatiën, v isa's, ava ls en verl en g ingen 
van den termijn van betaling, op de in het 
vorige artikel vermelde stukken gesteld. 

2. Ingeval van verlenging van zoogenaamd 
kort papier, moet het meerdere zegelrecht, dat 
dientengevolge wegens het stuk verschuldigd 
wordt, door hem, die de aanteekening der 
verlenging op het stuk stelt, voldaan worden 
door gebruik van plakzegel bij het stell en 
dier aanteekening, of door het stuk vooraf ter 
zegeling aan te bieden aan 's R ij ks ambtenaar. 

3. In geval papier, dat uiterlij k acht dagen 
na zijne dagteekening betaalbaar is gesteld, 
ingevolge het vijfde lid van het vorige arti kel 
aan evenredig zegel recht onderworpen wordt, 
moet het meerdere zegelrecht voldaan worden 
door gebru ik van plakzegel bij het stellen van 
de acceptatie, het visum, het endossement of 
het aval of door het stuk vooraf ter zegeling 
aan te b ieden aan 's Rijks ambtenaar. 

Art. 53. Geenerlei zegelrecht is verschul
digd: 

a. voor voldaanteekeningen gesteld op de 
stukken bedoeld in a rtikel 51; 

b. voor assignatiën of aanwijzingen tot be
taling, welke door departementen van a lge
meen ·bestuur en door r ijksambtenaren worden 
a fgegeven op rij ksambtenaren en op de 'e
derl andsche B ank naar aanleid ing van ten 
behoeve van 's Rijks dienst geopende credie
ten · 

c.' voor de bankbiljetten door de N eder
l andsche Bank gedurende den loop van het 
octrooi a fgegeven wordende; 

d. voor wissels, welke uitsluitend worden 
opgemaakt en strekken tot overmaking van de 
saldo's der rekeningen, die tusschen de N e
derlandsche en buitenlandsche postadministra
t ie worden aangehouden, mits van die bestem
ming op den wissel blijkt. 

Art. 54. l. Indien de stukken buitenslands 
zijn opgemaakt, moet het zegelrecht daarvan 
worden voldaan, voordat zij hier te lande ver
handeld, geaccepteerd, gev iseerd, geëndos
seerd, betaald, gekwiteerd of voor ava l ge
teekend worden, of eindelijk vóórdat wegens 
non-acceptatie of non-betaling protest wordt 
opgemaakt. Hetzelfde geldt voor binnen het 
Rijk opgemaakte en oorspronkelijk bu iten het 
Rijk betaalbaar gestelde stukken, wel ke later 
binnen het Rij k betaalbaar worden gesteld, ten 
aanz ien van het zegelrecht, dat daardoor meer 
verschuldi gd wordt. 

2. D e voldoening van het rech t van de in 
het_ vorig lid bedoelde stukken geschiedt door 
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de stukken ter zegeling aan te bieden aan 
's Rijk ambtenaar of door gebru ik van een 
of m eer plakzegels bij het stell en van het ac
cept, endossement, aval of van de kwijting. 

3. Een boete van tienmaal het niet of te 
min betaalde recht met een minimum van 
honderd gulden wordt verbeurd door ieder, 
die eenig in dit hoofdstuk bedoeld stuk, het
welk n iet van behoorlijk zege l is voorz ien, 
onver chillig of het binnen- of buitenslands is 
opgemaakt, hier te lande heeft verha ndeld , ge
accepteerd , geviseerd, geëndosseerd, betaald, 
gekwiteerd of voor aval geteekend, of wegen 
non-acceptatie of non-betaling van zoodanig 
stuk eene akte van protest heeft doen opma
ken zonder vooraf het zegelrecht te voldoen. 
Deze voldoening kan door hem, vóór het ver
r ichten van een dier handelingen, zonder be
tal ing van boete , geschieden op de wijze in het 
tweede lid van dit a rtikel aangeduid, indien 
zijne handteekening niet of niet in strijd met 
de wet op het stuk voorkomt, waarna dat · 
stuk ten aanz ien van hem en van latere hou
ders al s behoorlij k gezegeld wordt aange
merkt. Hij is tot deze voldoening verplicht op 
straffe van aansprakelijkhe id jegens den St.iat 
voor boeten ter zake van dat stuk vroeger door 
a nderen beloopen. Bij deze voldoen ing van het 
op het stuk verschuldigde zegelrech t kan het 
zegelrecht, dat bereids op wettige wij ze op het 
stuk is voldaan, in mindering worden ge
bracht. 

4. Als _betaling vóór het protest geldt de 
terhandstelling van het verschuldigde recht 
door den houder, die protest doet opmaken, 
aan den hiermede bel asten ambtenaar, mits 
deze in zijne akte die terha ndstelling vermelde 
en het zegelrecht in 's Rijks schatkist over
storte bij de aanbied ing dier akte ter registra
tie. 

Art. 55. Het zegelrecht van de stukken, in 
cli t hoofdstuk bedoeld, komt, indien niet an
ders is overeengekomen, ten laste van den 
trekker of uitgever van het stuk. 

HOOFDSTUK VII. 

Van het zegefrecht van de bewijzen van huur 
en verhuur en, van pacht. 

Art. 56. 1. De authentieke akten en de 
door- of namens huurder en verhuurder, of 
door- of namen een van beiden onderteeken
de onderhandsche stukken, onverschillig in 
welken vorm opgemaakt, al ware het in dien 
van berichten of brieven, houdende erkenning 
van de huur of verhuur van roerende zaken 
of van binnen het Rijk gelegen of gevestigde 
onroerende zaken, zijn onderworpen aan een 
zegelrecht van tien cent van iedere honderd 
gulden van den huurprijs over den geheelen 
huurtijd berekend. Met de j aren, die voor
waardelijk of onvoorwaardelijk ter keuze staan 
van huurder of verhuurder, wordt dadel ijk 
rekening gehouden. 

2. Onder huurprijs wordt verstaan al het
geen de huurder luachtens de overeenkom st 
aan den verhuurder of aan de1·den moet vol
doen, benevens al de l asten, die de huurder 
voor zijn rekening neemt ter ontlasting van den 
verhuurder: 

3. In geval van openbare verhuring be
draagt het recht ten m inste vijftig cent. 
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4. Voor de berek:ening van het recht wordt 
de duur van een voor het leven, tot wederop
zegging of op andere wijze voor onbepaalden 
tijd aangegane huur en verhuur gesteld op vijf 
jaren. Is een huur en verhuur gesloten voor 
het leven en verder voor een zeker aantal 
jaren of eerst voor een zeker aantal jaren en 
verder tot wederopzegging of op andere wijze 
voor onbepaalden tijd, dan wordt het aantal 
jaren, waarvoor de huur en verhuur is aan
gegaan, met vijf verhoogd . Met een huur en 
verhuur voor een zeker aantal jaren en verder 
tot wederopzegging aangegaan wordt gelijk
gesteld een huur en verhuur voor bepaalden 
tijd, indien de akte of het stuk bepalingen 
bevat omtrent hetgeen tusschen partijen zal 
gelden, indien na afloop van den bepaalden 
tijd de huurder in het genot blijft. 

5. Indien de akte of het stuk niet den 
huurprijs vermeldt of indien andere gegevens 
voor de berekening van het recht ontbreken, 
moeten deze aan den voet worden opgegeven. 
Indien de huur en verhuur niet tegen een 
prijs in geld of niet uitsluitend tegen een prijs 
in geld is aangegaan, indien de vastgestelde 
prijs onder bepaalde omstandigheden hooger 
zal worden of indien het bedrag van den 
huurprijs van toekomstige factoren afhanke
lijk is (zooals van de opbrengsten van het goed 
of van de marktwaarde van producten), moet 
de huurprij s of de invloed, welke de bedoelde 
omstandigheden op den huurprijs zullen uit
oefenen, aan den voet van de akte of van het 
stuk worden geschat. De opgave of schatting 
aan den voet geschiedt door den openbaren 
ambtenaar, die de akte opmaakte, of door of 
namens partijen bij onderteekende verklaring. 
In plaats van de voorgeschreven schatting kan 
in de verklaring worden vermeld een schat
ting van de huurwaarde van het verhuurde, 
mits deze ten minste wordt gesteld op het 
bedrag van den in geld bedongen huurprijs, 
in welk geval deze geschatte huurwaarde voor 
de berekening van het zegelrecht de plaats in
neemt van den huurprij s. Onder huurwaarde 
is in dit en het volgend artikel te verstaan 
de huurprijs in geld, welke zou kunnen wor
den bedongen bij een verhuring van de betref
fende zaak op no1male bedingen en zonder 
dat de huurder zich tegenover den verhuurder 
tot eenige andere prestatie verbindt dan tot 
betaling van den in geld uitgedrukten huur
prijs. 

6. Ontbreekt de in het vorig lid bedoelde 
verklaring, dan is een recht van twintig gul
den verschuldigd boven het recht, dat wegens 
de in de akte of het stuk voorkomende ge
gevens moet worden voldaan. Deze bepaling 
vindt geen toepassing, indi en de verklaring 
slechts zou moeten betreffen de schatting van 
lasten, welke de huurder ter ontlasting van 
den verhuurder voor zijne rekening neemt, 
mits naar de schatting van 's Rijks ambtenaar 
de waarde van deze lasten over den geheelen 
huurtijd niet meer beloopt dan één t iende ge
deel te van den in geld vastgestelden huurprijs 
over den geheelen huurtijd en het zegelrecht, 
met inachtneming van die schatting van 
's Rijks ambtenaar ten volle is voldaan. 

7. Voor de toepassing dezer wet worden: 
a. huur en verhuur onder opschortende 

voorwaarde gelijkgesteld met zuivere huur en 
verhuur; 
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b. onderhuur en verhuur, vernieuwing van 
huur en verhuur en overdracht of overneming 
van huur gelijkgesteld met huur en verhuur. 

8. Voor de berekening van het recht wordt, 
ingeval van onderhuur en verhuur en van 
overdracht of overneming van huur, als huur
prijs beschouwd hetgeen de verkrijger van het 
genot zal moeten voldoen aan of voor den 
oorspronkelijken verhuurder, vermeerderd met 
wat de verkrijger moet voldoen aan den onder
verhuurder of aan hem die het genot heeft 
overgedragen. 

9. Bevat eene akte verschillende overeen
komsten of verklaringen van huur en verhuur, 
dan is het verschuldigde zegelrecht gelijk aan 
het totaal der rechten, waartoe de verschill en
de overeenkomsten of verklaringen, indien zij 
bij afzonderlijke akten geconstateerd waren, 
aanleiding zouden hebben gegeven, tenzij de 
verhuring in het openbaar werd gehouden, in 
welk geval het recht berekend wordt over de 
totale opbrengst der verhuring. 

Art. 56a. 1 . Indien 's Rijks ambtenaar van 
meening is, dat een schatting, als bedoeld is 
in het vijfde lid van artikeJ 56, te laag is 
gedaan, doet hij daarvan binnen drie maan
den nadat de akte of het stuk te zijner kennis 
is gekomen schriftelijk mededeeling aan den 
onderteekenaar der verklaring met opgave van 
het bedrag, waarop naar zijne meening had 
moeten worden geschat, en van het recht, dat 
dientengevolge meer verschuldi gd wordt ge
acht. Dit recht, benevens een boete van tien 
maal dat recht met een minimum van honderd 
gulden, word t ingevorderd van den ondertee
kenaar der verklaring, tenzij aan den hoof cl
ambtenaar daartoe door Onzen Minister van 
Financiën aangewezen of aan den rechter 
ove1·tuigend wordt aangetoond, dat de oor
spronkelijke schatting juist is geweest. De 
bedoelde hoofdambtenaar en de rechter zijn 
bevoegd, indien niet wordt aangetoond, dat 
de oorspronkelijke schatting juist is geweest, 
de schatting van 's Rijks ambtenaar te verla
gen, waardoor recht en boete di enovereenkom
stig worden verminderd. 

2. Indien wegens het ontbreken van een 
verklaring, als bedoeld is in het vijfde lid 
van artikel 56, de aanhef van het zesde lid 
van dat artikel toepassing heeft gevonden, is 
's Rijks ambtenaar bevoegd binnen drie maan
den nadat de akte of het stuk te zijner kennis 
is gekomen aan den onderteekenaar schrifte
lijk mede te deele.n, dat naar zijne meening 
meer dan het geheven recht verschuldigd ge
weest zou zijn, indien de door hem geschatte 
huurwaarde als grondslag voor de berekening 
van het zegelrecht zou gelden ; van het bedrag, 
waarop 's-Rijks ambtenaar de huurwaarde 
schat, alsmede van het recht, dat meer ver
schuldigd geweest zou zijn, wordt tevens mede
deeling gedaan. Dit recht, benevens een boete 
ten_ beloope van tien maal dat recht met een 
minimum van honderd gulden, wordt van den 
onderteekenaar van de akte of het stuk inge
vorderd, tenzij op de wijze in het vorig lid 
omschreven wordt aangetoond, dat ook bij 
het berekenen van het zegelrecht op basis van 
de huurwaarde voldoende zegelrecht is vol
daan. Tot vermindering van de schatting van 
's Rijks ambtenaar bestaat bevoegdheid over
eenkomstig het slot van bet vorige lid. 
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3. Indien in het geval van het eerste Jid 
de verklaring en in het geval van het tweede 
1 id de akte of het stuk door meer dan één per
soon is onderteekend , zijn alle onderteekenaren 
voor de ingevolge dit artikel verschu ldi gde 
rechten en boeten hoofdelijk aansprakelijk. 

Art. 56b . 1 1. Overal waar in dit hoofd
stuk sprake is van huur en verhuur, huurder, 
verhuurder, verhuring, verhuurde, huurtijd, 
huurprijs en huurwaarde wordt daaronder 
mede verstaan pacht, pachter, verpachter, ver
pachting, verpach te, pach t tijd, pachtprijs en 
pachtwaarde. 

2. Echter is het in artikel 56 vastge telde 
zegelrecht, indien een pacht bij ande re dan 
notar ieel e akte wordt geconstateerd of gewij
zigd , uitslui tend verschuldigd op het a fschrift, 
hetwelk ingevolge artikel 7 der Pachtwet aan 
den in pachtzaken bevoegden rechter wordt 
gezonden, mits dit afschrift voordien, en in 
ieder geval binnen dri e maanden na de dag
teekening der a kte en binnen één maand na 
den aanvang der huur ter registratie wordt 
aangeboden, te zamen met de verschillende 
exemplaren der akte . Deze versch ill ende exem
plaren der a kte zijn alsda n vrij van zegel
recht. H et afschrift wordt ge registreerd a lsof 
het een exemplaar der akte ware. 

3. Indien aan de in het vorige lid gestelde 
voorwaarde niet is voldaan, is het afschrift 
aan het in dit hoofdstuk vastgestelde zegel
recht onderworpen en gelden voor de exflm
plaren der akte de overige bepalingen van dit 
hoofdstuk. 

4. Indien een pacht bij notarieele a kte is 
geconstateerd of gewijzigd , is het ingevolge 
artikel 7 der P achtwet aan den in pachtzaken 
bevoegden rechter te zenden a fschrift vrij van 
zegel recht, mits uit het afschrift van deze 
bestemming blijkt. 

5. De griffier bij het kantongerecht is ver
plicht de bij den in pach tzaken bevoegden 
rechter ingevolge a rtikel 7 der Pachtwet in
gekomen afschriften , welke ten onrech te niet 
of niet vol doende gezegeld zijn, indien zij niet 
geregistree rd zijn, zoo spoedig mogelijk ter 
constateering van de begane overtredingen 
aan ' s Rijks ambtenaar ter hand te stellen. 

6. Bij vernietiging van de pachtovereen
komst ingevolge artikel 8 der P ach twet vindt 
teruggave van het zegelrecht plaats. H et be
taa l de zegel recht wordt te ruggegeven op ver
too,i van een afschrift van het proces-verbaal 
of van de beschikking van de pachtkamer en 
van het stuk, waarop het zeg ]recht voldaan 
i , op welk stuk van de teruggave wordt mel
ding gemaakt. Het in artikel 7 der Pachtwet 
bedoelde a fschrift wordt daartoe door den 
g riffier tijdelijk aan 's Rijks ambtenaar afge
staan. 

7. Aan het in di t hoofdstuk vastgeste lde ze
gel recht zijn mede onderworpen de rege lingen 
van de pachtkamer bij het kantongerecht, wel
ke ingevolge a rtikel 56, lid 3, der P achtwet 
tusschen partijen bindende kracht hebben. De 
invordering van het zegelrecht vindt ten laste 
van den pachter plaats naar aanl e iding van 
een afschrift der regeling, hetwelk de g riffier 
verplicht is binnen veertien dagen na de 

1 Artikel 56b is ingevoegd bij de nog niet 
in werking getreden Pachtwet . 
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schriftelijke va tstelling de r regeling aan 
's Rijks a mbtenaar te doen toekomen. De pach
ter wordt zoo noodig vóór de invordering in de 
gelegenheid gesteld op het a fschrift een ver
kl a ring te stellen a ls bedoeld is in artikel 56, 
lid 5. N a invordering van het zegelrecht doet 
's Rijks ambtenaar daarvan blij ken op het af
schrift en zendt hij dit aan den griffier terug. 

Art. 57. 1. Geenerle i zegelrecht is ver
schuldigd: 

a. indien de huu1·prijs over den geheelen 
huurtijd berekend niet meer dan tweehonderd 
vijftig gulden bed raagt, behoudens het be
paalde bij het derde lid van artikel 56 ; 

b. indien de huur en verhuur bij andere 
dan notarieele akte is geconstateerd en één 
der exemplaren van de a kte behoorlijk ge
zegeld is, voor de overige exemplaren van de 
a kte, die tegelijkertijd met het behoorlij k 
gezegelde exemplaa r en binnen drie maanden 
na de dagteekening der a kte, in ieder geval 
binnen een maand na den aanvang der huur, 
ter registratie worden aangeboden; 

c. de afschriften van of uittrekse ls ui t een 
notarieele akte van huur en verhuur ; 

d. voor verhuringen, welke met evenredig 
registratierecht zijn belast; 

e. voor verhuringen aan den Staat. 
2. H et zegelrecht, hetwelk ingevol ge di t 

hoofdstuk op een akte of stuk verschuldigd is, 
wordt ve rminderd met het zege lrecht, dat in
gevolge dit hoofdstuk op een vroeger opge
maakte a kte of een vroeger opgemaakt stuk 
over dezelfde huurj aren is voldaan, indien 
deze laatste akte of di t laat te stuk betrek
king had op een huur tusschen dezelfde par
tijen aangegaan over deze) fde zaak en de 
voorwaarden, wàarop de huurovereenkomst 
werd aangegaan, met uitzondering van den 
huurprij s, geheel dezelfde zijn , mits de a kte 
of het stuk binnen drie maanden na de dag
teekening, in ieder geval binnen een maand 
na den aanvang der huur, ter registratie 
wordt aangeboden en daarbij wordt overge
legd de akte of het stuk, waarop het zegel
recht, dat in mindering gebracht kan worden , 
is voldaan. De verm inder ing bi ijft echter steeds 
beperkt tot het bedrag, da t over dezelfde 
huurj aren op de nieuwe akte of het nieuwe 
stuk verschtddigd is. 

3. Voor de toepa sing van het vorige lid 
wordt het vijftal jaren, waarvoo r een huur tot 
wederopzegging, voor het leven of op andere 
wij ze voor onbepaalden tijd geacht wordt te 
zijn aangegaan, beschouwd a ls aan te vangen 
op het oogenblik, waarop de huur tot weder
opzegging, voor het leven of op andere wijze 
voor onbepaalden tijd ingaat. 

Art. 58. 1. Met a fwijking van artikel 2 
kan ten aanz ien van notariee l e a kten van ver
huring en ten aanzien van andere a kten van 
openbare verhuring het te min betaalde zegel
recht worden voldaan bij de aànbiedi ng ter 
registratie, mits di e aanbieding tijdig geschiedt 
en aanvankelijk een zegelrecht van vijftig cent 
voldaan is op de wijze bij artikel 2 en bij arti 
kel 8, lid 2, omschreven. 

2. Die aanbieding ter registratie moet ge
schieden, van de notarieele akten, binnen de 
bij de wet op de registratie bepaalde termijnen 
en van a ll e andere akten, binnen een maand 
na de verhuring. 
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3. Zijn de akten en verklaringen buitens
lands opgemaakt en betreffen zij het genot 
van binnen het Rijk gelegen of gevestigde on
roerende zaken, dan moeten zij uiterlijk binnen 
een maand na hare dagteekening hier te lande 
aan 's Rijks ambtenaar ter zegeling aangebo
den worden; bij gebreke hiervan is een boete 
van tien maal het niet of te min betaalde 
recht met een minimum van honderd gulden 
verbeurd, waarvoor de onderteekenaren van 
het stuk hoofdelijk aansprakelijk zijn, onver
m inderd hun aansprakelijkheid voor het recht. 

Art. 59. Behoudens beding van het tegen
deel, is het zegelrecht van de in dit hoofd
stuk bedoelde stukken verschuldigd door de 
huurders, door of namens wie zij zijn onder
teekend. Zijn de stukken alleen door of na
mens de verhuurders onderteekend, dan is het 
zegel recht te hunnen laste. 

HOOFDSTUK VIIA. 

Van het zegelrecht van de bewijzen van 
huurkoop. 

Art. 59a. 1. De door of namens verkooper 
en kooper of een van beiden onderteekende 
onderhandsche stukken, onverschillig in wel
ken vorm opgemaakt, al ware het in dien 
van berichten of brieven, houdende erkenning 
van huurkoop, zijn onderworpen aan een zegel
recht van tien cent van iedere f 250 van den 
geheel en koopprij s. 

2. Het zegelrecht bedraagt ten hoogste 
f 0.60. 

3. Onder geheel en koopprijs wordt verstaan 
de som van alle betalingen, waartoe de kooper 
gehouden is bij regelmatige nakoming van de 
overeenkomst. 

Art. 59b. ~enerlei zegelrecht is verschul
digd: 

a. voor het voor den kooper bestemde exem
plaar, indien het stuk in meer exemplaren 
wordt opgemaakt, mits dit exemplaar de door 
den verkooper geteekende verklaring inhoudt, 
dat het oorspronkelijk stuk behoorlijk geze
geld is; 

b. voor het voor den kooper bestemde door 
den verkooper onderteekende afschrift van het 
stuk, mits dit afschrift de door den verkooper 
geteekende verklaring inhoudt, dat het oor
spronkel ijk stuk behoorlijk gezegeld is; 

c. voor het voor ieder der partijen bestem
de afschrift van of uittreksel uit eene nota
riëele akte van huurkoop; 

d. voor de akten houdende erkenning van 
vervanging van eene in huurkoop overgedra
gen zaak. 

Art. 59c. Behoudens beding van het tegen
deel is het zegelrecht van de- in dit hoofdstuk 
bedoelde stukken verschuldigd door de koopers 
door of namens wie zij zijn onderteekend. Zijn 
de tukken alleen door of namens de verkoo
pers onderteekend, dan is het zegel recht te 
hunnen laste. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van het zegel?-echt van e ff ecten. 

Art. 60. 1. Van alle zoo binnen- als bui
tenslands opgemaakte effecten wordt een recht 
geheven ten beloope van: 

a. een gulden van iedere honderd gulden, 
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voor de bewijzen van aandeel in premieleenin
gen; 

b. een gulden van iedere honderd gulden 
voor de buitenl andsche effecten; 

c. zestig cent van iedere honderd gulden, 
voor all e andere effecten, met uitzondering 
van die in artikel 62 genoemd; voor pand
brieven van hier te lande gevestigde hypo
theekbanken, welker bedrijf, wat het ter leen 
verstrekken van geld betreft, volgens hare 
statuten is beperkt tot het geven van geld 
tegen hypotheek op onroerende zaken hier te 
lande gelegen of gevestigd, of op schepen 
dan wel tegen inpandgeving van vorderingen, 
verzekerd door soortgelijk hypothecair ver
band, wordt het recht verminderd tot vijf en 
twintig cent van iedere honderd gulden, mits 
bij de aanbieding ter zegeling ingetrokken 
pandbrieven, tot eene gelijke totale nominal e 
waarde, van dezelfde hypotheekbank ter ver
nietiging van den zegelstempel aan 's Rijks 
ambtenaar worden overgelegd en, met inacht
neming van de daarvoor door Onzen Minister 
van Financiën te stell en regelen, wordt aange
toond, dat de intrekking van laatstgemelde 
pandbr ieven niet meer dan drie maanden vóór 
de overlegging heeft plaats gehad . V an de 
betaling van dit verminderde recht moet blij
ken door zegeling met een bijzonderen stempel. 

2. Onder effecten worden in di t hoofdstuk 
verstaan alle stukken , die, onder welke bena
ming ook, gerangschikt kunnen worden onder 
de effecten of publieke fondsen. 

3. Onder buitenl andsche effecten worden in 
dit hoofdstuk verstaan: 

1 °. de effecten, waarvan de uitgever niet 
binnen het Rijk woont of gevestigd is; 

2°. de niet onder 1 °. genoemde effecten, 
welke buiten het Rij k zijn opgemaakt, en 

3°. de certificaten welke ter zake van de 
onder 1 °. en 2°. bedoelde effecten door ad
ministratiekantoren hier te lande zijn opge
maakt. 

Art. 60a. 1. Het recht wordt berekend 
over het kapitaal in het stuk uitgedr11kt of 
daarin aangewezen door de vermelding van 
den rentevoet of op andere wijze. 

2. I in het stuk geen kapitaal uitgedrukt 
of aangewezen, dan wordt het vijf-en-twintig
voud der uitgeloofde jaarlijksche rente daar
voor genomen. 

3. Is noch kapitaal noch rente uitgedrukt 
en is niet na te gaan hoe groot het kapi taal 
of de rente is, dan is voor elk stuk een vast 
recht van één gulden vijftig cent verschuldigd. 

4. Voor buitenlandsche effecten wordt met 
afwijking van het in de vorige drie leden be
paalde het recht be1·ekend over de verkoop
waarde. Deze verkoopwaarde wordt bepaald 
vol gens regelen door Onzen Minister van Fi
nanciën te stel I en naar: 

a. een noteering ter beurze, als bedoeld is 
in het vijfde 1 id , en wel: 

1. ter beurze te Amsterdam, indien zoo
danige noteering voorkomt in de prijscourant 
van die beur ; 

2. aan één of meer andere beurzen, indi en 
zoodanige noteering niet voorkomt in de prijs
courant van de beurs te Amsterdam, doch wel 
in de prijscourant van één of meer andere 
beurzen ; 

b. een schriftelijke aangifte van het bedrag 
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der verkoopwaarde, indien de waarde nie t 
overeenkomstig a kan worden bepaald. 

5. De verkoopwaarde, welke wordt bepaald 
naar een noteering aan een beurs, wordt voor 
alle in een kalenderkwartaal ter zegeling aan
geboden stukken berekend naar die noteering 
(bied- en laatkoersen daaronder begrepen) op 
den tienden dag der maand aan dit kalender
kwartaal voorafgaande, o f, ind ien op dien 
dag geen noteering is tot stand gekomen, naar 
de laatste daaraan voorafgaande noteering, 
mits deze noteering niet ouder is dan het 
kalenderkwartaal, waarin voormelde tiende 
dag is gelegen. V an de koersen of van de 
daaruit gevonden verkoopwaarde vindt afron
ding plaats vol gens regelen door Onzen Mi
nister van Financiën te stell en. 

6. De verkoopwaarde, welke wordt bepaald 
naar een schriftelijke aangifte, moet voor a lle 
in een kal enderkwartaal ter zegeling aan te 
bieden stukken door de aangevers worden ge
schat naar den toestand op den tienden dag 
der maand aan dat kalenderkwartaal vooraf
gaande, of, indien de stukken op dien dag 
nog niet bestonden, naar den toestand op den 
dag van de uitgifte der stukken. 

7. De zegeling van stukken, waarvan de 
verkoopwaarde niet wordt bepaal d naar een 
noteering ter beurze te Amsterdam , geschiedt 
alleen ten kantore van het zegel te Amster
dam. De aanbieding ter zegel ing gaat verge
zeld van een door den aanbieder der stukken 
onderteekende verklaring, bevattende de ge
gevens voor de berekening van het recht vol
gen onderdeel a, onder 2 van het vierde lid, 
of de aangifte volgens onderdeel b van het 
v ierde lid met vermelding van de gegevens, 
waarnaar de schatting is geschied, een en 
ander volgens regelen door Onzen Minister 
van Financiën te stell en. Bij onjuistheid van 
de verkla ring of van de daarin opgenomen 
gegevens, is voor elk aangeboden stuk door 
den aanbieder een boete verbeurd van tien 
maal het recht, dat te we inig is betaald of 
zou zijn betaald, met een minimum van hon
derd gulden. 

8. Indien de verklaring bedoeld in het 
vorige li d niet a lle gegevens bevat, welke be
noodigd zij n voor de berekening van het recht , 
of indien de juisthe id der daarin vermelde 
gegevens of van de gedane sch atting niet ten 
genoegen van den Ontvanger wordt gestaafd, 
of indien geen verklaring word t ingediend, 
wordt de verkoopwaarde door den Ontvanger 
begroot naar de hiervoor omschreven maat
staven . De Ontvanger is echter ook bevoegd 
de zegeling der aangeboden stukken te weige
ren, indien geen verklaring wordt ingediend, 
of indien de ingediende verklaring niet de 
noodige gegevens bevat voor de berekening 
van het recht ; de aanbieding wordt a lsdan 
geacht niet te hebben pl aats gehad. 

9. In afwijking van artikel 2 wordt voor de 
stukken, waarvan de verkoopwaarde wordt 
berekend naar een noteering ter beurze te 
Amsterdam, a lsmede voor de stukken, waar
voor overeenkomstig de eerste twee leden het 
recht wordt berekend over het kapitaal of over 
een veelvoud van de rente in het stuk uit
gedruH, indien kapitaal, rente of koers alleen 
in vreemde munt is uitgedrukt, het kapitaal, 
de rente of de koers herleid tot Nederlandsche 
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munt naar den maatstaf, welke daa rvoor wordt 
aangenomen ter beurze te Amsterdam. 

Art. 61. 1. Voorloopige bewijzen voor ef
fecten zijn aan het in dit hoofdstuk bepaalde 
zegelrecht onderworpen a lsof het definitieve 
stukken waren. 

2. Behoudens het bepaalde bij de artikelen 
60 en 67 zijn de effecten, welke ter vervanging 
van andere worden uitgegeven, aan het in dit 
hoofdstuk bepaalde zegelrecht onderworpen, 
om het even of de oorspronkelijke stukken 
vóór of na de invoer ing van deze wet zij n op
gemaaH. 

Art. 62. 1. Va n winstaandeelen, oprichters
bewijzen en dergelijke stukken, welke recht 
geven op een aandeel in de winst of in het 
bij de ontbinding en vereffening aanwezig 
voordeelig overschot is een vast recht van één 
gulden vijftig cent ver chuldigd, tenzij die 
stukken overeenkomstig artikel 60a, l id 4, 
naar de verkoopwaarde behooren te worden 
belast. 

2. Het in het vorige lid bepaalde recht 
wordt verminderd tot vijft ig cent, indien de 
daa r genoemde stukken verblijven of uitge
reikt worden aan houders van aandeelen, 
waarop het kap itaal , of aan schuldeisch ers 
wier vorder ing geheel of gedeeltelijk wordt 
terugbetaald of a fgeschreven, a lsmede, indien 
ter zake van de uitg ifte van de in het vorige 
lid genoemde stukken volgens de Registratie
wet 1917 evenredig registratierecht verschul 
digd is. 

3. V an bewijzen van overneming van ef
fecten, afgegeven door hen, die zich met het 
behartigen van de belangen van fondsenhou
ders belasten, of door vereenig ingen van hou
ders van fondsen , die ten doel hebben de be
langen van hare leden bij die fondsen te be
hartigen en van certificaten, door adm inistra
tiekantoren uitgegeven ter zake van effecten, 
welke niet aan vast zegelrecht zijn ondenvor
pen, is een vast recht van vijftig cent ver
schuldigd, indien, met inach tneming van de 
daarvoor door Onzen Minister van Financiën 
te stellen regelen, wordt aangetoond, dat de 
effecten, ter zake waarvan de bewijzen van 
overneming of certificaten zijn uitgegeven, 
behoorlijk gezegeld zijn, of met inachtneming 
van die regelen h(\t zegelrecht voor deze effee
ten bij 's Rijks ambtenaar wordt gestort. De 
in dit lid bedoelde aan een vast recht van 
vijftig cent onderworpen stukken worden, ten 
blijke dat aan de daarvoor gestelde voorwaar
de is voldaan , met een bijzonderen st.empel 
gezegeld. 

Art. 63. 1. H et zegelrecht moet, voorwo
ver de stukken hier te lande worden opge
maakt, worden voldaan door aanb ied ing ter 
zegeling aan 's Rijks ambtenaar vóór de uit
g ifte, indien zegeling met een bij zonderen 
stempel wordt vereischt, en in a lle andere ge
val Jen door de stukken te stellen op gezegeld 
papier vanwege het Rijk uitgegeven of op 
bu itengewoon gezegeld papier. 

2. Niet hier te I ancle opgemaakte stukken 
moeten door den houder der stukken ter bui
tengewone zegeli ng worden aangeboden binnen 
acht dagen nadat de stukken hier te lande 
zijn in ontvangst genomen of binnen het Rij k 
zij n overgebracht en vóórdat zij hier te lande 
uitgegeven, in omloop gebracht, overgedragen, 
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verpand, afgelost of geconverteerd worden, 
of daarvoor binnen het Rijk door administra
tiekantoren certif icaten worden uitgegeven. 

3. Het vorige lid geldt niet: 
a. in geval van inontvangstneming van een 

afzender, die niet binnen het Rijk woont of 
gevestigd is, indien de stukken binnen acht 
dagen na de inontvangstneming aan den af
-zender worden teruggezonden, tenzij de stuk
ken binnen dien termijn gedeeltelijk werden 
a fgelost of werden geconverteerd; 

b. ingeval de inontvangstneming van een 
afzender , die niet binnen het Rijk woont of 
gevestigd is, uitsluitend geschiedt door den 
gemachtigde van een niet binnen het Rijk 
wonenden of gevestigden lastgever en de stuk
ken binnen acht dagen na de inontvangstne
ming aan dien lastgever worden doorgezon
den, een en ander tenzij de stukken binnen 
dien termijn werden overgedragen, afgelost of 
geconverteerd; 

c. wat de uitgifte van certificaten betreft, 
indien vóór de uitgifte der certi ficaten het 
-zegelrecht voor de buiten het Rijk opgemaakte 
effecten overeenkomstig het laatste lid van 
artikel 62 bij 's Rijks ambtenaar is gestort; 

d. in geval van bewaargeving door een 
bewaargever, die niet binnen het Rijk woont 
of gevestigd is, ind ien de afgifte en toezen
ding ten gunste van den bewaargever is ge
schied en volgens overeenkomst van partijen 
de teruggave of terugzending uitsluitend mag 
geschieden aan den bewaargever in persoon, 
-zijn rechtverkrijgenden onder algemeen.en titel 
of zijn of hun algemeenen rechtsvertegen
woordiger; 

e. in geval van bewaargeving van stukken, 
welke tot zekerheid voor tegenover anderen 
dan den bewaarnemer aangegane verplichtin
gen worden gedeponeerd door een bewaar
gever, die niet binnen het Rijk woont of ge
vestigd is; 

/. in geval van inontvangstneming hier te 
lande of overbrenging binnen het Rijk van 
aandeelbewijzen door iemand , die met inbe
grip van de in ontvangst genomen of overge
brachte stukken, in het bezit i van één tiende 
gedeelte of meer van het geplaatste kapitaal 
van de vennootschap, vereeniging of maat
schappij, die die aandeelbewijzen heeft uitge
geven. 

4. Indien de stukken, bedoeld onder d van 
het vorige I id, krachtens nadere overeen
komst of krnchtens rechterlijk bevel moeten 
,vorden afgegeven aan een ander dan de daar 
vermelde personen, moeten de stukken door 
den bewaarnemer ter zegeling worden aange
boden bi noen acht dagen nadat deze nadere 
overeenkomst is gesloten of het rechterlijk be
bel aan .den bewaarnemer is be ke nd geworden, 
doch in ieder geval vóór de afgifte . De be
waarnemer heeft het recht de stukken terug 
te houden totdat het betaalde zegel recht aan 
hem is vergoed. 

5. Indien de stukken, bedoeld onder e van 
het derde lid moeten worden afgegeven aan 
een ander dan den bewaargever of zijn recht
verkrijgenden onder algemeenen titel, geldt 
voor den bewaarnemer gelijke verplichting tot 
aanbieding ter zegeling vóór de afgifte en 
gelijk recht tot terughouding. 

Art. 64. Ingeval · van conversie van niet 
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hier te lande opgemaakte stukken kunnen de 
oude stukken ongezegeld blijven, wanneer de 
nieuwe, die daarvoor in de plaats worden 
uitgegeven, van behoorlijk zegel zijn voorzien. 

Art. 65 . 1. H et zegelrecht, dat betaald is 
voor behoorlijk gezegelde voorloopige bewij
zen, kan volgens regelen door Onzen Minister 
van Financiën te stell en, in mindering wor
den gebracht op het bedrag, dat aan recht be
taald moet worden wanneer de stukken , welke 
ter vervang ing van de voorloopige bewijzen 
worden uitgegeven ter zegeling worden aan
geboden, zulks mits deze aanbieding geschiedt 
binnen vijf jaren na afloop van het kalender
jaar, waarin de zegeling der voorloopige be
wijzen plaats had. 

2. Teruggave van zegelrecht vindt daarbij 
niet plaats. 

3. Het zegelrecht betaald voor behoorlijk 
gezegelde voorloopige bewijzen, kan, volgens 
regelen door den voornoemden Minister te stel
len, worden teruggegeven, indien wordt aan
getoond, dat zij vervangen zijn door stukken 
in Neclerlanclsch-Indië, Suriname of Curaçao 
uitgegeven en dat het deswege aldaa r ver
schuldigde zegelrecht behoorlijk is voldaan. 
De teruggaaf moet gevraagd worden binnen 
vijf jaren na a floop van het kal enderjaar, 
waarin de zegeling der voorloopige bewijzen 
plaats had. 

Art. 66. Geen afzonderlijk zegelrecht is 
verschuldigd van akten van overdracht of vol
machten tot overdracht, welke gesteld worden 
op de behoorlijk gezegel de effecten, waartoe 
zij betrekking hebben. 

Art. 67. 1. Nieuwe stukken, uitgegeven 
ter vervanging van andere, kunnen zonder 
betaling worden gezegeld, indien, met inacht
neming van door Onzen Minister van Finan
ciën te stellen regelen, wordt aangetoond, dat 
de vervanging niet het gevolg is van verande
ring in de rechtsbetrekkingen of zoodan ige 
verandering medebrengt en dat de oude stuk
ken behoorlijk gezegeld zijn. 

2. Deze bepaling geldt niet bij spl itsing 
van aan vast recht onderworpen stukken. In 
geval van spli tsing van niet aan vast recht 
onderworpen stukken en in geval van samen
voeging van stukken wordt, ter beoordeeling 
van de vraag, of er van verandering in de 
rechtsbetrekkingen sprake is, het oude stuk 
vergeleken met het totaal van de nieuwe stuk
ken , waarin het gesp! itst is of wordt het to
taal der oude stukken vergeleken met het 
nieuwe stuk, waartoe zij samengevoegd zij n. 

3. Stukken, waarop een al dan niet onder
teekende aanteekening wordt gesteld, welke op 
de rechten, uit het stuk voortvloeiende, be
trekking heeft, worden a ls nieuwe stukken 
aangemerkt. Hetzelfde geldt indien bij de 
stukken een bijl age wordt gevoegd of een 
bijlage daaraan wordt gehecht, welke blijkens 
haren inhoud betrekking heeft op de rechten 
uit het stuk voortvloeiende, al smede indien 
op da talon of de coupons of dividendbewijzen 
een a l dan niet onderteekende aanteekening 
wordt gesteld en indien bij de stukken nieuwe 
couponbladen of nieuwe cliviclenclbewijzen 
worden gevoegd, waaruit blijkt van andere 
rechten, clan die welke in het stuk worden' 
genoemd. 

4. De ingevolge het vorige I iel als nieuwe 



stukken aangemerkte effecten moeten te r bui
tengewone zegeling worden aangeboden en 
wel, indien de in het vorige lid bedoelde h an
del ing hier te lande plaats v indt binnen acht 
dagen na die handeling en in ieder geva l 
voordat zij door dengene, die d ie h andeling 

·verrièh t, worden afgegeven, en , indien die 
handeling n iet hier te lande plaats vindt, met 
inach tneming van a rt ikel 63. 

5. Van deze nieuwe zegeling moet blijken 
·door den afdruk van een bijzonderen stempel. 

6. De zegel ing met den bijzonderen stem
pel kan achterwege bl ijven , indien, voordat 
één der in het derde l id bedoelde handelingen 
hier te l ande verr icht wordt, van Onzen Mi
nister van Financiën of van den door dezen 
daartoe aangewezen Rij ksambtenaar de ver
klaring is verkregen, dat de zegeling met toe
passing van het eerste lid zonder betaling zou 
kunnen geschieden, m its: 

a. indien een aanteekening op het stuk 
wordt gesteld , die aanteekening de navolgen
de verkla ring bevat: Vr ij van zegel blijkens 
brief van .... ...... ............ .. ...... .. .... .. .. .. van den 
.... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .... .... 19 ..... . , n° . .... ... ..... , en 
degene, di e de aanteekening stelt, deze met 
zijn h andteeken ing bekrachtigt; 

b. indien een bijla ge wordt bij gevoegd of 
aangehech t , of nieuwe couponbl aden of divi
dendbewijzen worden afgegeven , degene die 
di e handeling verrich t op het stuk de na
volgende gedagteekende met zijn h andteeke
ning bekrach t igde verklaring stelt : De afgifte 
van de bij di t stuk gevoegde bijlage (nieuwe 
coupons, n ieuwe dividendbewijzen ) brengt geen 
zegelplich t igheid teweeg blijkens brief van 
.. .. ......... .. ... ... ............. ...... ..... .. ...... .. .. van den 
..... ....... .. . .... . ....... ... ........ 19 .. .. .. , n° . . .. . ..... ... ; 

c. indien een aanteekening op tal on, cou
pons of dividendbewijzen wordt gesteld, de
gene, di e die h andeling ver r ich t op het stuk 
de navolgende gedagteekende met zijn hand
teekening bekrach t igde verklaring stel t: De 
aantee ken ing op de talon (coupons, di vidend
bewijzen) brengt geen zegelplich t igheid teweeg 
blijkens brief van .... .. .. .. .... .. .......... .. .... .... .... . 
van den .. ........... .... .. ........ 19 .... .. , n° . .. ....... . 

7. I ndien een aantee kening, a ls in het der 
de li d bedoeld is, bet rekking heeft op bijstor 
t ing op n iet volgestorte effecten, behoeft 
n ieuwe zeg·eling van binnenlandsche effecten 
en van bui ten landsche effecten , welke naar 
het nominaal bedrag zij n gezegeld, niet plaats 
te hebben en blijft het zegelrech t van andere 
bui tenl andsche effecten beperkt tot een zoo
danig gedeel te van het volgens artikel 60a 
verschuldi gde zegel rech t a ls het blijkens de 
aanteekening bij gestorte nominaal bedrag uit
maakt van het totaal op het effect gestorte 
nominaal bedrag. 

8. T en aanzien van buitenl andsche effec
ten geschiedt de zegel ing zonder betali ng be
doeld in het eei·ste l id en de zegel ing met den 
bijzonderen stempel bedoeld in het v ierde lid 
ui tslui tend ten kantore van het zegel te Am
sterdam . 

Art. 68. 1. Geenerle i zegelrecht is ver
schuldigd van : 

a. de ten laste van het R ijk, N eclerl anclsch
Inclië, Suriname of Curaçao u itgegeven e f
fecten; 
· b. de bewijzen van aandeel in naamlooze 
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vennootsch appen, commandita ire vennootschap
pen op aancleelen en andere vennootschap pen 
en vereenigingen, welker kapitaal geheel of 
ten deele in aandeel en is verdeeld, voor zoo
ver deze bewijzen aandeelen aanduiden in ge
pi aatst kapitaal , dat volgens de R egistratie
wet 191 7 met evenredig registrat ierecht is be
last, of waarover het in H oofdstuk XII der 
N ederl andsch-Indische Zegelverordening 1921 
vastgestelde evenredige zegel rech t is geheven; 

c. de coupons, dividendbewijzen en talons , 
behoorende bij de in de a rtikelen 60, 61 en 
62 bedoelde effecten en voorloopi ge bewijzen ; 

d. de ant icipatiebiljetten, welke ter voor
ziening in de vlottende schuld door N eder
landsche provincies of gemeenten worden a f
gegeven, voorzoover zij geen lange ren looptijd 
cl an één jaar hebben. 

2. Effecten, welke onderworpen zijn aan 
het zegelrech t, geheven wordende naar de ver
koopwaarde, worden zonder betal ing van den 
zegelstempel voorz ien , indien de verkoopwaar
de, waarnaar het zegelrech t overeenkomstig 
de bepal ingen van art . 60a moet worden be
rekend , niet meer bedraagt dan één gul den . 
V an de in di t lid bedoelde· zegel ing blijkt 
door den afdruk van een bij zonderen stempel. 

Art. 69. Behoudens beding van het tegen
deel , is het zegelrech t van de in di t hoofd
stuk bedoelde stukken verschuldigd: 

van de hier te lande opgemaakte stukken, 
door hem die ze u itgeeft, en 

van de n iet hier te lande opgemaakte stuk
ken, door hem d ie ze hier te lande uitgeeft, 
in omloop brengt, overdraagt, verpandt of in 
beleen ing geeft of ter a floss ing of convers ie 
aanb iedt . 

Art. 70. Niet van zegelrecht vrij gestel de 
stukken zijn niet leverbaar, vóórdat zij behoor
lij k gezegeld zijn. 

Ar t. 71 . De Directie van het Grootboek zal 
geene certif icaten ationale Werkel ij ke Schuld 
viseeren, welke niet van behoor lij k zegel zij n 
voorzien . 

Art . 72 . H ij d ie niet behoorlijk gezegelde 
effecten in ontvangst neemt van een hier te 
lande wonenden of gevestigden persoon is ver
pi ich t die stukken, onder opgaaf van naam en 
woonplaats van hem, van wien zij zij n ont
vangen, binnen ach t dagen na de ontvangst 
aan ' s Rijks ambtenaar ter zegeli ng aan te 
b ieden en is bevoegd het daar voor betaal de 
van h em, van . wien hij de stu kken ontving, 
terug te vorderen. 

Art. 73. 1 . I edere overtreding van artikel 
63, leden 2, 4 en 5, en van a rti kel 72 wordt 
gestraft met een boete van t ien maal het niet 
of te min betaalde recht met een min im um 
van honderd gulden , voor ieder stuk, ten op
zichte waarvan de overtreding is begaan. 

2. Zij d ie alleen of met anderen zijn belast 
met het bewaren van effecten, ter zake waar
van door adm inistratiekantoren certificaten 
zij n ui tgegeven , en zij d ie de certificaten mede 
ondertee kend h ebben zijn hoofdelijk aanspra
kelij k voor de boeten, welke wegens het niet 
behoorlijk zegelen van d ie effecten of certi fi 
caten zij n verbeurd . 

Ar t. 74. 1. Aan het bij di t hoofdstuk vast
gestelde zegelrecht zijn niet onderworpen : 

a. de effecten, vóór het in werking treden 
dezer wet hier tP. lande opgemaakt. 



Deze effecten blijven onderworpen aan het 
zegelrecht, dat daarvan verschuldigd was vol
gens de wetten, welke op het tijdstip van de 
opmaking in werking waren; 

b. de effecten elders dan hier te lande op
gemaakt en hier te lande reeds van behoorlijk 
zegel voorzien. 

2. De door kantoren van administratie 
vóór de invoer ing der wet van 3 October 1843 
(Staatsblad n°. 47) uitgegeven certificaten 
Nationale Werkelijke Schuld, welke ongeze
geld zijn, worden beschouwd van zegel recht te 
zijn vrijgesteld. 

HOOFDSTUK IX. 

Van het zegel11echt van nota's van effecten
handelaren en van nota's van toewijzing bij 

uitgifte van eff ecten (beurszegel) . 

Art. 75. 1. De nota - al dan niet onder
teekend - waarbij een effectenhandelaar, die 
in den regel zijn bedrijf binnen het Rijk uit
oefent, opgaaf doet van het bedrag, dat moet 
worden betaald of ontvangen door hem, voor 
wiens rekening de in de nota vermelde ver
richting plaats had, ter zake van een aankoop 
of verkoop van eenig effect, onverschillig of 
al dan niet levering pi aats heeft, is onder
worpen aan een recht van tien cent van iedere 
honderd gulden. Onder aankoop, als in dit 
lid bedoeld is, wordt mede begrepen de ver
krijging van effecten bij uitgifte, indien de
gene, die de gelegenheid tot verkrijging dier 
effecten heeft opengesteld, niet binnen het 
R ijk woont of gevestigd is. 

2. Met de in het eerste lid genoemde nota 
wordt gelij kgesteld de nota, waarbij een effec
tenhandelaar, die in den regel zijn bedrijf 
bi11nen het Rijk uitoefent, opgaaf doet van 
het bedrag, dat moet worden betaald of ont
vangen door hem aan wien of van wien d ie 
effectenhandelaar een ig effect heeft verkocht 
of gekocht. 

3. Aan het in het eerste lid omschreven 
recht is mede onderworpen de nota, waarbij 
opgaaf wordt gedaan van het bedrag, dat moet 
betaald worden ter zake van een uitgifte van 
effecten, tot welker verkrijging bij inschrijving 
of op andere wijze een hier te lande wonende 
of gevestigde persoon of ins teil ing de gelegen
heid heeft opengesteld. Echter worden de in 
het zesde lid onder 3° . vermelde effecten, die 
door de daar genoemde instel I ingen worden 
uitgegeven, anders dan bij gelegenheid van 
een uitgifte bij inschrijving, beschouwd a ls 
door die instellingen te zijn ve1·kocht. 

4. Het recht is verschuldigd over het be
drag ter zake van iederen aankoop, verkoop of 
uitgifte te voldoen. Het wordt voldaan door 
gebruik van plakzege1. 

5. Onder effecten worden in dit hoofdstuk 
verstaan inschrijvingen-grootboek en a lle stuk
ken, die, onder welke benaming ook, gerang
schikt kunnen worden onder de effecten of 
publieke fondsen. 

6. Onder effectenhandelaar wordt in di t 
hoofdstuk verstaan: 

1 °. de voor eigen rekening niet in vennoot
schap handelende natuurlijke en rechtsperso
nen, de vennootschappen onder firma en die 
en commandite, die lid zijn van eene der door 
Onzen Minister van Financiën aan te wijzen 
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vereemgrngen, de vennootschappen onder fir
ma of en commandite, waarvan de beheerende 
vennooten en de rechtspersonen, waarvan de 
bestuurders lid zijn van eene dier vereenigin
gen; ten aanzien van vennootschappen en 
rechtspersonen geldt deze bepaling echter al
leen , indien tot hun gewoon bedrijf de handel 
in of het u itgeven van effecten behoort en 
deze handel of dat uitgeven in hoofdzaak voor 
rekening van derden plaats vindt; 

2°. ieder ander persoon, die van den han
del in of het uitgeven van effecten voor re
kening van derden zijn gewoon bedrij f maakt, 
en 

3°. iedere hypotheekbank, scheepsverband
maàtschappij of andere instelling, d ie er ge
woonte van maakt aandeelen in of obligaties 
ten laste van die instelling ook zonder tus
schenkomst van de onder 1 °. of 2°. bedoelde 
personen te plaatsen, echter u itsluitend ten 
aanzien van aankoopen en verkoopen van die 
effecten. 

7. Indien een effectenhandelaar in den re
gel zijn bedrij f zoowel binnen als buiten het 
Rijk uitoefent, wordt hij voor het gedeelte 
van het bedrij f, dat binnen het Rijk wordt u it
geoefend afzonderlijk a ls effectenhandelaar 
aangemerkt. Degene, die voor of namens een 
in het buitenland wonenden of gevestigden 
effectenhandelaar hier te I ande optreedt, is 
aansprakelijk voor de rechten en boeten door 
den effectenhandelaar ter zake van het hier 
te lande uitgeoefend bedrijf of gedeelte van 
een bedrijf verschuldigd. 

8. Indien effectenhandelaren hun bedrijf te
zamen in vennootschap onder firma of in com
mandita ire vennootschap uitoefenen, wordt uit
sluitend de vennootschap a ls effectenhandelaar 
aangemerkt en zijn de fi,,manten of beheeren
de vennooten hoofdelijk aansprakelij k voor 
rechten en boeten door de vennootschap ver
schuldigd. Indien een firmant of een behee
rend vennoot eenig effect voor eigen rekening 
aankoopt of verkoopt, wordt die aankoop of 
verkoop geacht door bemiddeling van de 
vennootschap te hebben pi aats gehad. 

Art. 75a. 1. Met een aankoop of een ver
koop als in het eerste of in het tweede lid 
van artikel 75 is bedoeld, wordt voor de toe
passing van dit Hoofdstuk gelijkgesteld elke 
ruiilng en andere overeenkomst onder bezwa
renden titel, waaruit voor een der partijen 
of voor beide partijen de verplichting tot leve
ring van e ffecten ontstaat, indien die overeen
komst is tot stand gekomen door bemiddeling 
van een effectenhandelaar, di e in den regel 
zijn bedrijf binnen het Rijk uitoefent , of in
dien een der partijen of beide partijen effec
tenhandelaar, die in den regel zijn bedrijf 
binnen het Rijk uitoefent, is of zijn. 

2. H et recht wordt alsdan berekend over 
de som van de verkoopwaarden van alle ef
fecten , waarvan de verplichting tot levering 
uit de overeenkomst voortvloeit. Indien bij 
die overeenkomst, voor de berekening hetzij 
van de van een van beide zijden te geven toe
gift, hetzij van een soortgelijke prestatie, voor 
de effecten een waarde wordt aangenomen be
rekend naar een noteering aan een beurs, geldt 
die waarde ook voor de berekening van het 
zegelrecht. Indien zoodanige waarde niet 
wordt aangenomen, geldt als waarde voor de 
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berekening van het zegelrecht de verkoop
waarde, zooals die overeenkomstig artikel 60a 
zou gelden, indi en de effecten op het oogen
blik van het opmaken van de nota a ls bui
tenlandsche effecten gezegeld zouden moeten 
worden, met dien verstande, dat de ten kan
tore van het zegel in te leveren verklaring 
vervangen wordt door de vermelding van die 
waarde in de nota. 

3. Het recht wordt berekend over de helft 
van den overeenkomstig het vorige I id vast 
te stellen grondslag, indien en voorzoover bij 
een ruil ing, als in het eerste lid is bedoeld , 
in elk der loten effecten zijn begrepen, welke 
door denzelfden persoon of dezelfde instelling 
zijn uitgegeven en de ruiling gesch iedt op 
grond van een daartoe door dien persoon of 
die instelling opengestelde gelegenheid , welke 
ten doel heeft een groep van uitgegeven ef
fecten geheel of gedeel telijk in te trekken en 
door andere uit te geven effecten te vervan
gen. 

Art. 76. 1. De in het eerste en in het 
tweede lid van artikel 75 bedoelde effecten. 
handelaren zijn verplicht binnen drie dagen 
na de verrichting van de a ldaar genoemde 
handeling een nota af te geven of te zenden 
aan hem, voor wiens rekening die verrichting 
plaats h ad, aan wien verkocht of van wien 
gekocht is. 

2. Gelijke verplichting als in het eerste lid 
is omschreven rust in geval van uitgifte van 
effecten, op iederen hier te lande wonenden 
persoon of iedere aldaar gevestigde instelling, 
die de gelegenheid tot verkrijging daarvan bij 
inschrijving of op andere wijze heeft openge
steld. 

3. Indien degene, voor wien de nota be
stemd is, weigert deze in ontvangst te nemen, 
of indien de afgi fte of toezending niet aan 
hem kan plaats hebben, wordt de nota door 
dengene, die haar opmaakte, b innen één 
maand na hare dagteekening afgegeven of 
gezonden aan 's Rijks ambtenaar, d ie haar ge
durende zes maanden bewaart ter beschikki ng 
van den bel anghebbende. 

4. Voor iedere overtreding van dit artikel 
wordt verbeurd een boete van tienmaal het 
n iet betaalde recht, met een minimum van 
honderd gulden. 

Art. 77. 1. Degene die volgens het vorige 
a rtikel een nota afgeeft is verpl icht daarvan 
een dubbel te houden. 

2. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
Tegelen te geven omtrent de inrichting van de 
nota en van het dubbel, het gebruik der ze
gels en de bewaring der dubbelen. Deze rege
len kunnen verschillend zijn voor effecten
handelaren en voor anderen. 

3. Indien op het dubbel de vermelding op 
de door Onzen Minister van Financiën aan te 
geven wijze van het in rekening gebrachte ze
gelrecht ontbreekt, wordt behoudens tegenbe
wijs aangenomen, dat de nota ongezegeld is 
afgegeven. Indien volgens die vermelding te 
weinig zegelrecht is voldaan wordt behoudens 
tegenbewijs aangenomen, dat de nota op ge
lijke wijze te laag gezegeld is afgegeven. 

4. Indien ter zake van een bepaal de han
deling geen dubbel van een nota wordt aan
getroffen, wordt behoudens tegenbew ijs aan
genomen, dat geen nota is afgegeven of toe- 1 

gezonden. 
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5. E n boete van vijf en twintig gulden 
wm;dt erbeurd door dengene die de nota 
heeft a _gegeven: 

indie de nota of het aangehouden dubbel 
niet vo doet aan de k rachtens dit artikel ge
stelde ischen; 

indie geen dubbel is gehouden, hetgeen 
behoud ns tegenbewijs wordt aangenomen het 
geval zijn ind ien, bij een doorloopende 
numme ing der dubbelen, volgens de numme
ring ee11 dubbel ontbreekt. 

Art. î8, 1. Hij die een aan zegelrecht on
derwor~en nota ontvangt, welke niet of niet 
behoorlijk gezegeld is, is verplicht deze binnen 
veertiefrdagen na de ontvangst uit te reiken 
aan 's ijks ambtenaar, behoudens h et be
paalde in arti kel 79. 

2. Hl j die geen nota ontvangt is eveneens 
verplic t daarvan, binnen veertien dagen na
dat de verrichting hem bekend is geworden , 
kennis e geven aan 's Rijks ambtenaar. 

3. H ,j die aan een dezer verplichtingen 
niet voidoet is aansprakelijk voor de boete 
ingeval e artikel 2 of artikel 76 verbeurd. 

Art. 9. 1. Geenerle i zegelrecht is ver-
schulditd voor: 

1 °. e nota betreffende den aankoop of 
verkoop van eenig effect, afgegeven of gezon
den aa, een effectenhandelaar, als in het zes
de lid an artikel 75, onder 1 °. is bedoeld, 
mits in I de nota uitdrukkelijk een beroep op 
deze vrijstelling wordt gedaan en uit die nota 
blijkt, ~at zij n iet bestemd is om aan derden 
te worden uitgerèikt; 

2° . b nota betreffende den aankoop of 
verkoop van een ig effect, afgegeven of ge
zonden door een effectenh andelaa r , a ls in 
het zes e lid van artikel 75, onder 1°. is be
doeld, an een in het buitenland zijn bedrijf 
uitoefen nden effectenhandelaar, indi en die 
aankoo of verkoop voor gezamenlijke re ke
ning v den afzender en den geadresseerde 
plaats tnd en het aandeel van den afzender 
niet mi der dan één vierde gedeelte bedraagt , 
mits va een en ander u it de stukken blijkt; 

3°. d nota betreffende den aankoop of 
verkoop van eenig effect, afgegeven of ve rzon
den doJr een effectenhandelaar, als in het 
zesde lid van artikel 75, onder 2°. is be
doeld, ndien te zelfder zake reeds een be
hoorlijk gezegelde nota door hem is ontvan
gen, mi s in de eerstbedoelde nota en in het 
daarvan aangehouden dubbel op door Onzen 
Ministe van Financiën vast te stellen wijze 
van deze ontvangst en van het gebez igde 
zegel wordt melding gemaakt; 

4° . de nota betreffende den aankoop of 
verkoop van eenig effect, afgegeven of ver
zonden aan een effectenhandelaar, als in het 
zesde lid van artikel 75 , onder 3° ., is bedoeld, 
indien die nota betrekking heeft op effecten, 
als in · die bepaling bedoeld zijn , welke voor 
hem zijn aangekocht of aan hem zijn verkocht, 
mits van een en ander uit de nota blijkt; 

5°. de nota betreffende een uitgifte van 
effecten, indien te zei !der zake reeds een be
hoorlijk gezegelde nota is afgegeven of ver
zonden door hem, die de gelegenheid tot ver
krijging der effecten bij inschrijving of op an
dere wijze heeft opengesteld , mits van deze 
afgifte of verzending en van het gebezigde 
zegel in de eerstbedoelde nota en in het daar-
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van aan te houden dubbel op door Onzen 
Minister van Financiën vast te stellen wijze 
wordt melding gemaakt; 

6° . de nota betreffende den aankoop of 
verkoop van een ig effect, indien ter zake het 
,registratierecht bepaald in artikel 45a en vol
gende of in artikel 55 en volgende der Re
gistratiewet 1917 verschuldigd is , mits daar
van uit de nota blij kt; 

7°. de nota betreffende den aankoop of 
verkoop van schatkistbiljetten, en 

8°. een duplicaat-nota, indien te zelfder 
zake reeds een behoorlijk gezegelde nota is 
afgegeven of verzonden, mits van deze afgifte 
of verzending en van het gebezigde zegel in 
de duplicaatnota melding wordt gemaakt. 

2. Degene, die een nota als bedoeld is on
der 1 °. of 4 °. van het eerste 1 id ontvangt, 
waarin het beroep op de daar bedoelde vrij
stelling ten onrechte is gedaan, is verplicht 
die nota binnen drie dagen na de ontvangst 
aan den afzender terug te zenden onder mede
deel ing, dat op de vrijstelling ten onrechte 
een beroep is gedaan. Degene, die de nota 
heeft opgemaakt, is verplicht binnen gelijken 
termijn een nieuwe aan de eischen der wet 
voldoende nota af te geven of toe te zenden. 
Indien aan de voorschriften van dit lid is 
voldaan, wordt de eerste nota geacht niet te 
zijn opgemaakt en wordt de tweede nota ge
acht tijdig te zijn afgegeven of toegezonden. 

3. Indien degene, die de nota heeft opge
maakt, niet voldoet aan zijne verplichting om 
de terug ontvangen nota door een n ieuwe te 
vervangep. zijn het tweede en het derde lid van 
artikel 78 van overeenkomstige toepassing. 

4. Indien degene, voor wien de nota be
stemd is, niet voldoet aan zijn verplichting 
omschreven in het tweede lid, verbeurt hij een 
boete gelijk aan die, welke door den afzender 
der nota ingevolge artikel 2 is verbeurd. 
Laatstgenoemde wordt van de door hem ver
beurde boete ontheven, indien hij aantoont te 
goeder trouw een beroep te hebben gedaan op 
het bepaal de onder 1 °. of 4 °. van het eerste 
lid. 

5. H et bepaalde onder 5°. van het eerste 
lid kan ook toepassing vinden, indien ter zake 
van een uitgifte van effecten, door dengene, 
die de gelegenheid tot verkrijging daarvan bij 
inschrijving of op andere wijze heeft openge
steld, het zegelrecht ad tien cent van elke 
honderd gulden over het bedrag, dat te storten 
zal zijn, op een nota , welke onder hem blijft 
berusten, is voldaan. Op deze nota behoort 
a lsdan het woord " Archiefnota" voor te ko
men, terwijl op de nota's, waarvoor een beroep 
op de vrijstelling onder 5°. van het eerste lid 
wordt gedaan, vermeld wordt, dat het zegel
recht ad 1 0/oo op een archie f nota is voldaan. 

Art. 80. 1. De verplichting tot het afgeven 
of toezenden van een · nota , omschreven in ar
"tikel 76, bestaat niet: 

1 °. voor den effectenhandelaar, die aan een 
anderen effectenhandelaar, onverschillig of 
deze binnen of buiten het Rijk zijn bedrijf 
uitoefent, opdracht tot eenige verri chting heeft 
gegeven, ten aanz ien van die verrichting; 

2°. voor den effectenhandelaar, die eenig 
effect aankoopt of verkoopt voor rekening van 
zich zelf en anderen, voorzoover voor de nota's 
een beroep zou kunnen worden gedaan op het 
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bepaalde onder 1 °. van artikel 79, eerste lid , 
mits voor allen te zamen één of meer verza
melnota's worden opgemaakt, die onder den 
effectenhandelaar blijven berusten en mits deze 
in staat is uit zijn boekhouding of uit andere 
bescheiden aannemelijk te maken, wie de 
medegerechtigden zijn en dat zij voldoen aan 
de eischen onder 1 °. van artikel 79, eerste 
lid, gesteld. 

2. Indien de koop en verkoop van eenig 
effect tusschen twee e ffectenhandel aren tot 
stand komt, vervalt de verplichting tot het 
afgeven of verzenden van een nota: 

1°. voor beide effectenhandela ren, indien 
de overeenkomst ter beurze is tot stand ge
komen; 

2°. voor den effectenhandel aar, die van zijn 
medecontractant een nota heeft ontvangen, 
mits de nota's, welke door beide effecten
handelaren zouden moeten worden afgegeven, 
beide aan zegelrecht zouden zijn onderworpen 
of voor beide een beroep op één der vrijstel
lingen van artikel 79, eerste lid, onder 1°. of 
4°. zou kunnen worden gedaan; 

3°. voor den effectenhandelaar, die een van 
zegel recht vrijgestelde nota zou kunnen ver
zenden, m its v'an de beide nota's welke door 
beide effectenhandelaren zouden moeten wor
den verzonden, er een aan zegelrecht onder
worpen is, terwijl voor de andere een beroep 
op één der vrijstellingen van artikel 79 , eerste 
lid, onder 1 °. of 4°. zou kunnen worden ge
daan. 

3. Indien in de gevallen, waarin overeen
komstig het eerste of het tweede lid de ver
pi ichting tot verzending van een nota niet 
be taat, niettemin een nota wordt verzonden, 
i deze van zegelrecht vrijgesteld, mits van 
een en ander uit de nota blijkt. 

4. Onze Minister van Financi ën is bevoegd 
in gevallen, waarin de aard van de ver
richting of de aard van het bedrijf van den 
effectenhandelaar daartoe aanleiding geeft, 
onder door hem te stell en voorwaarden vrij
stelling te verleenen van de verplichting tot 
het a fgeven of verzenden van nota's, mits deze 
nota's niet aan zegelrecht zouden zijn onder
worpen . 

Art. 81. Het zegelrecht van de in dit hoofd
stuk bedoelde nota's is verschuldigd door hem 
voor wiens rekening de in de nota vermelde 
handeling heeft pl aats gehad, door hem aan 
wi en de effectenhandelaar heeft verkocht, 
door hem van wien de effectenh andelaar heeft 
gekocht of door hem aan wien de desbetref
fende e ffecten zijn uitgegeven. 

HOOFDSTUK X . 

Van de ver-volgingen, verjaringen, enz. 
Art. 82. 1. Behalve zij die volgens de voor

gaande artikelen de zegelrechten en boeten 
moeten dragen of voor de betaling daarvan 
kunnen worden aangesproken, zijn tegenover 
den Staat voor de zegelrechten en boeten 
hoofdelijk aa nsprakelijk: 

a. de ondert.eekenaren van onderhandsche 
akten · 

b . ~ij die de aan zegelrecht onderworpen 
1·egisters houden of door anderen doen houden. 

2. De naamlooze vennootschappen, de we
derkeerige verzekering- of waarborgmaatschap-
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p ij en, de coöperatieve. of andere rechtsper
soonlij kheid bezittende vereenigingen en de 
stichtingen zijn aansprakelijk voor de boeten, 
welke door hare bestuurders of vertegenwoor
digers in deze hoedanigheid zijn verbeurd. 

3. I ndien eene overtreding dezer wet is 
begaan door een l id eener burgerlijke maat
schap of eener vennootschap onder firma als 
zoodani g, is ieder der leden van de maat- of 
vennoot chap hoofdelij k aansprakelijk voor de 
betaling van de rechten en boeten. 

4. Al de beheerende vennooten eener com
manditaire vennootschap zijn hoofdelij k aan
sprakelij k voor de betaling van de rechten en 
boeten, verschuldigd ten gevolge van eene 
overtred ing dezer wet, door een hunner als 
zoodan ig begaan. 

5. De werkgever is aansprakelijk voor de 
rechten en boeten verschuldigd ten gevolge 
van ha ndelingen door personen in zij n dienst 
a ls zoodanig verricht. 

6. De vordering van boete vervalt met den 
dood van hem door wien zij is verbeurd. 

7. D e boeten kunnen niet worden verhaald 
op de erfgenamen van hem d ie daa rvoor is 
aansprakelijk gesteld. 

8. De beide voorafgaande leden vinden 
g~en toepassing indien en voor zoover degene 
d ie cl boete verbeurd heeft of die daa rvoor 
is aansprakelijk gesteld reeds tot betaling ver
oordeeld mocht zij n of indien en voor zoover 
een dwangschrift tegen hem u itgevaardigd 
mocht zijn. 

Art. 83 . 1 . Met het opsporen van de fei
ten, strafbaar gestel d bij deze wet , zijn bel ast 
de ambtenaren van de registratie en van het 
zegel. 

2. Zij m aken van hunne bevinding proces
verbaal op, tenzij het niet- of te weinig be
taal de recht en de boete onmiddellij k worden 
betaald. 

3. D e processen-verbaal van overtred ing ten 
aanzien van de in a rtikel 51 vermel de stukken 
bevatten den letterlij ken inhoud van d ie stuk
ken met a l de daarop gestelde verkla ringen 
en handteekeningen; di e van de stukken, in 
de a rt ikelen 60, 61 en 62 vermeld, en van de 
stukken, welke overeenkomstig artikel 20 ter 
zegel ing zijn aangeboden, bevatten den letter
lijken inhoud van die stukken, voorzooveel 
zulks ter beoordeeling van het gevorderde 
recht en de boete nood i g is, eveneens met al 
de daarop gestelde handtee keningen ; de 
proces en-verbaal verdienen, behoudens tegen
bewijs, ook te dien aanz ien voll edig geloof. 

4. De in het eerste lid bedoelde ambtena
ren zijn verplicht all e stukken, waarin eene 
overtreding dezer wet is begaan , voor zoover 
die niet onder ambte naren in hunne betrek
king blij ven berusten, aan te houden voor het 
constateeren der overtreding. 

5. D e in het derde lid bedoelde stukken 
worden binnen vier en twintig uren terug
gegeven ; de overige stukken worden terug
gegeven, indien de bekeurden door mede
onderteekening van het proces-verbaal de daar. 
in vermelde daadzaak erkennen of het recht 
tot vervolging door betaling of op a ndere 
wijze is vervall en . 

6. Ingeval van vervolging wordt het pro
ces-verbaal met het dwangschrift beteekend. 

Art. 84. l. Met het opsporen van over-
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tredingen dezer wet ten aanzien van de in 
het tweede lid van artikel 28 , onder 3°., als
mede van de in de hoofdstukken III, V en 
VII genoemde stukken zijn ook belast alle 
andere ambtenaren van ' s Rij ks bel astingen 
en de in artikel 141, nos. 1 en 3 tot en met 6 
van het W etboek van Strafvordering aange• 
wezen personen. 

2. Zij zijn verplicht de stukken, waarin de 
overtreding is begaan, aan te houden en van 
die aanhouding een proces-verbaal op te ma
ken, dat binnen twee dagen met di e stu kken 
wordt toegezonden aan een ontvanger der re
gistratie, di e daarmede handel t overeenkom
stig het vorige a rtikel. 

Art. 85. Voor de besl iss ing van all e ge
schillen over invorderi ng en terugvordering 
van rechten en boeten, voor de vervolg ing tot 
betaling van rech ten en boeten en voor de 
terugvordering van betaalde rechten en boeten 
gelden de daaromtrent in de R egistratiewet 
1917 voorkomende bepal ingen. 

Art. 86. H et bewijs door getuigen is toege-
1 aten ten aanzi en van a ll e overtredingen dezer 
wet. 

Art. 87. 1. Door verloop van twee jaren 
verjaren: 

1 °. de vordering van recht, ve rschuld igd 
wegens jachtakten, te r ekenen van het ver
strijken van den termij n waarvoor d ie stukken 
geldig waren; 

2° . de vordering van a ll e andere rechten 
en van de boeten , vol gens deze wet verschu l
d igd, te rekenen van den dag, waa rop akten 
of stukken , waaruit de schuldplichtigheid 
blijkt, ter kennis gekomen zij n van 's R ij ks 
ambtenaar. 

2. H et recht tot terugvordering van on
verschuldigd aan 's Rij ks ambtenaar betaalde 
zegelrechten en boeten vervalt door verjaring 
na twee jaren , ingaande met den dag der be
tal ing. 

Art. 88. De ver jar ing wordt gestuit door 
rechtsvorderingen, beteekend aan hem, wien 
m en de verjaring wil bel etten , vóór het ver. 
strij ken van den termijn ; als ech ter de aange
vangen recht vordering gedurende een jaar 
niet wordt voortgezet, is de vorder ing verval
len. 

Art. 89. l. Met deze! fde straf, als in ar
t ikel 222 van het W etboek van Strafrecht is 
bepaald, word t gestraft h ij d ie opzettelij k een 
plakzegel , dat gebruikt is, verkoopt, te koop 
aanb iedt, a fl evert, ten verkoop in voorraad 
heeft, binnen het Rijk in Europa invoert of 
andermaal gebruikt, als ware het nog niet 
gebruikt . 

2. Met dezelfde straf, als in artikel 225 
van het Wetboek van Strafrecht is bepaald, 
wordt gestraft: 

1 °. hij di e opzettel ijk het dubbel , bedoeld 
in artikel 77 dezer wet, valschelij k opmaakt 
of vervalscht, met het oogmerk om het als echt 
en onvervalscht te gebruiken of door anderen 
te doen gebru iken, ind ien ui t dat gebruik 
eenig nadeel kan ontstaan; 

2°. hij die opzettelijk op dit dubbel eene 
met de waarhe id strijdige vermelding doet 
omtrent het bedrag van het in rekening ge
brachte zegelrecht, indien u it d ie vermelding 
eenig nadeel kan ontstaan. 

3. De in dit a rt ikel genoemde feiten wor-
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den als misdrijf beschouwd en ter terechtzit
ting aanhangig gemaakt op de wijze, bedoeld 
in artikel 258, eerste lid van het Wetboek 
van Strafvordering. 

HOOFDSTUK XI. 

Slot- en overgangsbepalingen. 

Art. 90. 1. Het recht, betaald voor het 
van wege het Rijk uitgegeven gezegeld papier, 
voor het stempelen van buitengewoon gezegeld 
papier en voor gekochte plakzegels wordt, be
houdens de gevallen in deze wet voorzien 1, 
niet teruggegeven, a l is het papier en a l zijn 
de plakzegels ook onnoodig gebruikt of ver
klad. 

2. Onze Minister van Financiën is echter 
bevoegd om, in door hem aan te wijzen ge
va ll en, en onder door hem vast te stellen 
voorwaarden, machtiging te verleenen tot in
wisseling of overstempeling van gezegeld pa
pier en tot inwisseling van plakzegels. 

Art. 91. 1. Wij behouden Ons voor, den 
Raad van State gehoord, in het a lgemeen 
belang vrijstelling van recht te verleenen voor 
bepaalde soorten van niet aan evenredig recht 
onderworpen stukken. 

2. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
kwijtschelding, vermindering of teruggave te 
verleenen van het recht, dat ingevolge artikel 
67 in verband met artikel 60 verschul digd is, 
indien de vervanging der stukken of het stel
len der aanteekening een gevolg is van een in 
overleg met de houders der stukken tot stand 
gekomen regel ing, verband houdende met den 
ongunstigen toestand, waarin degene, te wiens 
l aste de stukken zijn of in wiens kapitaal of 
winst de stukken gerechtigdheid aanduiden, 
verkeert. 

3. Onze Minister van Financiën is voorts 
bevoegd in bijzondere gevallen kwijtschelding, 
vermindering of teruggave van recht en boete 
te verleenen. 

Art. 91a. 1. Onze Minister van Financiën 
is bevoegd volgens door hem vast te stellen 
regelen uitstel te verleenen voor de betaling 
van het recht van ter zegeling aangeboden 
stukken. 

2. De verjaringstermijn wordt van rechts
wege met den termijn van het verleende uit
stel verlengd. 

3. In geval van verleend uitstel is een inte
rest verschuldigd naar een door Onzen Minis
ter van Financiën te bepalen rentevoet. 

4. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
van dezen interest kwijtschelding te verleenen. 

Art. 92. 1. In de termijnen, bij deze wet 
vastgestel d, is n iet begrepen de dag van wel
ken zij beginnen te loopen, doch wel die waar
op zij eindigen. 

2. Indien de laatste dag van een termijn 
valt op een Zondag of op een daarmede ge
lijkgestelden dag, wordt de termijn verlengd 
tot den eersten daarop volgenden dag, welke 
geen Zondag noch een daarmede gelijkge
stelde dag is. 

3. Met den Zondag worden ten deze gelijk
gesteld: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke 

1 Zoolang de Pachtwet niet in werking is 
getreden wordt voor de gecursiveerde woorden 
gelezen: uitzondering in artikel 65 vermeld. 
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Tweede ·Paasch- en Pinksterdag, de beide 
Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de ver
jaardag des Konings. 

Artikelen 93 tot en met 97 (vervallen). 
Art. 98. 1 . Alle vroegere wetten, wetsbe

palingen en wettelijke verordeningen betref
fende het recht van zegel worden bij het in 
werking treden dezer wet afgeschaft. 

2. Behoudens de hierna volgende bepalin
gen, blijven zij echter van kracht ten aanzien 
van alle vroeger opgemaakte nog van kracht 
zijnde stukken, waarvan het zegelrecht vóór 
dat tijdstip verschuldigd was. 

3. Indien dat zegelrecht niet is voldaan , 
kunnen die stukken, binnen zes maanden na 
het in werking treden dezer wet, zonder be
taling van boete gezegeld worden tegen vol 
doening van het verschuldigde recht aan 
's Rijks ambtenaar. 

4. Na het in werking treden dezer wet wor
den geen rechten en boeten van zegel gevor
derd wegens vóór dat tijdstip opgemaakte 
stukken betreffende verzekeringen, indien die 
stukken volgens deze wet van zegelrecht zou
den zijn vrijgesteld. 

5. Iedere verzekeraar wordt ontheven van 
zijne verplichting tot vo ldoening van rechten 
en boeten van zegel verschu ldigd wegens door 
hem vóór het in werking treden dezer wet 
onderteekende, niet in het vorig li d genoemde 
stukken betreffende verzeker ingen, door bin
nen zes maanden na dat tij dstip aan 's Rijks 
ambtenaar te voldoen een bedrag van drie 
duizend gulden of een bedrag, berekend naar 
vijf en twintig cent per polis voor a lle vóór 
het in werking treden dezer wet door hem 
onderteekende, nog van kracht zijnde, niet be
hoorlijk gezegelde polissen, waarbij eene uit
keering van meer dan vijftienhonderd gulden 
aan kapitaal of twee gulden per week aan 
renten verzekerd wordt, en waarvan het aan
tal bij eene door hem onderteekende verkla
ring aan 's Rijks ambtenaar wordt opgegeven. 
Indien dit aantal te laag wordt opgegeven, 
heeft geenerlei ontheffing plaats en kan het 
betaalde bedrag niet worden teruggevorderd. 

6. Overigens zal de tijdige voldoening van 
een der genoemde aan 's R ij ks ambtenaar te 
betalen bedragen tengevolge hebben, dat alle 
in den aanhef van het vori(l: lid bedoel de stuk
ken geacht worden behoorlijk gezegeld te zijn . 

7. Voor de toepassing dezer bepalingen 
worden bewijzen van aandeel en akten van 
deelneming in onderlinge verzekeringen met 
polissen gelijk gesteld. 

Art. 99. 1. Notarieele akten, a ls in artike l 
56 bedoeld, na het in werking treden dezer 
wet verleden, worden gratis geregistreerd . 

2. Op de vóór het in werking treden dezer 
wet opgemaakte akten en stukken van den 
hierbedoelden aard blijven de bestaande bepa
lingen van toepassing. 

Art. 100. Deze wet zal kunnen worden aan
gehaald als : ,,Zegelwet 1917". Zij treedt in 
werking op een nader door Ons te bepalen 
dag. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Juni 
1937, Staatsblad n°. 406 . 

Mij bekend, 
De Minister van Financiën, 0 u d. 
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10 F ebruari 1937. BESLUIT, houdende be
palingen omtrent den vrijdom van den 
accijns op het zout, benoodigd voor het 
bemesten van landerijen en de voeding van 
vee. 

Wij \VILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 14 J anuari 1937, n°. 196, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 74, lett. d en e, der ge
wijzigde wet van 27 September 1892 (Staats
blad n°. 227), houdende bepalingen omtrent 
àen accijns op het zout, alsmede Ons gewijzigd 
besluit van 2 M aart 1912 (Staatsblad n° . 98); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 J anuari 1937, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 J anuari 1931, n°. 
142, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

HOOFDSTUK I. 

Toekenning van den vrijdom. 

Art. 1. Er wordt vrijdom toegekend van 
den accijns voor het zout, benoodigd: 

a. voor het bemesten van I anderijen ; 
b. voor het bereiden en bewaren van vee

voeder· 
c. bij het voederen van vee. 
Onder vee worden verstaan de éénhoevige en 

de herkauwende dieren en de varkens. 
2. De vrijdom wordt verleend: 
a. voor ruw zout waarin zich geen stukken 

bevinden, welke op één hunner vlakken een 
grootere afmeting hebben dan van: 

één centimeter voor zeezout ; 
een halven centimeter voor klip- of mijn. 

zout; 
b. voor geraffineerd zout. 
3. H et zout wordt overeenkomstig de ver

dere bepalingen van dit beslu it vermengd met 
andere stoffen , teneinde het ongesch ikt te 
m aken voor belast gebruik. 

H et alzoo verkregen mengsel wordt land,. 
bouwzout genoemd. 

HOOFDSTUK II. 

Inslag van zout door land houwers of 
andere belanghebbenden. 

4. De landbouwer of a ndere belanghebben
de kan zout ontbieden: 

a. rechtstreeks van buitenslands wat ruw 
zout betreft, ove reenkomst ig Ons besluit van 
3 J anua ri 1908 (Staatsblad n°. 2) ; 

b. uit entrepot wat ruw zout betreft, over
eenkomstig artikel 21 der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 227) ; 

c. van een fabriek waarin salpeter wordt 
vervaard igd uit ch ili -salpeter en chloorkalium, 
waarbij zout (chloornatrium) als bijproduct 
wordt verkregen op de wijze, bedoeld in Ons 
besluit van 28 November 1912 (Staatsblad 
n°. 356); 

d. uit een inrichting voor het uitloogen van 
steenzoutlagen, als is bedoeld in de wet van 
17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 383) ; 
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e. uit een fabriek waarin kal iumgeelbloed
loogzout wordt vervaardigd uit natriumgeel 
bloedloogzout en chloorkalium, waarbij zout 
(chloornatrium) als bijproduct wordt verkre
gen, a ls is bedoeld in Ons beslu it van 14 Fe
bruari 1928 (Staatsblad n°. 32); 

/ . van een zoutzieder; 
g. van een h andelaar in ruw zout, hebben

de genot van a floopend kred iet a ls bedoeld 
bij artikel 62 der wet van 27 September 1892 
(S taatsblad n°. 227) ; 

h. van een h andelaar in geraffineerd zout, 
die dit met overschrijv ing van den accijns 
heeft ingeslagen volgens artikel 65 der wet 
van 27 September 1892 (Staatsb lad n°. 227) ; 

i. u it een v rijdombergplaafai als bedoeld bij 
artikel 1 van Ons bes! uit van 29 September 
1909 (Staatsblad n°. 702, jaar 1934) ; 

Elke insl ag bedraagt ten minste 200 kilo
gram. Onze Minister va n Financiën ka n ech
ter toestaan, dat een kl einere hoeveelheid 
wordt ingeslagen. 

5. De uitslag op den voet van artikel 4, 
letters c, d, e, / , g, h en i geschiedt met een 
document waarvan het model wordt vastge
steld door Onzen Minister van Financiën. Dat 
document wordt, bij schr iftelijke aangifte door 
den afl everaar, aangevraagd bij den ontvan
ger der accijnzen onder wi ens kantoor het 
pand van u itslag is gelegen. 

De aang ifte ter bekoming van het document 
vermeldt: 

a. den naam en de woonpl aats van den 
afl everaar ; 

b. het pand, waaru it het zout za l worden 
afgeleverd; 

c. den vervoerder en het vervoermiddel ; 
d. den naam, het adres en het beroep van 

den ontbieder; 
e. het pand, waarin de inslag zal pl aats 

hebben; 
/. de hoeveelheid en de soort zout; 
Een en ander wordt overgenomen in het 

document, waarin tevens wordt vermeld: 
a. de termij n, binnen welken de inslag moet 

pi aats hebben ; 
b. de termijn , binnen welken het document 

gezu iverd ten kantore van a fgifte moet zijn 
terugontvangen. 

Indien een rekening wordt gehouden, ge
schiedt de crediteering daarvan voor de in het 
document vermelde hoeveelheid zout bij de 
afgifte van het document. Wordt het docu
ment binnen den daarin gestelden termijn 
niet of niet geheel gezuiverd terugontvangen, 
dan wordt de accijns van de geheele partij of 
van het ontbrekende gedeel te dadel ijk van den 
afleveraar ingevorderd. 

6 . De inslag geschiedt, behoudens in geval 
afwijking is toegestaan vol gens artikel 12, 
derde lid , van dit beslui t , in tegenwoordigheid 
van ambtenaren der accijnzen. 

N a vergelijking van de hoeveelhe id met het 
document wordt het zout dadelijk door of van
wege den ontbieder, in het bijzijn der ambte
naren en volgens hun aanwijzingen, vermengd 
overeenkomstig de voorschriften van Onzen 
Minister van Fina nciën, di e tevens bepaal t of 
het mengmiddel door den belanghebbende 
moet worden verstrekt dan wel op diens ko~
ten door de Administratie der accijnzen za 1 
worden geleverd. 
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7. Bij den inslag van het zout moet de be
langhebbende de ambtenaren desgevraagd in 
de gelegenheid stellen het te wegen. 

8. H et zout kan reeds op de plaats van 
afzending worden vermengd indien zulks 
word t verzocht in de aangifte ter bekoming 
van h et document . 

De vermeng ing heeft plaa ts dadelijk vóó r 
den u itslag. Artikel 6, tweede lid , is ten deze 
van roepass ing, met dien verstande, dat de 
a fleveraar in de pl aa ts treedt van den ontbie
der . In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
v11n Financiën, onder de noodi ge voorzienin
gen tegen misbruik, roestaan , dat de ver
men ging niet dadelijk vóór den uitslag plaats 
heeft. 

Op den u itslag, de credi teer ing en den in
slag zijn van roepass ing artikel 5 en artikel 6, 
eerste lid. 

H OOFDSTUK III. 

Depots. 
9. Er worden depots van landbouwzout roe

gel aten. 
Hij die zoodanig depot wil houden, behoeft 

daartoe de vergunn ing van den I nspecteur 
der accijnzen in wiens dienstkring het depot 
wordt gevestigd. 

De vergunning wordt slechts verl eend rot 
wederopzeggens. Intrekking geschiedt door den 
Inspecteur bij een met redenen omkleede be
sli ssing. 

De belanghebbende wien een vergunning is 
gewei gerd, of wiens vergunn ing is ingetrok
ken, heeft beroep op Onzen M inister van Fi
nanciën. 

10. De lokalen moeten sch r iftelijk worden 
aangegeven bij den Ontvanger der accijnzen 
onder wiens kantoor het depot geve t igd zal 
worden en door dezen zijn roegelaten. 

De Ontvanger geeft, bij roelating, een bewijs 
va n de aangi fte af. 

De lokalen mogen zonder schriftelijke roe
stemming van den Ontvanger n iet gelijktijdi g 
rot andere doeleinden worden gebruikt. 

De bel anghebbende heeft van des Ont vangers 
besli ss ing omtrent een en ander beroep op 
Onzen Minister van Financiën. 

Op of boven den ingang der bedoelde lo
kalen moet met du idelij k leesbare letters in 
olieverf gesteld worden het opschr ift : 

Bergplaats va n Landbouwzout. 
ll. Op a fl evering, ui tslag en inslag zijn 

van roepass ing artikel 4, eerste li d, en de ar
t ikelen 5, 6, 7 en 8. 

Elke inslag bedraagt ten minste 500 kilo
gram. 

12 . E en depothouder kan ui t een ander 
depot landbouwzout inslaan bij hoeveelheden 
van ten minste 500 kilogram. 

De bepali ngen van artikel 5, artikel 6, eer
ste Jid , en a rt ikel 7 zijn ten deze van over
eenkomstige toepassing. 

De Inspecteur der accij nzen in wiens dienst
kring de inslag moet pl aats hebben, kan a f
wijking toestaan van artikel 6, l ste I id, wan
neer de ontbieder op het document een onder
teekende verklaring stelt, inhoudende dat hij 
de daarin vermelde hoeveelheid la ndbouwzout 
in zijn depot heeft ingeslagen en heeft inge
schreven in het bij a rtikel 13 bedoelde regis
ter. H et document wordt a lsda n uiterlijk op 
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den tweeden dag, vol gende op den dag van 
inslag, ten kantore van den Ontvanger der 
accijnzen ingeleverd. 

De a fwijking bedoeld in het vorige lid kan 
doorloopend tot wederopzeggens worden ver
leend. 

13. Voor ieder depot wordt door of van
wege den depothouder een register gehouden, 
ter boeking van de in- en ui tgeslagen hoeveel
heden zout. H et register wordt ingericht en: 
bijgehouden overeenkomsti g de voorschriften 
van Onzen Minister van Fina nciën. 

Wanneer de ambtenaren der accijnzen het 
depot bezoeken , moet hun dat register op aan
vraag onverwijld worden vertoond. 

14 . De depothouders mogen het landbouw
zou t afl everen: 

a. aan landbouwers of andere belangheb
benden die het nood ig hebben voor de in arti
kel 1 genoemde doele inden ; 

b. met bestemming tot inslag in een ander 
depot als genoemd in a r t ikel 9 van di t be
sluit . 

De a fl evering bedoeld onder b heeft pl aa ts 
met een document op de wijze , bepaald bij 
a rtikel 5 van dit be~! ui t. 

15. De ambtenaren kunnen met schri fte
lijke macht ig ing van den Ontvanger der ac
cijnzen of van een hooger ambtenaar den 
voorraad landbouwzout in een depot opnemen. 

De depothouder is verplicht kosteloos de 
noodige werklieden, een behoorlijk weegtoestel 
met gewichten, a lsmede de bij de opnemi ng 
vereischte zakken of andere voorwerpen tot 
berging van zout te verstrekken . 

a iedere peil ing wordt het register bedoeld 
bij artikel 13 door de ambtenaren afgesloten. 

De bij peiling bevonden hoeveelheid la nd
bouwzout w ordt door hen onmiddellij k onder 
de a fsluiting inge chreven a ls ee rste inslag 
na de peiling. 

16 . H et is verboden: 
a. een hoeveelheid I andbouwzout voorh an

den te hebben, welke meer dan vij f ten hon
derd in meer of in minder verschilt van de 
hoeveelheid, welke vol gens het registe r be
doeld bij artikel 13, aanwezi g moet zijn. Be
draagt het ver chi] meer dan twee ten honderd 
van de hoeveelheid waarover de voormelde 
speling moet worden berekend, dan word t 
voor dat meerdere verschil de accij ns, be re
kend tegen drie gulden per 100 kilogram, van 
den depothouder ingevorderd ; 

b. onjuiste in chrij vingen in het register te 
doen of inschrijvingen te doen op andere wij ze 
dan door Onzen Min ister van Financiën krach
tens artikel 13 is voorgeschreven ; 

c. verplichte inschrij vingen in het reg ister 
na te laten. 

17. Wanneer de vergunning van den depot
houder is ingetrokken , worden verdere insla
gen van zout niet toe ge l aten. H et voorhanden 
landbouwzout moet, binnen zes maanden na 
de intrekking der vergunning, op den voet 
van d it bes! ui t worden afgeleverd, bij ge
breke waarvan de accijns wordt ingevorderd . 

HOOFDSTUK IV. 

Algemeenc bepalingen. 
18. H et is verboden m iddelen aan te wen

den om de stoffen, waarmede het zout ver-
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mengd is, weder daarvan af te scheiden of 
die sroffen onwerkzaam te maken. 

Aan hem die dit doet of die n iet voorkomt 
dat dit met door hem ingeslagen landbouwzout 
wordt gedaan, kan door Onzen Min ister van 
Financiën het recht tot verderen inslag van 
landbouwzout worden ontnomen. 

19 . Het is aan landbouwers, veehouders en 
andere belanghebbenden verboden het zout,, 
dat zij op den voet van Hoofdstuk II of uit 
een depot bedoeld bij Hoofdstuk III van dit 
besluit hebben ingeslagen, weder uit te si aan, 
of het voor een ander dan in artikel 1 ver
meld doel te gebru iken. 

Bij overtreding is het tweede lid van het 
vor ig artikel van toepass ing. 

Door den Inspecteur der accijnzen kan ech
ter worden toegestaan, dat, onder door hem 
te stellen voorwaarden, landbouwzout wordt 
uitgeslagen om naar elders te worden over
gebracht teneinde voor de in artikel 1 ge
noemde doeleinden te worden gebruikt, 

20. Het is verboden landbouwzo ut in te 
slaan of aanwezig te hebben in een zoutz ie
derij , in een inrichting voor het uitloogen van 
steenzoutl agen, of in panden of op erven 
welke door deuren, vensters of andere ope
ningen met een zoutz iederij of met een in
I'ichting als evenbedoeld gemeenschap hebben. 

In bijzondere gevallen kan door Onzen Mi
nister van Financi ën, onder de noodige voor
zieningen tegen m isbruik, ontheffing van het 
in het vorige lid bedoelde verbod worden ver
leend , voor wat betreft het aanwezig zijn van 
voor aflevering bestemd landbouwzout, dat 
met toepa sing van artikel 8 is vermengd. 

21. Onze Minister van Financiën is ge
machtigd om onder de noodige voorzien ingen 
vrij dom van den accij ns op het zout toe te ken
nen voor de vervaardiging van liksteenen. 

22. Voor h et wegen van zout en verder 
toezicht volgens de vorenstaande bepalingen 
worden, mits zulks plaats heeft bi nnen den 
gewonen diensttijd der ambtenaren, geen kos
ten in rekening gebracht. 

23 . H et register bedoeld in artikel 13, 
wordt jaarlijks in de maand J anuari bij den 
Ontvanger der accijnzen ingeleverd. 

24. Bij het in werk ing treden van dit be
slui t vervalt Ons beslui t van 2 Maart 1912 
(Staatsblad n°. 98), gewijz igd bij dat van 3 

ovember 1920 (Staatsblad n°. 809). 
25 . Bij het in werking treden van dit be

sluit blijven de alsdan bestaande vergunningen 
tot het houden van een depot van landbouw
zout, de toelating van lokalen voor zoodanige 
depots en de vrijdommen van den accij ns op 
het zout voor de vervaardiging van liksteenen 
tot wederopzeggens van kracht. 

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

Zeil am See, den l0den Februari 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister vàn Financiën, 0 u cl. 
{Uitgeg. 30 Maa,·t 1937.) 
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7 April 1937. BESLUIT, houdende nieuwe 
aanwijzing van don loop der linie van 
toezicht, welke ingevolge de artikelen 162 
en 177 der Algemeene Wet van 26 Augus
tus 1822 (Staatsblad n° . 38), de binnen
grens van het zoo genaamde onvrije terrein 
aan de zeezijde zal vormen. (,,Liniebesluit 
Z eezijde.") 

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

Financiën van 12 Maart 1937, Invoerrechten, 
n°. 164 ; 

Gezien de artikelen 162 en 177 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38), zooals deze artikelen laatstelijk zijn 
gewijzigd bij de wet van 19 Juli 1934 {Staats
blad n°. 403); 

Den Raad van State geboord (advies van 
23 Maart 1937, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 April 1937, n°. 173, 
afdeel ing Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De loop der linie ter bepaling van 
den afstand tot welken het in de artikelen 
162 en 177 van de gewijzigde Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 {Staatsblad n°. 38) be
doelde terrein van toez icht zich aan de zee
zijde binnenwaarts uitstrekt, wordt vastgeste ld 
a ls volgt: 

ZEELAND. 

(Z eeuwsch-Vlaanderen). 

1 Van het punt, waar de weg van Schapen
brugge (B elgië) naar R etranchenient de 
Rijksgrens snijdt, in Noord-Oostelijke rich
ting langs de Oostzijde van d ien weg tot het 
punt van samenkomst met het Marktplein te 
R etranchement; 

2 van daar in dezelfde richting langs de 
Zuid-Oostzijde van den weg naar Cadzand 
tot den dijk, die den Verschen polder van 
den Oudelandschen polder scheidt; 

3 vervolgens in gelijke richting in rechte lij n 
over dien scheidingsdijk en verder in Noor
delijke r ichting langs den Oostelijken voet 
van dezen dijk tot het punt van samen
komst met den Cadzandschen weg; 

4 den Cadzandsohen weg langs de Zuid-Oost
zijde volgende tot het punt, waar deze sa
menkomt met de Dorpsstraat te Cadzanil; 

5 van daar Oostwaarts langs de Zuidzijde van 
die Dorpsstraat tot den grooten weg va11 
Cadzand naar Zuidzande; 

6 langs de Westzijde van dezen weg in Zu id
Oos·telijke richting tot den dijk, die den 
Oudelandschen polder van den Vier Hon
derd bezuiden de K erkpolder scheidt; 

7 dezen dijk in Oo telijke richting in rechte 
lijn overstekende en verder Noordwaarts 
langs den Oostel ij ken voet van dien dijk tot 
den scbe idingsdijk van den Vier Honderd 
bezuiden de K erkpolder en den Tien Hon
derdpolder; 

8 vervolgens Oostwaarts langs den Zuidelij 
ken voet van dezen dijk tot h et punt van 
samenkomst met den dijk tusschen den Tien 
Honderdpolder en den Strijdersgatpolder ; 

9 van dat punt Oostwaar ts in rechte lij n naar 
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den Zuid-Oosthoek van perceel, kadastraal 
bekend gemeente Cadzand, sectie B, n°. 378; 

10 van daar in gelijke richting in rechte lijn 
naar den Noord-Oosthoek van perceel Cad,. 
zand, sect ie B, n°. 332, gelegen aan den dijk, 
die den Strijdersgatpolder scheidt van den 
St.-J anspolder; 

11 vervolgens Zuid-Oostwaarts langs den Oos
telijken voet van dien dijk tot den St.-Jans
dijk, die de scheiding vormt tusschPn den 
Antwerpschen- en den St. -Janspolder; 

12 van dat punt in Noord-Oostelijke richting 
in rechte lijn door den St.-J anspolder, den 
Mettenijepolder en den Grooten St.-Anna
polder tot den Noord-Oosthoek van perceel 
Groede, sectie A, n°. 590, gelegen aan het 
kruispunt van dijkwegen, genaamd "In de 
Vijf Wegen"; 

13 van dat kruispunt Zuid-Oostwaarts langs 
den Westelijken voet van den scheidingsdijk 
van den Grooten St.-Annapolder en den 
Ouden polder tot het snijpunt van dezen 
dijk met den Steenweg Nieuwvliet-G,·oede; 

14 den Steenweg in gelijke richting in rechte 
lij n overstekende en verval gens Oost-Noord
Oostwaarts langs de Zuidzijde van di en weg 
tot tegenover het punt van aanvang van de 
dreef van perceel 0,,-oede, sectie A, n°. 1207, 
gelegen aan de Noordzijde van den Steen
weg; 

15 van dat punt in Noord-Noord-Westelijke 
richting -in rechte lijn over dien weg en ver
volgens in gelijke richting langs de Oost
zijde van die dreef tot den Catsweg, die den 
Proostpolder van den Zouten polder scheidt; 

16 langs de Zuidzijde van den Catsweg Oost
waarts tot den Noordweg en vervolgens in 
Zuidelijke richting langs de Westzijde van 
laatstgenoemden weg tot het punt van sa
menkomst met den Woordtweg; 

17 van daar den Noordweg in Oostelijke rich
t ing in rechte lijn overstekende en verder 
de Zuidzijde van den Woordtweg volgende 
tot den scheidingsdijk van den Proost- en 
den Blokspolder; 

18 dezen dijk in gelijke richting oversteken
de en vervolgens Noordwaarts langs den 
Oostelijken voet van dien dijk tot den Plat
ten dij k, vormende de scheiding van den 
Bloks- en den Heerenpolder; 

19 vervolgens langs den Zuidelijken voet van 
den Platten dijk in Oost-Zuid-Oostelijke rich
ting tot het snijpunt van dezen dijk met den 
Steenweg Groede-B,·eskens; 

20 van dat snijpunt Zuid-Oostwaarts in rechte 
lijn over den Steenweg, verder langs den 
Westelijken voet van den Bramendijk, die 
den Ouden Groedschenpolder scheidt van den 
Zuid-Westhoekpolder, tot den Noord-Oost
hoek van perceel 0,,-oede, sectie B, n°. 940, 
gelegen aan de Westzijde van den straat
weg Breskens-Schoondijke; 

21 van dat punt in Oostelijke richting in 
rechte lijn over dezen straatweg en verder 
langs den Zuidelijken voet van den dijk ; die 
den Buizenpolder scheidt van den Klein
Baarzandepolder, tot den grintweg, de zoo
genaamde "Eerste Schapendreef" ; 

22 langs de Westzijde van deze dreef Zuid
waarts tot den scheidingsdijk van den Klein
Baarzandepolder en den Jong-Baarzande
polder; 
L. & S. 1937. 

1937 

23 vervolgens in gelijke richting in rechte 
lijn over dezen dijk en daarna Oostwaarts 
langs den Zuidelijken voet van dien dijk tot 
den grintweg, genaamd " de Tweede Scha
pendreef"; 

24 deze dreef in Zuidelijke richting langs de 
Westzijde volgende tot den dijk, die de schei
ding vormt tusschen den J ong-Baarzande- en 
den Nieuwen H avenpolder; 

25 van daar in gelijke richting in rechte lijn 
over dezen scheidingsdijk en verder, nu 
Oostwaarts, langs den Zuidelijken voet van 
dien dijk tot het zoogenaamde "Derde Scha
pendreefje" ; 

26 langs de Westzijde van dit dreefje Zuid
Oostwaarts tot den dijk, die den Nieuwen 
H avenpolder scheidt van den Prins Willem
polder; 

27 van dat punt in Zuid-Oostelijke richting 
in rechte lijn over dezen dijk en verder in 
gelijke richting langs de Westzijde van den 
Gatternisseweg tot het kruispunt van dezen 
weg met den Langen Heerenweg; 

28 dezen weg in dezelfde richting in rechte 
lijn overstekende naar den Noord-Oosthoek 
van perceel Schoondîjke, sectie D, n°. 1277, 
gelegen ten Zuiden van dat kruispunt; 

29 van daar Oostwaarts in rechte lijn over 
den Gatternisseweg, door den Prins Willem
polder tot den dijk, die dezen polder scheidt 
van den Oranjepolder, ter plaatse waar deze 
scheidingsdijk den Scherpenheuvelschen weg 
ontmoet bij den Zuid-Westhoek van perceel 
Schoondijke, sectie E, n°. 142; 

30 van daar in Zuid-Oostelijke richting langs 
de Westzijde van den Scherpenheuvelschen 
weg tot het kruispunt van dezen weg met 
den weg, genaamd "de Klakbaan"; 

31 di t kruispunt in Oostelijke richting over
stekende naar de Zuidzijde van de Klakbaan 
en vervolgens langs die zijde van deze baan 
tot het punt van samen.komst met den schei
dingsdijk van den Oranje. en den Hoofd
plaatpolder; 

32 van dat punt Zuid-Oostwaarts langs den 
Westelijken voet van dezen dijk tot den dijk, 
die den Hoofdplaatpolder scheidt van den 
Wilhelminapolder; 

33 vervolgens ombuigende in Oostelijke rich
ting langs den Zuidelijken voet van dezen 
scheidingsdijk tot het kruispunt van dien 
dijk met den Dorps kruisweg Hoofdplaat
Driewegen; 

34 langs de Westzijde van dezen weg Zuid
waarts tot den dijk, die de scheiding vormt 
tusschen den Wilhelmina- en den Helena
polder; 

35 van daar ombuigende in Oostelijke rich
ting naar den Zuidelijken voet van dezen 
scheidingsdijk en vervolgens Oost-, daarna 
Zuidwaarts, langs den Zuidelijken, later 
Westelijken voet van dien dijk tot het punt, 
waar deze dijk den weg B iervliet- Driewegen 
ontmoet; 

36 dezen weg in Zuidelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens in dezelfde 
richting langs de Westzijde van dien weg 
(in het dorp B iervliet genaamd de Noord
straat), tot het punt van samenkomst met 
de Raadhuisstra.at in dat dorp; 

37 de Raadhuisstraat, later genaamd Oude
stadsstraat, langs de Noordzijde Westwaarts 

20 
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volgende tot het pu;;t van ·samenkomst met 
de Gentsche straat; 

38 langs de Westzijde van deze straat in 
Zuidelijke richting en vervolgens langs de 
gel ijke zijde van den weg Biervliet-Philip
pine, waarin . de Gentsche . straat buiten het 
dorp Biervliet overgaat, tot den scheid ings
dijk van den Ouden Stadspolder en den 
Maria polder; . 

39 vervolgens Westwaarts langs den Noorde
lijken voet van dezen dijk, die later ove·rgaat 
in den scheidingsdijk van den G.eertruida
en den Mariapolder, tot den dijk , die de 
scheiding vormt tusschen den Oranje- en 
den Maria polder; 

40 van· daar in Zuidelijke richting in rech te 
lijn over den scheidingsdijk van den Geer
truida- en den Oranjepolder en verder, aan
vankelijk in dezelfde, later in Zuid-Weste
lijke richting, langs den Westelijken voet 
van den dijk, die de scheiding vormt tus
schen den Oranje- en den M ariapolder tot 
den dijk, die den Maria- van den St. Anna
polder scheidt ; 

41 dezen dijk in Zuidelijke richting in rechte 
lijn overstekende en verder in dezelfde r ich
t ing langs den Westelijken voet van den 
scheidingsdijk van den St. Anna- en den 
Mariapolder tot den dijk, die de scheiding 
vormt van den St. Anna- en den Magdalena-
polder ; · 

42 vervolgens in gelijke richting langs den 
Westelijken voet van dezen scheidingsdijk, 
later de scheiding vormende tusschen den 
Kleinen Zuiddiepe- en den Magdalenapolder 
en daarna die tusschen den Grooten Zuid
diepe- en den Passageulepolder, tot het punt, 
waar deze dijk den grooten Straatweg 
IJzendijke-PhÏlippine ontmoet; 

43 dezen weg in dezelfde richting in rech te 
lijn overstekende en verder Oostwaarts, later 
Zuid-Oostwaarts, langs de Zuid-, later West
zijde, van .dien straatweg tot het punt van 
samenkomst met den Patientieweg; 

44 van daar in Zuidel ijke richting langs de 
Westzijde van dien weg tot het punt, waar 
deze de Rijksgrens snijdt; 

45 van dat punt Oostwaarts langs de Rijks-
- grens tot het punt, wàar het door den Phi

lippinepolder loopende Kathelijne straatje 
begint; 

-46 langs de Oost-, later Zuidzijde, van dat 
straatje Noord-, later Oostwaarts, tot den 

· dijk, die de scheiding · vormt tusschen den 
Philippine- en den St. Pieterspolder ; 

-17 dezen dijk en den daarnaast gelegen weg 
van de Rijksgrens naar Philippine in rechte 
lij n in Oostelijke richting kruisende naar de 
grens van de gemeenten Philippine _en Sas 
van Gent; 

· 48 · deze grens· in Noordelijke, later Oostelijke, 
daarna weer · Noordelijke richting in a l haar 
)uonkelingen volgende tot den scheidingsdijk 
van den St. Pieters- en den Vergaertpolder; 

-49 dezen dijk in Wéstelijke richting in rechte 
lijn overstekende en verder West-, later 
Noordwaarts, langs den Noordelijken, later 
Oostelijken voet van· dien dijk tot het punt 
van samenkomst met den weg Philippine
Driekwart, genaamd "de Z_andstraat"; . 

50 'langs de Zuidzijde van de Zandstraat 
Oostwaa·rts tot het · punt, waar de in Zuid-
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Westelijke/Noord-Oostelijke richting loopen
de weg door den Vergaertpolder begint; 

51 dezen landweg langs de Zuidzijde in 
Noord-Oostelijke rich t ing volgende tot het 
punt van samenkomst met den scheidingsdijk 
van den Vergaert- en den Seydlitzpolder; 

52 van daar Oostwaarts in rechte lijn over 
dezen scheidingsdijk en verder in Noorde
lijke, later Noord-Oostelijke richting langs 
den Oostelijken voet van dien dijk tot den 
dijk, die de scheiding vormt tusschen den 
Seydlitz- en den Van Wuijckhuijsepolder; 

53 dezen dijk Oostwaarts langs den Zuide
lijken voet vólgende tot het punt, waar de 
in Zuid-Noordelijke richting loopenden land
weg door den Van Wuijckhuijsepolder aan
vangt; 

54 vervolgens in Noordelijke richting over 
den scheidingsdijk van den Seydlitz- en den 
Van Wuijckhuijsepolder in rechte lijn naar 
de Oostzijde van den landweg door dezen 
polder en verder in gelijke richting langs 
genoemde zijde van dezen weg en over den 
dijk, die den Van Wuijckhuijsepolder scheidt 
van den Nieuw-Westenrijkpolder, tot het 
punt, waar de in Zuid-Noordelijke richting 
loopenden weg door dezen polder begint; 

55 langs de Oostzijde van dezen weg Noord
waarts tot den Binnendijk vormende de 
scheiding van den Nieuw-Westenrijk- en den 
Oud-Westenrijkpolder; 

56 den Zuidelijken voet van dezen Binnen
dijk in· Oostelijke richting volgende tot 
tegenover den weg, die den Binnendijk en 
den Molendijk verbindt ; 

57 dezen Binnendijk in Noord-Westelij ke rich
ting in rechte lijn overstekende naar de 
Oostzijde van den verbindingsweg van_ den 
Binnendijk en den Molendijk en vervolgens 
in dezelfde richting langs de Oostzijde van 
dien weg tot den Mol endijk, waarover de 
groote weg H oek-Te1'1ieuzen loopt; 

58 langs de Zuidzijde van de.zen weg Noord
Oostwaarts tot het punt van samenkomst 
met den scheidingsdijk van den Vlooswijk
en den Goesschenpolder; 

59 van dat punt in Oost-Zuid-Oostelijke rich
ting langs den Zuidelijken voet van dezen 
dijk tot den Zuid-Oosthoek van den duiker 
liggende naast den kanaalweg T erneuzen--::
Sas van Gent; 

60 van daar Oostwaarts in rechte lijn over 
het kanaal T e,·neuzen-Sas van Gent en over 
den daar naast gelegen spoorweg naar het 
punt van aanvang van den Baandijk, ge
legen tusschen den Zuid-Westhoek van perceel 
T erneuzen, sectie M, n°. 278 en den Zuid
Oosthoek van perceel, sectie M, n°. 266; 

61 langs den Oostelijken voet van den Baan
dijk in Noord-Noord-Westelijke richting tot 
den weg langs den Hoogen dijk; 

62 vervolgens Zuid-Zuid-Oostwaarts langs de 
Westzijde van dien weg tot de insnijding in 
den Hoogen dijk, waar het voetpad tusschen 
de perceelen Terneuzen, sectie E, nos. 647 
en 968 begint; · 

63 langs de Zuidzijde vaµ dat voetpad Oost
waarts tot het punt :v.an samenkomst met 
den grooten w.eg T erneuzen-Axel; 

64 dezen weg in gelijke• r ichting in rechte 
lijn overstekende naar de' Zuidzijde van het 
Donkerstraatje; · 

. ~[.IJ i .' -~~ 
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65 langs de Zuidzijde van dat straatje in 
Noord-Oostelijke richting tot het punt van 
aanvang van den landweg door den Kats
polder, gelegen tusschen de perceelen T er
neuzen, sectie E, nos. 166 en 172 ; 

66 dezen landweg langs de Zuidzijde oord
Oostwaarts volgende tot de Othenesche 
Kreek; 

67 vervolgens in Oost-Noord-Oostelijke rich
ting in rechte lijn over deze Kreek naar den 
Zuid-Westhoek van perceel Z(uunslag, sectie 
G, n°. 147; 

68 van dat punt Oostwaarts lang de Zuid
zijde van het verlengde van de Molenstraat 
tusschen de perceelen Zaamslag, sectie G, 
nos. 147 en 1173 tot den Drieweg ; 

69 dezen weg in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens in Noordelijke 
richting langs de Oostzijde van dezen weg 
tot den dijk, die den Margaretha- van den 
Zaamslagpolder scheidt ; 

70 van daar in Oostelijke richting langs den 
Zuidelijken voet van dezen scheid ingsdijk tot 
het punt van samenkomst met den Paarden
dijk; 

71 vervolgens in Noordelijke richting in rech
te l ijn over den scheidingsdijk van den Zaam
slag- en den Kreekepolder en verder in de
zelfde richting langs den Oostelijken voet 
van den Paardendijk tot den Beugeltasdijk; 

72 langs den Zuidelijken voet van dezen clijk 
Oostwaarts tot den weg, die van den Reuzen
hoek naar den Oostelijken dijk van den 
Kleinen Huissenspolder loopt; 

73 dezen weg in gelijke 1·ichting' in rechte 
lijn overstekende en vervolgens Noord-West
waarts langs de Oostzijde van dien weg tot 
het punt van samenkomst met den Kamper
schen weg; 

74 langs de Zuidzijde van dezen weg in 
Noord-Oostelijke richting tot den dijk, die 
de scheiding vormt tusschen den Grooten 
Huissens- en den K leinen Eendrachtpolder; 

75 dezen dijk Zuidwaarts langs den Weste
lijken voet volgende tot den scheid ingsdijk 
van den Kleinen Eendrachtpolder en den 
Van Lijndenpolder ; 

76 van daar in Oostelijke richting in rechte 
lijn over den scheidingsdijk van den Groo
ten Huissens- en den Van Lijndenpolder en 
vervolgens Noord-Oostwaarts langs den Oos
telijken voet van den scheidingsdijk van den 
K le inen Eendracht- en den V an Lijndenpol
der tot den dijk, di e den Hell egatpolder van 
den Van Lijndenpolder scheidt; 

77 dezen dijk langs den Zuide lijken voet in 
Oostelijke richting volgende tot den schei
dingsdijk van den Willem III polder en den 
Van Lijndenpolder; 

78 vervolgens in rechte lijn in gelijke rich
ting over dezen djjk en verder Noordwaarts 
langs den Oostelijken voet van den dijk, die 
de scheiding vormt van den Hellegat- en 
den Willem III polder, tot den weg langs 
het uitwateringskanaal; 

79 dezen weg in Oostelijke richting ongeveer 
100 meter langs de Zuidzijde volgende tot 
den weg tusschen den Willem III- en den 
Stoppeldijkpolder; 

80 van daar in gelijke richting in rechte lijn 
over dezen weg en vervolgens Noordwaarts 
langs de Oostzijde van dezen weg, verder in 
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rechte lijn over het uitwateringskanaal tot 
den dijk, die den Rummersdijkpolder scheidt 
van den Stoppeldijkpolder; 

81 dezen scheidingsdjjk Oostwaarts langs den 
Zuidelijken voet volgende tot den dijk, die 
de scheiding vormt van den Kleinen Hengst
dijk- en den Stoppeldijkpolder; 

82 vervolgens in gelijke richting in rechte 
lijn over dezen dijk en verder Noordwaarts 
langs den Oostelijken voet van den clijk, die 
den Kleinen Hengstdijk- van den Rummels
dijkpolder scheidt tot den scheidingsclijk van 
den Kleinen Hengstdijk. en den Hoog land
polder; 

83 dezen dijk Oostwaarts langs den Zuide
lijken voet volgende tot den Koningsdijk ; 

84 den Koningsclijk in gelijke rich t ing in 
rechte lijn overstekende en vervolgens Noord
Oostwaarts langs den Zuidelijken voet van 
den dijk, die den Hooglandpolder scheidt 
van den Zoutepolder tot tegenover het punt 
waar de Hooglanddijk dezen clijk raakt; 

85 van daar in gelijke richting in rechte lijn 
over den scheidingsdijk van den Zoutepolder 
en den Burg en Zoutlandpolder en vervol
gens Noordwaarts langs den Oostelijken voet 
van den Hooglanddijk tot de Zoutlandsche 
straat; 

86 langs de Zuidzijde van deze straat Oost
waarts tot den clijk, die de scheiding vormt 
tusschen den Burg en Zoutlandpolder en den 
Mariapolder; 

87 dezen dijk in gelijke richting in rechte 
lijn ove1·stekende en vervolgens in Zuid
Oostelijke richting eveneens in rechte lijn 
naar den Noord-Oosthoek van perceel H on
tenisse, sectie H , n°. 853, zijnde de Roomsch 
Katholieke Kerk te Groenendijk, gelegen 
aan de straat, genaamd "den Groenen dijk"; 

88 van da.t punt in Zuidelijke, later Zuid
Westelijke richting langs de West- , later 
Noord-Westzijde, van den Groenen dijk tot 
den Scheidingsclijk van den Maria- en den 
Zoute polder; 

89 dezen dijk in Zuidelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens Zuid-Oost
waarts langs den Westelij ken voet van den 
djjk, die de scheiding vormt tusschen den 
Zoute- en den Zandpolder, langs "Hoek en 
Bosch", tot den weg over den P latten dijk ; 

90 vervolgens in dezelfde richting in rechte 
lijn over dezen weg en verder, aanvankelijk 
in gelijke r ichting, later Noordwaarts om
buigende, langs de West- , later de Zuid
zijde, van den weg over den Platten dijk 
tot het punt van samenkomst met den 
Grooten weg Hulst-Walsoorden; 

91 langs de Westzijde van dezen weg Zuid
waarts tot den dijk, die den Grooten Hengst
dijkpolder scheidt van den Oost-Vogelpolder; 

92 dezen dijk in Oostelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens Noord-Oost-, 
later Oostwaarts, l angs den Zuidelijken voet 
van den dijk, die den Schaperspolder scheidt 
van den Oost-Vogelpolder, tot den Boude
loodijk ; 

93 langs den Zuidelijken voet van dezen dijk 
in gelijke richting tot den scheidingsdijk 
van den Kruispolder en den Ouden Graauw
polder; 

94 vervolgens in Noord-Oostelijke richting 
langs den Zuidel ijken voet van dezen dijk 
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tot den Ouden Graauwschen dijk ; 
95 dezen dijk Zuidwaarts langs den Weste

lijken voet volgende tot de eerste in nijding 
in dezen dijk; 

96 van daar in Zuid-Oostelijke r icht ing in 
rechte lijn over den Ouden Graauwscben 
d ij k tot het punt, waar de landweg tu schen 
de perceelen G,·aauw en Langeni/Jarn, sectie 
B, nos. 246 en 276 begint ; 

97 la ngs de Zuidzijde van dezen la ndweg 
Oostwaarts tot den Grooten weg Graamo
de Paal; 

98 dezen weg langs de Westzijde in Zuide
lijke richting volgende tot den scheidingsdijk 
tu chen den Melo- en den Will em Hen
dr ikspolder; 

99 vervolgens langs den Westelijken voet van 
dezen dij k in Zuid-Westelijke richting tot 
den Zuid-Oosthoek van perceel Graauw en 
Langenda11", sectie D , n°. 946; 

100 van dat punt Zuid-Oostwaarts langs de 
Zuidzijde van perceel Graauw en Langen
da11,, sectie D, n°. 954, de Oostzijde van per
ceel ectie D, n°. 25, en de Zuidzijde van 
de perceelen sectie D , nos . 1081 en 1082, 
tot den e igen weg, gemeente G-raamo en 
Lanr1ewda.1n, sectie D, n°. 21; 

101 d zen weg Zuidwaarts langs de West
zijde volgende tot den steenen P aal n°. 2 
aan den Grooten weg Graauw-de Zand,. 
berg; 

102 van daar in N oord-Oo tel ij ke r ichting in 
rechte lijn naar het punt, waar de in We -
tel ij ke richting loopende weg van steen en 
Paal n°. 1 door den Koningin Emmapolder 
en den Van Alste in polder ui t komt op den 
cheidingsdijk van dien polder en den Wil -

lem H endrikspolder; · 
103 vervolgens in Oostelijke richting in rechte 

lijn over den scheidingsdijk tus chen den 
Wi ll em H endriks- en den V an Alste inpolder 
en verder in gelijke ri chting langs de Zuid
zijde van den weg door den Koningin Em
ma- en den Van Alsteinpolder tot den weg, 
die dezen polder in Noord-Zuidelij ke rich
t ing doorsnijd t; 

104 dezen weg langs de Westzijde Zuidwaart 
volgende tot den dijk, die de scheiding 
vormt tusschen den Van Al tein- en den 
Loui a polder; 

105 dezen scbeid ingsdijk in gel ijke richting 
in rechte lijn overstekende en vervo lgens 
N oord-Oostwaarts la ngs den Zuidelij ken voet 
van d ien d ijk tot den dijk, die den K oningin 
Emma polder scheidt van den Louisa polder; 

106 l angs den Zuide lij ken voe t van d ezen 
dij k Oostwaarts tot den dijk , die de chei
ding vormt van den Louisa- en den Prosper
polde,·; 

107 van daar in rechte lij n in Z uid-Ooste
lij ke richting over dezen scheidingsdijk en 
vervolgens Oostwaarts langs den Zuidelijken 
voet van den dijk, die den Koningin Emma
polder scheidt van den Prosperpolder tot 
den weg, genaamd " de Veerstraat" ; 

108 langs de Westzijde van deze straat Zuid
waarts tot het punt van samenkomst met 
den Langen Prosperweg; 

109 van dat punt de Veerstraat in rechte lijn 
in Oostelijke r ichting overstekende en ver
volgens Noord-Oostwaarts langs de Zuid
zijde van den L angen Prosperweg tot den 
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weg, die van grenspaal n°. 269c in oord
Westelijke richtinl!' loopt; 

110 langs de Westzijde van dien weg in Zuid
Oostelijke richting tot de R ijksgrens bij 
grenspaal n°. 269c; 

111 van daar in Noord-Oostelijke richting 
langs de Rijksgrens naa r den Noord-Oos te
lijken oever van de Schelde. 

(Eiland Wal cheren). 

112 Van den Noord-Oosthoek van de Bui ten
haven te Vlissingen in Weste lijke, daarna 
Zuidelijke richting, langs de kade van die 
Buitenhaven en vervolgens in Weste lijke 
richting langs de boorden van de Wester
schelde, de dijken , kaden, muren en dammen 
volgende tot de Wester- of K oopmanshaven 
te Vlissingen; 

113 van daar langs de luis, de kaden en de 
muren, die de Engelsche K a de, perceel ge
meente Vlissingen, ectie D , n° . 1631, a ls
mede de Wester- of Koopmanshaven inslui
ten , zoodanig dat de Bui tenhaven, de Oos
ter- of Dokhaven tot den M a rinedam, de 
Engelsche K a de en de Weste r- of Koopmans
h aven in het te n ein van toez icht worden op
genomen, tot den Zuid-Westhoek van laatst
genoemde haven ; 

114 van dat punt Westwaarts langs de Zuid
zijde van den Boulevard de Ruij ter, den 
Boul evard Bankert en den Boulevard Evers
sen, zijnde de muren en dijken langs de 
Westerschelde, zoodanig, dat de buitenboe
zem van den Middelburg- Vlissi ngschen 
Watergang in het terrein van toez icht wordt 
opgenomen, naar den Westhoek van perceel 
Vl issingen, sectie A, n°. 2912, waarop de 
K enau Hasselaar traat zich met den Boule
vard Everssen vereen igt en waarop gelegen 
is de vill a " H et Wooldhui " ; 

115 vervolgens in oordelij ke r ichting in 
rech te lijn tot den Koudekerkschen steen
weg, ter pi aatse waar perceel Vlissingen, 
sectie A, n°. 1881, aan voormelclen weg aan
sluit; 

116 van daar Oo twaarts in rechte lijn over 
dezen weg en verder in Noordelijke richting 
langs de Oo tzijde van dien weg tot het 
punt, waar die weg een hoek vormt met 
den spoordijk van de tram Vlissingen- Dorn
bu:rg; 

117 den K oudekerkschen steenweg in rechte 
lijn in Noord-Westelijke richti ng oversteken
de en vervolgens in dezelfde r ichting langs 
de Oostzijde van den spoord ij k, meer Noor
del ij k ook genaamd spoordijk M iddelburg
Dornbu:rg, tot het snijpunt van dezen spoor
dijk met den Mel iskerkschen watergang ter 
plaatse waar deze watergang wordt begren cl 
door de Zuidzij de van perceel M eliskerke, 
sectie D , n°. 870; 

118 van dat sn ij punt Noord-Westwaarts langs 
de N oordzijde van het voetpad bewesten de 
plaats ,, 't Hof van Meliskerke" naar den 

oord-Oosthoek van perceel M eliske1·ke, sec
tie D, n°. 353, grenzende aan den Boon
weg; 

119 langs de Zuidzijde van dezen weg West
waarts tot tegenover het punt, waar de St. 
J anskerksche weg in den Boonweg overgaat; 

120 van daar in rechte lijn in Noord-Weste
lijke richt ing over den Boonweg naar den 
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Zuid-Oosthoek van den St.-J anskerkschen 
weg; 

121 l angs de Oostzijde van dezen weg en 
van den Oostweg in deze] fde r ichting tot 
den spoordijk Middelbu,·g- Domburg; 

122 deze n spoordijk l a ngs de Zuidzijde in 
Noord-Oostelijke richting vol gende tot het 
punt, waar die dijk den K oekoeksweg aan 
de Zuidzijde snijdt; 

123 dezen weg in gelijke richting in rechte 
lijn over tekende en in dezelfde richting 
verder tot tegenover het punt van uitmon
ding van den Roosjesweg op den straatweg 
W estkapelle-Oostkapell e; 

124 vervolgens steeds in Noord-Oostelijke 
r ichting langs de Zuid-zijde van dezen 
straatweg tot den Noord-Oosthoe k van per
ceel Oostkapell e, sectie D, n°. 222 , gelegen 
tegenover de buitenplaats " Mo lenwijk"; 

125 van dat punt in rech te lijn in Noorde
lijke richting naar m ijlpaal 10, staande op 
den N oordweg ; 

126 van daar in gelijke r ichting in rechte 
lijn over dezen weg naar den Zuid-Oosthoek 
van perceel Oostkapell e, sectie E, n°. 593, 
liggende aan den Duinweg beoosten Oost
kapell e; 

127 langs de Zuidzijde van dezen weg Zuid
Oost-, 1 ater oord-Oostwaarts naar den 
Noord-Oosthoek van percee l Oostkapell e, 
sectie B , n° . 618, gelegen aan den Noord
weg; 

128 dezen weg in Oostelijke rich t ing in rechte 
lijn overstekende naar den Oosthoek van 
perceel Oostkapelle, sectie A, n°. 526 ; 

129 va n daar in gelijke richting in rech te 
lijn naar den oord-Westhoek van perceel 
Serooskerke, sectie A , n°. 432, gelegen aan 
het punt van samenkomst van den Rijnburg
sohen weg en den Leijdijkweg ; 

130 den R ijnburgschen weg in dezelfde rich 
ting in rechte lijn overstekende en vervol 
gens Noordwaarts langs de Oostzij de van den 
Leijdijkweg tot het punt van sam enkomst 
met den Overduinschen weg; 

131 langs de Zuidzij de van dezen weg, l ater 
genaamd Lepelstraat, Oostwaarts tot het 
punt van samenkomst met den Langen weg; 

132 vervolgens Zuidwaarts l angs de W estzijde 
van den Langen weg naar den Zuid-West
hoek van perceel Serooskerke, sectie C, n°. 
52, grenzende aan den Vrouwenpolderschen 
weg ; 

133 dezen weg in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende naar den Noor d-Oosthoek 
van perceel S erooskerke, sectie C, n°. 572; 

134 van daar in Oostelij ke, l ater Zuidelijke 
rich ting, l angs de Zuid-, l ater Westzijde 
van den Vrouwenpolderschen. weg, den Ko
ke r H eulerweg en den Ri e m e rs weg tot den 
Zuid-Westhoek van perceel Vrouwenpolder, 
sectie I , n °. 363 ; 

135 van dat punt Oostwaa rts in rechte lijn 
tot het punt, waar de Zandweg den weg 
Gapinge-V eere bereikt bij perceel Vrouwen
polder, sectie I , n°. 335; 

136 van daar langs de Zuidzijde van laatst
genoemden weg in gel ijke r icht ing tot het 
punt, waar deze weg ten Zuiden van perceel 
Vrouw enpolder, sectie C, n°. 255 , de grens 
van de gem eente V eere ontmoet ; 

137 deze grens in Zuidelijke, l ater Zuid-Oos-
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telijke richting vol gende tot het punt van 
samenkomst met den V eerschen weg naa r 
Midelburg; 

138 langs de W estzijde van dezen weg Zuid
waarts tot het punt van vereeni g ing met den 
Platten weg; 

139 den Veerschen weg in rechte lijn in Oos
telijke richting kruisende en vervolgens in 
dezelfde richting langs de Zuidzijde van den 
Platten weg tot het kanaa l door Wal che,·en; 

140 van daar in gel ijke richting in rechte 
lijn over dat kanaal en verder in dezelfde 
ri chting langs de Zuidzijde van den Pl atten 
weg tot het e inde van di en weg bij den 
Noord-Oosthoek van perceel V ee,·e, sectie C, 
n°. 303; 

141 vervolgens in Zuid-Oostelijke rich t ing in 
rechte lijn over de Oude Middelburgsche 
haven naar den oord-Westhoek van per
ceel A rne,nuiden, sectie E , n°. 196 ; 

14 2 van dat punt Zuidwaarts langs de Oost
zijde van den V eerschen weg, gelegen langs 
den b innenwaartschen voet van den Zeedijk, 
tot tegenover den Noord-Westhoek van per
ceel Arnemuiden, secti e E, n°. 21 ; 

143 den V eerschen weg Oostwaar ts in rechte 
fijn overstekende naar den Toord-W esthoek 
van perceel Arnemuiden, sectie E , n°. 21 en 
vervolgens in Zu id-Oostelijke r ichting la ngs 
de Zuidzijde van den weg dwars door den 
Oranjepolder tot den Oostelijken dijk van 
dezen pol der; 

144 dezen dijk in gelijke richting in rechte 
lij n overstekende naa r den oord-W esthoek 
van perceel Arnemuiden, sectie E, n°. 72 ; 

145 vervolgens Zuid-Westwaarts langs de 
Noord-Oostzij de van de perceelen ilme,nui
den, sectie E , nos. 72 en 73 en langs den 
W estelijken voet van den scheidingsdijk van 
den Wilhelmina- en den Elisabethpolder tot 
ter hoogte van den Zuid-Westelijke n dijk 
van dezen pol der;° 

146 van daar in Zuid-Oostelijke ri ch t ing in 
rechte lijn over dezen scheidingsdij k naar 
den Noord-Oosthoek van perceel A rnemui
den, sectie D , n° . 154; 

147 van dat punt in gelijke richting l angs 
den Zuidelijken voet van den Zuid-Weste
lijken dijk van de n Elisabethpolder, vervol
gens in rechte lijn over den sche idingsdijk 
van den Suzanna- en den Elisabethpolder en 
verder, nog steeds in Zuid-Oostelijke r ich
t ing, l a ngs den Zuidelijken voet va n den 
<lij k, di e de scheiding vormt van den Su
zanna- en den ieuwerkerkschen polder tot 
den L angen weg (Rij ksweg); 

148 vervolgens in Zuid-Westelijke richting 
langs de W estzijde van dezen weg tot den 
paal op den Molendij k; 

149 dezen dijk in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende naar den paal staande op 
den voormali gen Kapita len Zeedijk van 
Walcheren; 

150 van dat punt in Zu idelij ke ri chting over 
dezen Zeedijk en vervolgens langs den Wes
telijken voet daarvan en van den \Vestelij
ken dijk van den W elzingepolder tot het 
punt van aanvang van den B ergweg; 

151 l a ngs de W estzijde van dezen weg in 
Zuid-Westelijke richting en vervolgens langs 
di e zijde van den Scheeweg, den Houtweg 
en den Zuidweg tot het punt, waar deze 
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laatste weg den Noordlootweg n°. 2 ont
moet; 

152 den Zuidweg in rechte lijn in Westelijke 
richting kruisende, vervolgens in Zuidelijke, 
later Westelijke, daarna weer Zuidelijke en 
tenslotte weer Westelijke richting langs de 
Westzijde van den Noordlootweg n°. 2 tot 
den Noord-Oosthoek van de brug over den 
Zuiders! uiswatergang; 

153 langs de Noordzijde van deze brug West
waarts tot den Noord-Westhoek van die 
brug en vervolgens in Zuid-Westelijke rich
ting in rechte lijn naar den Noord-Oosthoek 
van de Buitenhaven van Vl issingen . 

(Eiland Zuid-Beveland). 

154 V an den Noord-Oosthoek van perceel 
Rilland-Bath, sectie E , n°. 143, genaamd 
"Paviljoen", in Noord-Westelijke richting 
langs den Oostelijken voet van den Weste
lijken dijk van den Eersten Bathpolder tot 
het sn ijpunt van dezen dijk met den spoor
dijk Roosendaal- Vlissingen; 

155 dezen spoordijk in Noordelijke richting 
in rechte lijn kruisende en vervolgens West
waarts langs de Noordzijde van dien spoor
dijk tot het kruispunt met den E ersten weg 
bij den Zu id-Oosthoek van perceel R illand
Bath, sectie B, n°. 108; 

156 van dat punt in Zuid-Westel ij ke rich
ting in rechte lijn over den spoordijk en 
vervolgens in gelijke richting langs de West
zijde van den E ersten weg naar den Zuid
Oosthoek van perceel Rilland,-Bath, sectie 
B, n° . 1158 ; 

157 van daar ·westwaarts langs den Noorde
lijken voet van den Noordelijken dijk van 
den F redericapolder en de Zuidzijde van de 
perceelen Rilland-Bath, sectie B , nos. 1158 
en 974 en sectie A, nos . 184 en 10, naar den 
Zuid-Westhoek van perceel, sectie A , n°. 10; 

158 vervolgens in Noordelijke richting langs 
de Oostzijde van den K rommen weg in de 
gemeente Krabb endijke naar den Zuid-Oost
hoek van perceel , sectie C, n°. 1403, in die 
gemeente; 

159 van dat punt Westwaarts langs den 
Noordelijken voet van den Zuidelijken dijk 
van den Krabbendijke- en van den Monni 
kenpolder en de Zuidzijde van de perceelen 
Krabb endijke, sectie C, nos. 1403, 960 en 
412 en sectie B, nos . 66 en 63, tot den 
Zuid-Westhoek van perceel , sectie B , n°. 63; 

160 van daar in gelijke richti ng in rechte 
lijn over den Westelijken dijk van den Mon
o l ken po] der, en verde r nog steeds in de
zelf de richting, langs de Zuidzijde van de 
perceelen Krabbendijke, sectie B , nos . 89 en 
88 en de Oost- en Noordzijde van den Krab
bendijkschen vliet naar den Zuid-Westhoek 
van de herberg " Luchten burg" , perceel 
Krabb eniUjke, sectie B, n° . 245; 

161 van da t punt Noord-Westwaarts langs 
den Oostelijken voet van den Ooste lijken 
dijk van den Oostinkelschen polder, de Zuid
zijde van perceel K rabb endijke , sectie B , 
n°. 245 en de Westzijde van perceel , secti e 
B, n°. 283, tot het punt van samenkomst 
m_et den Lavendeldijk in de gemeente Krui
ning en; 

162 den Lavendeldijk in ge lijke richting in 
rechte lijn overstekende naar den Zuid-Oost-

310 

hoek van perceel Kruiningen, sectie D, n°. 
236· 

163 ;ervolgens in dezelfde richting langs · de 
Noordzijde van den nieuwen Rijksautoweg 
naar den Zuid-Westhoek van het station 
Vlake, gemeente Schore; 

164 van daar Noordwaarts over den spoor
dijk, het stationsemplacement aldaar, per
ceel S chore, sectie D , n°. 1149 , in het ter
rein van toezicht opnemende, en vervolgens 
in West-Noord-Westelijke richting langs de 
Noordzijde van dezen spoordijk naar den 
Noord-Oosthoek van wachtpost n°. 37, per
ceel Kapell e-Biezel inge, sectie B , n° . 1249, 
aan dien spoordijk ; 

165 van dat punt Zuid- , later Westwaarts, 
langs de Oostzijde van dat perceel en langs 
de Westzijde van de Noordstraat, den Ach
terweg en de Nieuwe K erkstraat in de ge
meente Kapell e-Biezelin ge tot den Evers
dijkschen grintweg; 

166 dezen grintweg langs de Noordzijde in 
Zuid-Westelijke richting volgende naar het 
gehucht Eversd;jk tot het perceel Kapell e
Biezelinge, sectie F, n°. 489, zijnde het kerk
hof, dit perceel in het terrein van toezicht 
opnemende; 

167 vervolgens in gelijke richting langs de 
Noordzijde van den Breeden weg naar den 
Zuid-Oosthoek van perceel 's-Gravenpolder, 
sectie A, n° . 370; 

168 van daar in dezelfde richting langs de 
Noordzijde van den Langen weg tot den 
Zuid-Oosthoek van perceel 's-G1·avenpolde1·, 
sectie A, n°. 643, gelegen in de kom van dat 
dorp op het kruispunt van den L angen weg 
en de Dorpsstraat; 

169 dit kruispunt in Zuid-Oostelijke richting 
in rechte lij,-.. overstekende en vervolgens in 
gelijke richting langs de Westzijde van de 
Openbare School en van de Boschweide, den 
Westelijken voet van den Westelijken dijk 
van den Ooste r Zwakepolder, de Zuid-Oost
zij de van perceel ' s- Gra,;enpolder, sectie D, 
n°. 259 en den Noordelijken voet van den 
Noord-Westelijken dijk van den Nieuwen 
Hoonderpol der tot den Korten Zandweg; 

170 van daar in Zuid-Westelijke ri chting iu 
rechte lijn over den Noordelijken dijk van 
den Ouden Hoonderpolder naar den Zuid
Oosthoek van perceel H oedekensk.e1·ke, sectie 
B, n°. 226, gelegen aan den Slobbekoorn
schen dijk; 

171 langs den Westelijken voet van dezen 
dijk, de Zuidzijde van perceel H oed ekens
kerke, sectie B , n°. 192 en de Westzijde van 
den Dwarsweg Zuid-Westwaar ts naar den 
Slobbekoornweg; 

172 dezen weg in gelijke richting langs de 
Westzijde volgende tot het punt van samen
komst met den Oud-Vreelandschen dijk ; 

173 den Westelijken voet van dezen dijk in 
Zuid-Westelijke richting volgende tot den 

oord-Oosthoek van perceel H oedekenskerke, 
sectie A, n°. 996, gelegen aan den Siguit
schen weg; 

174 vervolgens in Zuidelijke richting langs 
de Westzijde van dezen weg, den Westelij
ken voet van den Abeeledijk en de West
zij de van den Juffrouw Wolseweg, gemeente 
H oedekenskerke, tot den Nieuwen weg, ge
meente Baarland; 
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1 75 dezen weg in gelijke richting I angs de 
Westzijde volgende naar den Zuid-Oosthoek 
van de pastorie van de Gereformeerde ge
meente, perceel Baarland, sectie B, n°. 389; 

176 van dat punt Westwaarts langs de Zuid
zijde van dat perceel en de Noordzijde van 
den Baarlandschen Zandwe~, door de kom 
der gemeente Oudelande, naar den Zui d
We thoek van perceel Owlelande, sectie B, 
n° . 653, gelegen aan de Oostzijde van de 
Doel straat; 

177 langs de Oostzijde van de Doelstraat en 
de Noordzijde van den 01 ivierschen weg in 
gelijke richting naar den Zuid-Westhoek van 
perceel Oudelande, sectie B, n°. 739, gren
zende aan den Noordelijken voet van den 
W atervlietschen dijk ; 

178 dezen dijk in dezelfde richting langs den 
Noordelijken voet volgende tot de Zuidzijde 
van perceel Owl,elande, sectie A, n°. 293, 
gelegen aan den Wel dijk; 

179 vervolgens, steeds in Westelijke richting, 
langs den Noordelijken voet van den Wel
dijk. de Zuidzijde van perceel Oudelande, 
sectie A , n°. 5, verder den Weldijk onder 
de gemeente Driewegen langs den Noorde
lijken voet en den Paulushoekschen weg 
1 angs de Noordzijde volgende tot het punt 
van samenkomst van dezen weg met den 
Baandijk; 

180 langs de Oostzijde van den Baandijk 
Noordwaarts tot den Noordelijken dijk van 
den Holl epolder, genaamd "den Hollepol
derschen dijk" ; 

181 den Baandijk in Westelijke richting in 
rechte lijn kruisende en vervolgens in de
zelfde richting langs den N oordelijken voet 
van den Hollepolderschen dijk en den Oos
telijken voet van den Westeindschen dijk tot 
den Zuid-Westhoek van perceel Overzande, 
sectie D , n°. 271; 

182 van dat punt in Noord-Westelijke r ich
t ing in rechte lijn over den Westeindschen 
dijk naar de oordzijde van den Monster
weg; 

183 van daar in Westelijke richting langs de 
Noordzijde van dien weg naar den Zuid
Westhoek van perceel Borsel e, sectie E, n° . 
66 · 

184 'vervolgens Noord-Westwaarts langs de 
Oostzijde van den Jorjaneweg naar den 

oord-Westhoek van perceel Borsel e, sectie 
E, n° . 280, gelegen aan de Noordzijde van 
den Ossen weg; 

185 langs de Noordzijde van dien weg Zuid
Westwaar~ naar den Zuid-Westhoek van 
perceel B urselo, sectie E , n°. 27, grenzende 
aan de Oostzijde van den Mooi weg ; 

186 dezen weg langs de Oostzijde in Noord
Westelijke richting volgende tot den Noord
W esthoek Van pe rceel B orsel e, sectie E, n° . 
255, gelegen ten Oosten van het punt van 
samenkomst van den Moolweg en den Bor
sel schen dijk ; 

187 langs den Zuidelijken voet · van dezen 
dijk in Noord-Oostelij ke richting tot den 
Noord-Westhoek van perceel Borsel e, secti e 
E , n°. 202; 

188 van dat punt in oord-Westelijke rich
ting in rechte lijn over den Borselschen dijk 
en vervolgens in gelijke richting langs de 
Oostzijde van den Nieuwen Kraaijertschen 
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weg tot den Noord-Westhoek van perceel 
's H eer-Arendskerke, sectie B , n°. 625 ; 

189 van daar Noord-Oostwaarts langs de 
Oostzijde van den Nieuwen West-Kraaijert
schen weg en langs den Noord-Westhoek van 
perceel 's H eer-Arendskerke; sectie B, n°. 
555, tot het punt van samenkomst met den 
Zuidweg bij den Noord-Westhoek van per
ceel, sectie B, n°. 721; 

190 langs de Zuidzijde van den Zuidweg in 
Oostelijke richting tot den Noord-Oosthoek 
van perceel 's H eer-Arendskerke, sectie B, 
n °. 387, gelegen ten Zuiden van het punt 
van samenkomst van den Zuidweg met den 
Westelijken dijk van den West-Kraaijert
polder; 

191 vervolgens langs den Oostelijken voet van 
dezen dijk, aanvankelijk in Noordelijke, la
ter ombuigende in Noord-Oostelijke richting, 
voorts langs de Westzijde van de perceelen 
's H eer-Arendskerke, sectie D, nos. 1077 en 
1009, daarna in rechte lijn over den spoor
dijk Roosendaal-Vlissingen bij de hal te 
Noord-Kraaijert, naar den oord-Westhoek 
van perceel, sectie E, n°. 6, gelegen ten 
Zuiden van het punt van aanvang van den 

oordelijken dijk van den ieuwen Kraaijert
polder; 

192 van dat punt Noord-, later Oostwaarts 
langs den Oostelijken, later Zuidelijken voet 
van dezen dijk en de Noordzijde van perceel 
's H eer-Arendskerke, sectie E , n° . 527, tot 
tegenover den Zuid-Westhoek van perceel, 
sectie E, n°. 407 ; 

193 vervolgens in rechte lijn in Noordel ijke 
richting over den Noordelijken dijk van den 
Nieuwen Kraaijertpolder naar den Zuid
W esthoek van laatstgenoemd perceel; 

194 van daar langs de Oostzijde van den 
Schengenweg in gelijke r ichting tot den 
Noord-Westhoek van perceel 's H eer-Arends
kerke, sectie E, n°. 506; 

195 van dat punt in Westelijke richting langs 
de Noordzijde van de perceel en W olphaarts
dijk, sectie I, nos. 291, 326 en 336 tot den 
binnenwaartschen voet van den Zeedijk, 
welke langs het Sloe en verder langs de 
Oosler-Schelde loopt ; 

196 den binnenwaartschen voet van den Zee
dijk Noordwaarts volgende, de petceelen 
Wolphaartsdijk, sectie I, nos. 333, 332, 325, 
322, 376, 341, 381 en 375 in het terre in van 
toezicht opnemende, tot den Zu id-Westhoek 
van perceel, sectie I , n°. 280, gel egen op 
het punt, waar de Zeedijk in Westelijke 
richting ombuigt; 

197 vervolgens in Westelijke, daarna oord
Noord-Oostelijke, later Oostelijke richting 
langs den binnenwaartschen voet van den 
Zeedijk, de Westzijde van perceel Wol
phaartsdijk, sectie I, n°. 1 55 en de Noord
zijde van perceel, sectie I , n°. 54, voorts het 
perceel sectie I , n°. 311, in het terre in van 
toezicht opnemende, naar den roord-Oost
hoek van perceel, sectie H, n°. 22; 

198 van dat punt Oostwaarts la ngs den bin
nenwaartschen voet van den Zeedijk, de 

oordzijde van perceel Wolphaa.rtsdijk, sec
tie G, n°. 43 en de Noord-Westzijde van 
peroeel, sectie A , n°. 1158, voorts het perceel 
sectie H, n°. 156, in het terrein van toezicht 
opnemende, naar den Zuid-Westhoek van 
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perceel sectie A , n°. 1 237 ; 
199 van daar oord-Oostwaarts langs de 

Zu idzijde van de perceelen Wolphaartsclijk, 
sectie A, nos. 1237, 1551, 1658, 547 en 1274 
tot den Zuid-Oosthoek van het Wolphaarts
dij ksche veer, perceel sectie A, n° . 548; 

200 vervolgens in Oostelijke rich t ing langs 
den binnenwaartschen voet van den Zeed ij k, 
onder opneming van perceel Wolphaa1·tsilijk, 
sectie A, n°. 1177, in het terrein van toe
zicht, en langs de oordzijde van de per
ceelen sectie A , n° . 144 en sectie B, n°. 21, 
tot het punt van samenkomst met de gren 
der gemeenten Wolphaartsdijk en T(atten
clijke; 

201 van daar in gelijke richting langs den 
b innenwaartschen voet van den Zeedijk, het 
perceel Kattendijke, sectie F, n°. 389, zij nde 
het Katsche veer, in het terrein van toez icht 
opnemende, en langs de Zuidzijde van de 
perceelen, sectie F. n° . 422 en sectie E. n°. 
274, de Noord-Westzijde van perceel, sectie 
E , n°. 209, de Zuid-Westzijde van perceel , 
sectie E, n°. 285 en de Zuid-Oostzijde van 
perceel, sectie E, n°. 263, genaamd "Het 
Goesche Sas" , naar den Noord-Oosthoek van 
perceel , sectie D, n°. 186; 

202 verder langs den b innenwaartsch en voet 
van den Zeedijk, doch nu in Zuidelij ke rich
ting, naar den Noord-Oosthoek van pHceel 
K atteniJJij ke, sectie C, n°. 231 ; 

203 van dat punt Oostwaarts langs de Zuid
Westzijde van de perceelen Katteni/;ijke, 
sect ie A , nos. 735, 736 en 777 en de Noord
zijde van de perceelen, sectie A , nos. 791 
en 69 0 naar den Zuid-Oosthoek van pernee l 
W emeldinge , sectie A , n°. 760; 

204 vervol gens in Oostelij ke richting langs 
de Zuidzij de van de perceelen W emeldinge, 
sectie A, n°. 606, sectie B , nos. 661, 1021 en 
1039 naar den Zuid-Oosthoek van perceel, 
sectie C, n°. 2285, gelegen aan de West
zij de van het kanaal door Zuid-Beveland bij 
het punt van uitmonding in de Ooster
Schelde ; 

205 di t kanaal in dezelfde richting in rechte 
lij n overstekende naar den Zuid-Westhoek 
van perceel W emelclinge, sectie C, n° . 1906, 
liggende aan de Oostzijde van het kanaal en 
de Zu idzijde van den Zeedijk aan de Ooster
Schelde; 

206 langs de Zuidzijde van dat perceel Oost
waarts en vervolgens in dezelfde r ichting 
langs den binnenwaartschen voet van den 
Zeedijk naar den Noord-Oosthoek van per
ceel W ernel dinge, sectie C, n °. 347; 

207 van daar in gelijke r ichting nog steeds 
langs den binnenwaartschen voet van den 
Zeedij k tot den Zuid-Oosthoek van perceel 
l erseke, sectie A, n°. 195, ter plaatse waar 
de Postweg zich vereenigt met den Zeedij k; 

208 van dat punt Oostwaarts langs de Z uid
zijde van den Postweg en den I ersekschen 
dam, de Zuid-Westzijde van de perceelen 
l erseke, sectie G, nos. 1107 en 2187, de 
Westz ijde van de perceelen sectie G, nos. 
2741, 2904 en 899, de Noord-Oostzijde van 
perceel sectie G, n°. 3571, de Zuid-Oostzijde 
van perceel sectie F, n°. 51 en de Oostzij de 
van perceel sectie F, n°. 328, zoodanig dat 
de Burenpolder, de Haven en de Oesterput
ten in de gemeente l erseke in het terrein 

van toezicht worden opgenomen, naar den 
Zuid-Oosthoek van perceel I e1·se ke, sectie F , 
n°. 63; 

209 vervolgens in Zuid-Oostelij ke rich ting 
langs den binnenwaartschen voet van den 
Zeedijk over de grens van de gemeenten 
l erseke en K.rabb enclijke, bij het gehucht 
R oelshoek lang de Oostzijde van perceel 
Krabb eniliijke, sectie C, n°. 1593 en de Zuid
Westzijde van de perceelen sectie D , nos. 
414, 482 en 320 en verder, nu in Oostelijke 
richting, over de grens van de gemeenten 
Krabb eni/;ijke en Rilland-Bath naar het punt 
van samenkomst van den Zeedij k met den 
·w estelijken voet van den Separntiedij k; 

210 van daar in rechte lij n in Zuid-Oostelij ke 
r ich t ing over dezen dijk en vervolgens in 
Zuid-Westelijke, later Zu id-Oostelijke rich
ting langs den Oostelijken voet van dezen 
dijk naar de Noordzijde van den spoordij k 
Vlissingen-Roosendaal; 

211 dezen spoordijk in rechte lij n in Zuide
lijke richting kruisende en vervolgens langs 
de Zuidzijde daarvan Oostwaarts naar den 
buitenwaartschen voet van den Oostelij ken 
dijk van den Eersten Bathpolder. 

(Eiland Noord-B eveland). 

212 Van den Zuid-Westhoek van perceel W is~ 
sekerke, sectie B, n°. 429, gelegen aan den 
N oordelijken voet van den scheidingsdij k 
van den Soelekerkepolder en den Heer 
J anszpolder in Noord-Oostelijke r ichting in 
rechte lij n door dezen polder tot het kru is
punt van den Stekeldij k en den Nieuwen 
weg, perceel Wissekerke, sectie C, n°. 205; 

213 van dat kruispunt Zuid-Oostwaarts langs 
den Zuide lijken voet van den Stekeldij k tot 
het punt van samenkomst van dezen dij k 
met den Groenen weg ; 

214 den Stekeldijk in Noordelijke richting in 
rech te lij n krui sende en vervolgens langs de 
Oostzijde van den Groenen weg tot het punt 
waar deze weg den Molenweg ontmoet ; 

215 langs de Zuidzijde van den Molenweg 
Oostwaarts door den Thoornpolder en in 
rechte lij n over den dijk, di e do scheiding 
vormt van dezen polder en den Wissekerk
schen polder naar den Moolweg; 

216 den Moolweg langs de Zuidzijde Oost
waarts volgende tot den scheidingsdijk van 
den Wissekerker en den N ieuw Noord-Beve
landschen polde1·; 

217 vervolgens in rechte lijn in Oostelij ke 
richting over dezen scheidingsdij k naar het 
punt, waar de Abraham Verburgweg uit
kom t op den Oud Noord-Bevelandschen pol
derdijk; 

218 langs den Zuidelijken voet van dezen dijk 
Oostwaarts tot het Kort wegje, ook genaamd 
,,Het schuijersvatje"; 

219 dit wegje langs de Oostzij de in Noord
Oostelijke richting volgende, den Zuid
L angen weg kruisende, naar het punt van 
samenkomst van het Kort wegje met den 
Noord-L angen weg; 

220 langs de Zuidzijde van dezen weg Zuid
Oostwaarts tot het punt van ontmoeting van 
den oord-Langen weg en den Molenweg, 
waar gelegen is " de Rusthoeve" ; 

221 van daar in rechte lij n in Noord-Ooste
lij ke richting den Noord-L angen weg krui-
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sende en verder in gelijke richting langs de 
Oostzijde van den Molenweg naar den oord
Westhoek van perceel Colijmplaat, sectie A , 
n°. 889, gelegen bezuiden den binnenwaart
schen voet van den Zeedijk aan de Ooster
Schelde; 

222 langs den binnenwaartschen voet van 
dezen dijk Zuid-Oostwaarts, ve1·der over den 
scheid ingsdijk van den Oud-Bevelandschen 
en den Leendert Abrahampolder, vervolgens 
Oostwaarts langs den Zuidelijken voet van 
den Inlaagdijk tot h~t punt van samenkomst 
van dezen dijk met den Zeedijk ; 

223 den binnenwaartschen voet van den Zee
dijk, welke hier den Oostelijken dijk van den 
Leendert Abrahampolder vormt, Zuidwaarts, 
later Westwaarts, volgende, vervolgens in 
rnchte lij n over den scheidingsclijk van den 
Katse- en den Annapolder, daarna wederom 
den binnenwaartschen voet van den Zeedijk 
in a l zijn kronkelingen volgende tot <len 
dijk, die de scheiding vormt tusschen den 
Adriaan- en den Stadspolder; 

224 van daar in rechte lijn in Westel ijke 
richting over dezen scheidingsdijk naar den 
Noord-Oo thoek van perceel Ko1·tgene, sectie 
F, n°. 1346, zijnde den Zuidelijken dijk van 
den Stads polder; 

225 langs den Noordelijken voet van dezen 
dijk Westwaarts tot den clijk , die den Stads
polder van den Willem Adri aanpolder 
scheidt; 

226 dezen dijk in Zuid-Westelijke richting in 
rechte lijn krui sende en vervo lgens in Zui
delijke, daarna Oostelijke, later Zuid-Ooste
lijke en ten slotte Westelijke richting langs 
den binnenwaartschen voet van den Ooste
lijken, later Zuidelijken dijk van den Wil 
lem Adriaanpolder tot den scheidingsclijk 
van dezen polder en den Willempolder , hier
bij de Haven en de Spuikom in de gemeente 
K o,·tgene in het terre in van toezicht opne
mende; 

227 van daar in Westelijke richting in rechte 
lijn over den scheidingsdijk van den Willem 
Adriaan- en den Willempolder en vervol
gens in gelijke richting langs den binnen
waartschen voet van den Zuidel ij ken dijk 
van den Will empolder tot den dijk, die dezen 
polder sche idt van den Geersdijkpolde r ; 

228 vervolgens in rechte lijn in Noord-Wes
telijke richting over dezen dijk en daarna 
Westwaarts langs den binnenwaartschen 
voet van den Zuidelijken dijk van den 
Geersdijkpolder tot den scheidingsdijk van 
dezen pol der en den H eer J anszpo l der; 

229 dezen dijk in Zuid-Westelijke richting in 
rechte lij n overstekende en vervolgens in ge
lijke, later West-Noord-Westelijke richting 
Jangs den binnenwaartschen voet van den 
Oostelijken, later Zuidelijken dijk van den 
Heer Janszpolder tot den Zuid-Westhoek 
van perceel Wisse kerke, sectie B, n°. 429, 
gelegen aan den Noordelijken voet van den 
scheidingsdijk van den Soelekerke- en den 
Heer J anszpolder. 

(Eiland Thol en ). 
230 Van den Noord-Oosthoek van perceel 

Stavenisse, sectie A, n°. 430, gelegen be
noorden het punt van samenkomst van den 
Zuidelijken dijk van den Stavenisse- en den 
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Ouden Zuidmoerpolder en den Noordelijken 
en Westelijken dijk van den polder Nieuwe 
Annex Stavenisse, in Westelijke, later Noord
Westelijke, daarna N oordelijke richting langs 
den binnenwaartschen voet van den Zuide
lijken, later Weste lijken dijk van den Stave
nisse- en den Ouden Zuidmoerpol der tot het 
punt van samenkomst van den Keetweg met 
dezen dijk; 

231 den Keetweg in Noordelijke richting in 
rechte lijn overstekende en vervo lgens langs 
den binnenwaartschen voet van laatstbedoel
den dijk naar den Z uid-Oosthoek van per
ceel Stavenisse, sectie A, n°. 1184; 

232 van daar Noord-Oostwaarts steeds den 
binnenwaartschen voet van den nu Westelij
ken dijk van den Staven isse- en den Ouden 
Zuidmoerpolder vo lgende naar den Zuid
W'esthoek van perceel Stavenisse, sectie A, 
n°. 472; 

233 van dat punt Oostwaarts in rechte lijn 
naar den N oord-Westhoek van percee l Sta
venisse, sectie A, n°. 890; 

234 vervolgens in Zuid-Oostelijke, later Oos
telijke, daarna ombui gende in Noord-Weste
lijke richting langs de Zuid-Westzijde van 
de perceelen Stavenisse, sectie A, nos. 890 
en 1517, de Zuid-Oostzijde van perceel, sec
tie A , n°. 901 en de Noord-Oostzijde van 
perceel, sectie A, n°. 888, het geheele haven
terrein in de gemeente Stavenisse in het 
terrein van toezicht opnemende, naar den 

oordhoek van perceel sectie A , 11°. 888; 
235 van daar in _Noord-Oostelijke, later Zui d

Oostelijke richting langs de Zuid-Oost-. later 
Zuid-Westzij de van perceel Stavenisse, sectie 
A , n°. 1279, de Zuid-Oostzijde van perceel 
sectie A, n°. 1207, de Zuid-Westzijde van 
perceel sectie A , n°. 1277, tot den Zuid
Oosthoek van dat perceel. 

(Eiland Schouwen en Duiv elancl ). 
236 Van den Noord-Westhoek van perceel 

Zi e1-ikzee, sectie F, n°. 763, genaamd "De 
Oliemolen", in Noord-Westelijke richting 
langs de Oost- en oordzijde van de ophaal
brug gelegen bij de Zuicl-Havenpoort, per
ceel sectie B, n°. 334, naar den oord-"Vest
hoek van die poort; 

237 vervolgens Westwaarts langs de oord
zijde van de losplaatsen aan de Nieuwe Ha
ven tot de buitenzijde van het Bolwerk, ge
naamd "de Hoofdpoort", perceel Zie,·ikzee, 
sectie B, n°. 976 bis; 

238 langs de Zuidzijde van dat Bolwerk in 
Noord-Westelijke richting naar het meest 
Zuidel ijk e indpunt daarvan ; 

239 van dat punt in Westel ijke richting in 
rechte lij n over de Gracht van de stad Zie
rikzee, perceel sectie B, n°. 1507, vervolgens 
Noord-, later Oostwaarts, langs de Westzijde 
van die Grach t en den Buitensingel naar 
den Zuid-Oosthoek van de Nobelpoort, per
ceel sectie A, n°. 900, zoodanig, dat de stad 
Zierikzee overigens niet in het terrein van 
toezicht wordt opgenomen; 

240 van daar Westwaarts in rechte lijn naar 
den Zuid-Westhoek van de waterput, ge
naamd "Het halve :Maantje", perceel Zie
rikzee, sectie D, □ 0 • 627, gelegen ten Oosten 
van den Lapschuurschen weg; 

241 langs de Oostzijde van dezen weg, ook 



1937 

genaamd " Ouden weg", in Noordelijke rich
ting tot tegenover den Noord-Oosthoe k va n 
perceel Z ierikzee, sectie D , n° . 652 ; 

242 vervolgens in oord-Westelijke ri ch t ing 
in rechte lijn over den Lapschuurschen weg 
naar den Noord-Westhoek van percee l Z ie
rikzee, sectie D, n°. 283, gelegen bezuiden 
den J annissen weg; 

243 dezen weg in N oordel ijke r ichting in 
rech te lijn kruisende en vervolgens ombui
gende in Zuid-Westelijke richting langs de 

oordzijde van dezen weg naar den Zuid
Westhoek van perceel Z ierikzee, sectie D, 
n°. 613, genaamd " he t Zandhoefje" , ge le
gen ten Oosten van het punt van samen
komst van den J an n issen weg en den . N ieu
wen weg; 

244 1 angs de Oostzijde van dezen weg in na
genoeg Noordelijke richting tot de sloot aan 
den oord-Westhoek van perceel K erkw erve, 
sectie K , n°. 345; 

245 van dat punt in gelijke richting in rechte 
lijn naa r den Noord-We thoek van de e
derlandsch Hervonnde Kerk te K erkwerve , 
perceel sectie L , n° . 400; 

246 vervolgens in rechte lijn Noord-West
waarts, den Poppersweg kruisende, naar den 
Noord-Oosthoek van perceel K erkwe,·ve, sec
tie C, n° . 65 , ten Z uiden van den Telles
weg; 

247 dezen weg in Noordelijke richting in 
rechte lijn overstekende en vervolgens in 
gelijke r ichting langs de Noordzijde van dien 
weg, later den Maarten Hansesweg, tot het 
punt van samenkomst met den Arke!weg; 

248 lang de Zu idzijde van dezen weg oord
waart naar den Noord-Oosthoek van per
ceel K e,·kwerve, sectie D , n°. 180, ter plaat
se waar deze weg zich scheidt van den 
Nieuwkerkschen weg; 

249 dezen weg in Noord-Westelij ke richting 
in rech te lijn overstekende en vervolgens in 
gelijke richting langs de Noordzij de van den 
Arkelweg naar den Zuid-Westhoek van per
ceel Duivendijke, sectie C, n°. 234, ge legen 
aan de Noordzijde van den Taaijersweg op 
de grens van de gemeenten K erkwe,·ve en 
Duivendijke; 

250 langs de Noordzijde van dezen weg Zui d
Westwaarts tot het punt van vereeniging 
van dezen weg met den Zwaardweg en den 
Zuid-Westhoek van perceel Duivendijke, sec
tie C, n°. 512 ; 

251 van dat punt in nagenoeg oordelijke 
richting I angs de Oostz ijde van den Zwaard
weg tot de Nieuwkerksche vaart, percee l 
Duiveni!Ä,jke, sectie C, n°. 204 bis; 

252 vervolgens in N oord-Westelijke rich t ing 
in rech te lij n den Zwaardweg, den Zuidweg 
en den Sl ikweg kru isende naar den Groe
nenweg ter plaatse, waar de oord-Oosthoek 
van perceel Elle,neet, sectie D, n°. 234, 
dezen weg raakt; 

253 den Groenenweg in Westelijke richting in 
rechte I ijn kruisende en vervol gens Zuid
Westwaarts la ngs de Noordzijde van d ien 
weg tot den Krepelweg te r plaatse, waa r de 
Zuid-Westhoek van perceel Elle,neet, sectie 
C, n°. 216, aan dezen weg grenst; 

254 langs de Oostzij de van den Krepelweg 
oord-Westwaarts naar den Zuid-Westhoek 

van pe rceel Ellerneet, sectie C, n°. 560, ten 
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Oosten van het punt van ve reenig ing van 
dezen weg met den Ridderweg; 

255 dezen weg langs de Zuidzijde in Noord
Oostel ijke richting volgende tot het meest 
Oostelijk hoekpunt van den Krij n K are ls
weg, waarmede de Ridderweg samenkomt 
en vervolgens Noord-Westwaarts langs dil 
Oostzijde van den Krijn Karelsweg tot het 
punt, waar deze uitloopt op den Ouden 
K erkweg; 

256 van daar in Westelijke richting in rechte 
lijn over den Krijn K are lsweg naar den 
I oord-Westhoek van perceel Elle1neet, sectie 
C, n°. 550; 

257 van dat punt in gelijke richting in rechte 
lijn den Molenweg en den Zuidwelleweg 
krui sende naar den Noord-Oosthoek van 
perceel Noordwelle, sectie C, 11°. 541, bij het 
punt van vereeniging van den Kooijmans
,veg en den Koetenisseweg; 

258 dezen weg in Westelijke richting in rechte 
lijn krui sende en vervolgens in gelijke rich
t ing langs de Westzijde van dezen weg tot 
den Zuid-Westhoek van perceel Haa,nstede, 
sectie D , n°. 473, alwaar de Koetenisseweg 
overgaat in den Haamsteedschen P latteweg; 

259 langs de Noordzijde van dezen weg in 
Z uid-Westelijke r ichting tot het punt van 
samenkomst met den L agen weg in de ge
meente Haarnstede en vervolgens in gelijke 
richting la ngs de Noordzijde van dezen weg 
tot den Dapperweg; 

260 dezen weg langs de Noordzijde in Zuid
Westelijke r ichting vol gende naar den Zuid
Westhoek van perceel Haamstede, sectie B, 
n°. 1311, zijnde de Nederlandsch H ervormde 
K erk · 

261 va'n dat punt Zuid-Westwaarts in rechte 
lijn naar den straatweg, die den H oogen 
weg met het pompstation " de B linkert" ver
bindt, dezen straatweg rakende op een af
sta nd van ongeveer 1000 meter gerekend 
van den Hoogen weg en vervol gens la ngs 
de Noordzijde van dien straatweg Noord
Westwaarts naar den Noord-Oosthoek van 
perceel Haarnstede, sectie C, n° . 894; 

262 vervolgens in Noord-Oostelijke richting 
in rechte lijn naar den Zui d-Oosthoek van 
perceel Haarnstede, sectie A , n° . 142, a lwaar 
de Klooste rweg eindigt; 

263 van daar Oostwaarts in rechte lijn naar 
den Noord-Oosthoek van percee l H aarns tede, 
sectie B , n°. 895 ; 

264 van dien hoek Noord-Oostwaarts in rechte 
lijn naar den Zuid-Oosthoek van perceel 
H aarnstede, sectie B, n°. 1141 , gelegen bij het 
punt van samenkomst van den straatweg 
H oogezoom en den Paulijntj esweg; 

265 langs de Zuidzijde van dezen weg in 
Zu id-Ooste lijke rich ting naar het punt van 
vereeniging met den Lagezoom ; 

266 dezen L agezoom langs de Zuidzijde Noord
Oostwaarts volgende tot het punt van samen
komst met den oordweg, gelegen in den 
Noordelijken hoek van pe rceel Noordwelle, 
sectie C, n°. 215 ; 

267 langs de Zuidzijde van dezen weg Zuid
Oostwaarts tot het punt van samenkomst 
met den Kooijmans- en den Wi llemsmeester
weg bij den Noord-Oosthoek van perceel 
N oo,·dwell e, sectie C, n°. 1 79; 

268 den Kooijmansweg in Noord-Oostelijke 
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richting in rechte lijn kruisende en vervol
gens langs de Oostzijde van den Willems
meesterweg in gelijke richting naar den 
Noord-Oosthoek van perceel Noordwelle, 
sectie C, n°. 476, ten Zuiden van den 
Stoofweg; 

:269 dezen weg in dezelfde richting in rechte 
lijn kruisende en vervolgens, steeds Noord
Oostwaa rts, naar de Zuidzijde van de tram
lijn bij het tramstation Noordwelle; 

:270 van daar in Oostelijke richting langs de 
Zuidzijde van de tramlijn naar den Noord
Oosthoek van perceel Elleri,eet, sectie A, n°. 
634, bij het snijpunt van den Weelweg en 
den Ellemeetschen weg; 

:271 dezen laatstgenoemden weg in gelijke 
richting in rechte lijn overstekende naar den 
Zuid-Westhoek van den Molenweg; 

:272 langs de Zuidzijde van dezen weg in de
zelfde richting tot den Breeden- of Molen
weg bij den Noord-Oosthoek van perceel 
Ellemeet, sectie A, n°. 369; 

273 den Breeden- of Molenweg langs de 
Westzijde Zuidwaarts vol gende naar den 
Zuid-Oosthoek van perceel Ellenieet, sectie 
A, n°. 290, bij het kruispunt van den Hoo
genweg, den Ouden Kerkschen weg en den 
Breeden- of Molenweg; 

274 van daar in Oostelijke richting langs de 
Zuidzijde van den Hoogen- en den Ouden 
Hoogenweg, voorbij het gehucht Brijdorpe, 
naar den Noord-Oosthoek van perceel Dui
vendijke, sectie D , n°. 84 en den Zuidhoek 
van den aldaar eindigenden Serooskerkschen 
weg; 

275 van dat punt in gelijke richting in rechte 
lijn, den Slaaihofsweg en den Schendersweg 
snijdende, naar den Noord-Westhoek van 
perceel Duivendijke, sectie F, n°. 235 , bij 
het punt van samenkomst van den Ouden 
Jansweg en den Platten weg; 

276 dezen weg Oostwaarts langs de Zuidzijde 
volgende tot het punt van samenkomst van 
den Schenkeldijk en den Ouden Schouwschen 
dijk; 

277 vervolgens in gelijke richting in rechte 
lijn over dit punt van samenkomst van dij
ken en verder in dezelfde richting langs de 
Zuidzijde van den Langen weg in de ge
meente Zonnemaire tot het punt, waar deze 
weg den Dreischorschen dijk ontmoet; 

278 langs den Westelijken voet van dezen 
dijk Zui dwaarts tot het punt, waar aan de 
overzijde van dien dijk de Zuid-Westhoek 
van perceel Dreischor, sectie D, n°. 379, 
dien dijk raakt, zijnde tevens het punt van 
samenkomst van dezen dijk en den Gaan
bersesweg; 

279 den Dreischorschen dijk in Oostelijke 
richting in rechte lijn c,verstekende en ver
volgens Zuid-Oostwaarts langs de Zuidzijde 
van den Gaanbersesweg tot het punt van 
vereeniging van dezen weg met den Langen 
weg bij den Noord-Oosthoek van perceel 
Dreischor, sectie D, n°. 450; 

280 langs de Westzijde van den Langen weg 
Zuid-Westwaarts tot den Zuiddijk; 

281 dezen dijk in Zuidefijke richting in rechte 
lijn overstekende en veTvol gens Oostwaarts 
langs den Zuidelijken voet van dien dijk 
tot den Westelijken voet van den dijk langs 
het Dijkwater bij het veer " de Beider". 

1937 

282 langs den Westelijken voet van den 
laatstgenoemden dijk Zuid-, late r Zuid-Oost
waarts tot het Nieuwe Veer en vervolgens 
in Zuidelijke richting langs de Westzijde 
van den weg door den Nieuwen Veerpolder 

en over den Noorddijk naar den Pottersweg, 
ook genaamd Pollenweg, ter plaatse waar 
deze weg zich met den Noorddijk vereenigt; 

283 langs den Zuidelijken voet van dezen 
dijk Oostwaarts, voorbij Stevensluis, tot het 
punt van samenkomst van den Noorddijk 
met den Capelledijk; 

284 dezen dijk Zuidwaarts langs den Weste
lijken voet volgende tot den Zuid-Westhoek 
van perceel Nieuwerkerk, sectie F, n°. 434, 
ter plaatse van den Krabbenhoekschen weg; 

285 van daar in gelijke richting in rechte 
. lijn over dezen weg naar den Noord-Oost

hoek van perceel Nieuwe1·kerk, sectie F, n°. 
399 · 

286 '._,ervolgens Zuid-Oostwaarts langs den 
Zuidelijken voet van den Capelledijk naar 
den Zuid-Oosthoek van perceel Nieuwerkerk, 
sectie F, n°. 176; 

287 van dat punt in Oostelijke richting in 
rechte lijn over den Capelledijk ter plaatse, 
waar deze dijk zich met den Zanddijk ver
eenigt en vervolgens in gelijke richting naar 
den Noordhoek van perceel Oosterland, sec
tie D, n° . 161 , op het scheidingspunt van de 
gemeenten Nieuwerkerk en Oosterland; 

288 langs den Zuidelijken voet van den Zand
dijk in dezelfde richting naar den Noord
Westhoek van perceel Oostei-land, sectie D, 
n° . 113, grenzende aan de Zuidzijde van den 
Jonkersweg, welke a ldaar den Zanddijk 
treft• 

289 d~n Jonkersweg langs de Zuidzijde Oost
waarts volgende naar den Noord-Oosthoek 
van perceel Ooste,·land, sectie D, n°. 113, 
bij het trefpunt van dezen weg met den 
Ouden Dijk ; 

290 van dat punt in Zuidelijke richting langs 
den Westelijken voet van den Ouden Dijk 
en vervolgens bij den Zuid-Oosthoek van 
perceel Ooste1·land, sectie D, n°. 160, in 
rechte lijn over den Provincialen weg naar 
den Noord-Oosthoek van perceel Oosterland, 
sectie E, n°. 355; 

291 van daar in gelijke richting wederom 
langs den Westelijken voet van den Ouden 
Dijk naar den Zuid-Oosthoek van perceel 
Ooste,·land, sectie E , n°. 274 , ge legen ten 
Noorden van het punt van samenkomst van 
dezen dijk met den Lagen Maireweg; 

292 dezen weg Westwaarts langs de Noord
zijde volgende, den Welleweg in rechte lijn 
kruisende, naar den Zuid-Westhoek van per
ceel Oosterland, sectie E, n°. 136, gelegen 
bij het verbindingspunt van den Lagen 
Maire-, met den Hoogen Maireweg; 

293 dezen weg in Zuid-Westelijke richting 
in rechte lij n overstekende en vervolgens 
langs den Noord-Oosthoek van perceel Oos
terland, sectie H , n°. 6, verde r Noord-West
waa1·ts langs de Westzijde van dezen weg 
naar den Noord-Westhoek van percee l Oos
te,·land, sectie H, n° . 1 , alwaar de Stoofdreef 
een aanvang neemt i 

294 langs de Westzijde van de Stoofdreef 
Zuid-Westwaarts tot tegenover den Noord
Westhoek van perceel Oosterland, sectie H, 
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n°. 151, waar deze dreef uitloopt in den 
L angen Rampertschen weg; 

295 van daar in gelijke richting lang den 
Zuid-Westhoek van peroeel Oosterland, sectie 
F , n°. 1006 en de oordzijcle van den Lagen 
R ampertschen weg naar den Zuid-Oosthoe k 
van perceel Oosterland, sectie F, n° . 10 , bij 
het trefpunt van dezen weg met den La u
rensweg; 

296 langs ,:Je oordzijde van dezen weg West
waarts tot het punt van samenkomst met 
den Rampertschen dijk bij den Zuid-West
hoek van perceel Oosterland, sectie F, n°. 
1, waar de gemeenten Oosterland en Ouwer
kerk zich van elkander scheiden; 

297 vervolgens in gelijke richting in rechte 
lijn over den Rampertschen dijk naar den 

oord-Oosthoek van perceel Ouwerkerk, sec
tie F, n°. 122; 

298 van dat punt oordwaarts langs den 
Westel ijken voet van dezen dijk naar den 
Zuid-Oosthoek van perceel Nieuwerkerk, 
sectie :M, n°. 179, waar de Zonnemansweg 
op den Rampertschen dijk uitloopt ; 

299 langs de Noordzij de van den Zonnemans
weg Westwaarts naar den Zuià-Westhoek 
van perceel Nieuwerke,·k, sectie M, n°. 447, 
zijnde het trefpunt van dezen weg met den 
Oud- ieuwlandschen weg; 

300 dezen weg in gelijke richting in rechte 
lij n kruisende naar den Noord-Oosthoek van 
perceel Nieuwerke1·k, sectie M, n°. 225; 

301 van daar Zuidwaarts langs de We tzijde 
van den Oud-Nieuwl andschen weg naar den 
Zuid-Oosthoek van peroeel Nieuwerkerk, sec
tie M, n°. 567, bij het kruispunt van dezen 
weg met het H ooge Weegje; 

302 langs de Noordzijde van dit Weegje in 
Westelijke richting naar den Zuid-Westh ek 
van perceel Nicuwerke,·k, sectie M, n°. 202, 
ten Oosten van het kruispunt van het Hooge 
vVeeg-je, cl n Rolklootschen weg en den 
Blooten weg; 

303 den Rolklootschen weg in gelij ke richting 
in rechte lijn overstekende naar den Zuid
Oo thoek van perceel Nieuwerkerk, sectie 
L , n°. 609, genaamd "het Riethuis"; 

304 van daar Zuid-Westwaarts langs de 
Noordzijde van den Blooten weg naar den 
Zuidhoek van perceel Nieuwerkerk, sectie 
L, n°. 401, waar de grens van de gemeenten 
Kieuwerkerk en Ouwerkerk aan dien weg 
uitkomt en de Blijde Hoeksche weg in den 
Blooten weg uitloopt; 

305 vervolgens Westwaarts langs de Noord
zijde van laatstgenoemden weg en langs de 
grens van de gemeenten Nieuwerke,·k en 
Ouwe,·kerk naar den Zuid-vVesthoek van 
perceel Nieuwerkerk, sectie L, n° . 94, ten 
Oosten van het kruispunt van den Blooten 
weg, den Molenweg, den Gatweg en den 
Zwanenburgschen weg; 

306 langs de Oostzijde van laatstgenoemden 
weg West- oord-Westwaarts naar den oord
Westhoek van perceel Nieuwe1·kerk, sectie L, 
n°. 441, ten Zuiden van het trefpunt van 
dezen weg met den Provincialen weg; 

307 den Provincialen weg in Noordelijke 
richting in rechte lijn overstekende en ver
volgens in gelijke richting I angs de Oost
zij de van dezen weg naar den Zuid-vVesthoek 
van perceel Nieuwerkerk, sectie L , n°. 455, 
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aan de Oostzijde van de tramlijn; 
308 van dat punt Westwaarts langs de Noord

zijde van den Provincialen weg tot den 
Noord-Oosthoek van perceel Zierikzee, sectie 
F , n°. 763, genaamd "De Oliemolen" en 
vervolgens in gelijke richting langs de 
Noordzijde van dat perceel naar den Noord
Westhoek daarvan. 

(Eiland St.-Philipsland). 

309 Van den oord-Oosthoek van het sta-
tion van den tram, perceel St.-Philipsland, 
sectie C, n°. 214, in Westelijke richting naar 
den oord-Oosthoek van perceel, sectie C, 
n°. 105, gelegen ten Zuiden van de tram
lijn aan den Zeedijk; 

310 langs den binnenwaartschen voet van den 
Zeedijk Zuid-Westwaarts naar het punt van 
samenkomst van den Ouden Dijk en den 
Zeedijk bij den Zuid-We thoek van perceel, 
sectie C, n°. 250; 

311 van dat punt in gelijke richting in rechte 
lijn over den Ouden Dijk naar perceel, sec
tie B, n°. 799 en van daar West-Noo,·d
Westwaarts langs den binnenwaartschen voet 
van den Zuid-Oostelijken Zeedijk om het 
ei land naar den Noord-Westhoek van per
ceel sectie B , n°. 19, waar de Noordelijk 
samenkomt met den Zeedijk ; 

312 den Noorddijk in oord-We telijke rich
ting in rechte lijn overstekende naar den 
Zuid-\Vesthoek van perceel, sectie E , n° 
1096; 

313 vervolgens in gel ijke richting langs den 
binnenwaartschen voet van den Zeedijk aan 
de We tzijde van het eiland naar het punt 
van samenkomst van den Zeedijk en den 
Oostelijken dijk van den Willemspolcler, 
tegenover het perceel, sectie E , n°. 496; 

314 dezen dijk in nagenoeg Noordelijke rich
ting langs den Oostelijken voet vol gende naar 
den Noord-Westhoek van perceel , sectie E, 
n°. 1066, waar die dijk zich wederom ver
eenigt met den Zeedijk ; 

315 van dat punt Noord-Oost-, later Oo t
waarts langs den binnenwaartschen voet van 
den Zeedijk langs de West- en de oo,-d
zijde van het eiland naar den Noord-Oost
hoek van perceel St. -Philipijland, sectie D, 
n°. 255. 

ZUID-HOLLAND. 

(Eiland Goeree en Overflakkee). 

316 Van het punt van samenkomst van àen 
Zuiderlandschen Zeedijk en den Zuiderla11d
schen dijk aan de Zuidzij de van het e il and 
aan de l(1'(L11,,mer langs den Zuidelijken voet 
van den Zuiderlanclschen dij k in Noord
Oostelijke richting tot het trefpunt van dezen 
dijk met den Oudelandschen dijk; 

317 dezen dijk in gelijke richting in rechte 
lijn kruisende en vervolgens langs den Oos
telijken voet daarvan in Noord-Westelijke 
richting tot het punt, waar deze dijk zich 
met het Korte Wegje vereenigt; 

318 van daar in dezelfde richting in rechte 
lijn over dien dijk naar de oordzijde van 
het Korte Wegje en dit Westwaarts volgen
de tot de kom der gemeente Nieuwe-Tonge; 

319 de kom dezer gemeente in het terrein 
van toezicht opnemende en vervolgens t.en 
Noorden van deze kom langs den oorcle-
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lijken voet van den Duivenwa11rdschen dijk 
Noord-Westwaarts tot het punt, waar deze 
dijk overgaat in den Oudelandschen dijk; 

320 langs den Noordelijken voet van dezen 
dijk in gelijke richting tot het punt, waar 
de Boomvliet de Zuidzijde van dien dijk 
raakt; 

321 den Oudelandschen dijk vervolgens in 
rechte lijn in Zuid-Westelijke richting over
stekende en langs de Oostzijde van den Boom
vliet in dezelfde richting tot het Eerste Zij 
wegje, dat loopt over den Gelderschen dijk, 
aan de Westzijde van dien vliet; 

322 van dat punt langs den Oostelijken voet 
van den Gelderschen dijk in Noord-Weste
lijke r ichting tot het punt, waar de Blokweg 
dezen dijk ontmoet; 

323 den Gelderschen dijk in Westelijke rich
ting in rechte lijn krui sende en vervolgens 

in dezelfde richting langs de Noordzijde van 
den Blokweg tot het watertje, genaamd 

Zwarte Gat"· 
324 dit watertj~ Noord-Westwaarts langs de 

Oostzijde volgende tot den Blindeweg en 
vervolgens langs de Zuidzijde van dezen 
weg in Oostelijke richting tot den Oostel ijken 
hoek van het snijpunt met den L agen weg; 

325 van dat punt in Noordelijke richting 
l angs de Oostzijde van den Lagen weg, den 
Armen-, den Monniken-, den Hoekvale- en 
den Buste! weg tot den tweeden Sloofweg; 

326 dezen weg in Noordelijke r ichting iu 
rechte lij n overstekende en vervolgens langs 
de Noordzijde van dien weg Westwaarts 
naar den Overkeetweg ; 

327 van daar N oordwaarts la ngs de Oostzijde 
van dezen weg tot het punt van samenkomst 
met den Noorddijk; 

328 den Zuidelij ken voet van dezen dijk in 
Oostelijke richting volgende tot het punt van 
insnijding door den Nolleweg; 

329 den Noorddijk in Noordelijke richting in 
rechte lij n kruisende en vervolgens la ngs de 
Oostzijde van den Nolleweg Noordwaar ts 
tot het punt van samenkomst met den Mo
lendijk ; 

330 langs den Zuidelijken en Oostelijken voet 
van dezen dijk Noord-Oostwaarts , de tram
lijn kruisende, naar het punt van ontmoe
ting van dezen dijk met den Nieuwen 
Kraaijenschen dijk; 

331 van daar in Oostelijke richting langs den 
Zuidelijken voet van dezen dijk tot het punt, 
waar die dijk wordt gesneden door den 
Gorsdijk, welke dijk loopt ten Westen van 
de Dirklandsche haven ; 

332 den Gorsdijk in rechte lijn in gelijke 
richting overstekende en vervolgens - het 
gedeelte van het e il and bewesten de Dirk
landsche haven in het terrein van toezicht 
opnemende - in Noordelijke r ich t ing langs 
den Oostelijken voet van dezen dij k tot het 
punt gelegen tegenover den Zuid-Westhoek 
van de Dirklandsche haven, tevens het be
g inpunt van den Oud-Kraaije rdijk ; 

333 vervolgens Oost-Zuid-Oostwaarts langs 
den Zuidelijken voet van dezen dijk, den 
Nieuwlandschen en den Oudelandschen dijk, 
de kommen der gemeenten Somm elsàdjk en 
Mir1delharnis in het terre in van toez icht 
opnemende, tot het punt van samenkomst 
met den Adamsweg; 
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334 langs de Westzijde van dezen weg Zu id
Oostwaarts tot het snijpunt met den Potter
weg; 

335 dezen weg in gelijke r ichting in rechte 
lijn kruisende en vervolgens Oostwaarts 
langs de Zuidzijde van dezen weg tot het 
trefpunt met den Groeneweg; 

336 langs de Westzijde van dezen weg in na
genoeg Zuidelijke r ichting tot het punt van 
ontmoeting met den Vroonweg; 

337 dezen weg in dezelfde richting in rechte 
lij n kruisende en vervolgens Oostwaarts 
langs de Zuidzij de van dezen weg tot het 
punt van samenkomst met den Ouden Oost
moerschen dijk; 

338 langs den Westelijken voet van dezen 
dijk Zuid-Oostwaarts tot het punt van ver
ecniging met den Lorredijk; 

339 dezen dijk langs den Zuidelijken voet in 
Oostelijke richting volgende tot het punt van 
ontmoeting met den Slikweg; 

340 langs de W estzijde van dezen weg Zuid
waarts tot den Zuid-Westhoek van het kru is
punt van dezen weg met den Til schenweg ; 

341 van dat punt in Noord-Oostelijke richting 
langs de Zuidzijde van dezen weg tot het 
trefpunt met den Omloop; 

342 l angs de Westzijde van den Omloop in 
nagenoeg Zuidelijke richting tot den Wes
telijken voet van den Tilsch en dijk en ve r
volgens in gelijke r ichting I angs dezen voet 
van di en dijk tot den Lageweg, dezen even
eens in dezelfde richting langs de Westzijde 
volgende tot het punt van samenkomst met 
den Zandweg; 

343 van daar in Oostelijke richting in rechte 
lijn over den Lageweg en verder Noord
Oostwaarts l a ngs de Zuidzijde van den Zand
weg tot het trefpunt met den Schaapsweg; 

344 dezen weg langs de Westzij de Z uidwaarts 
volgende tot het punt van ontmoeting met 
den Galatheschen dijk; 

345 dezen dij k in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens langs den 
Zuidelijken voet van dezen dijk Oostwaarts 
naar het punt van samenkomst met den 
Oudelandschen dijk ; 

346 langs den Westelijken, later Zuidelij ken 
voet van dezen dijk in Zuid-Oostelijke rich
ting tot den Zuid-Westhoek van de haven 
van Ooltgensplaat, dit dorp benoorden den 
Oudelandschen dijk in het terrein van toe
zicht opnemende ; 

347 vervolgens langs den Zuidkant van deu, 
haven tot het -Volkerak. 

(Eiland T ien-Gemeten) . 

348 H et e iland Ticn-Ge1neten wordt geheel 
in het terrein van toezicht opgenomen. 

(Eiland Voorne en P utten). 

349 V an den Zuid-Oosthoek van het eila nd. 
ter plaatse waar de Koekendorpsche weg en 
de Dwarsweg een krui spunt vormen in 
Noord-Westelijke richting langs de Noord
zijde van den Dwarsweg tot het punt van 
samenkomst met den Ruigendijk ; 

350 dezen dijk in rechte lijn in gelijke rich
ting overstekende en vervolgens langs den 
Westelijken voet van dezen dijk Zuid-West
waarts tot het punt van vereeniging met den 
Dorpsweg; 
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351 langs de Noordzijde van dezen weg in 
Noord-Westelijke richting tot het snijpunt 
met den Eeweg ; 

352 van dat punt Noord-Oostwaarts langs de 
Oostzijde van dien weg tot het punt, waar 
deze weg door de tramlijn wordt gesneden; 

353 deze tramlijn in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens langs de 
Nom·dzijde daarvan Westwaarts tot den 
meest Oostelijken hoek van de Eerste Vlot
brug over het Voornsche Kanaal bij den 
Oostdijk (Nieuwenhoorn); 

354 van daar Noord-Westwaarts langs de 
Oostzijde van die Vlotbrug en verder in ge
lijke richting langs den Oostelij ken voet van 
den Oostdijk tot tegenover het punt van sa
menkomst van dezen dijk met den Kouwen
oordschen weg; 

355 den Oostdijk in Westelijke richting in 
rechte lijn overstekende en vervolgens in ge
lijke richting langs de Noordzijde van dien 
weg tot het punt van samenkomst met den 
Rijksstraatweg; 

356 langs de Oostzijde van dezen weg Noord
Oostwaarts tot den Zessprong van wegen; 

357 dit kruispunt in Westelijke richting in 
rechte lijn overstekende naar de oordzijde 
van den Krommeweg en vervolgens in gelijke 
richting langs die zijde van dezen weg tot 
het snijpunt met d en Voorwoordschen weg; 

358 dezen weg langs de Oostzijde Noord
waarts volgende tot het trefpunt met den 
Ikkerschen weg; 

359 den Voorwoordschen weg in Noord-Wes
telijke richting in rechte lijn overstekende 
en verder in gelijke richting langs de Noord
zijde van den Ikkerschen weg tot het punt 
van samenkomst met den Westdijk ; 

360 den Westdijk in dezelfde richting in 
rechte lijn overstekende en vervolgens l angs 
den Westelijken voet van dezen dijk Zuid
Westwaarts tot het punt van ontmoeting met 
den Tusschenweg; 

361 langs de Noordzijde van dezen weg West
waarts tot het trefpunt met den Krommen 
weg ; 

362 van dat punt langs de Oostzijde van de
zen weg in Noordel ijke richting tot het punt 
van vereeniging met den Quakschen dijk; 

363 dezen dijk in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens langs den 
Noordelijken voet daarvan Westwaarts tot 
h et punt van samenkomst met den Schapen
gorschen dijk; 

364 langs den Oostelijken voet van dezen dijk 
Noord-Westwaai-ts, alsmede langs de Oost
zijde van den daaraan aansluitenden Mid
delweg, door de kom der gemeente Rockanje, · 
naar den straatweg, die zich buiten die kom 
met den Middelweg vereenigt; 

365 van daar in nagenoeg Noordelijke, later 
ombuigende in Noord-Oostelij ke richting 
langs de Oostzijde van dezen straatweg en 
den Vleerdamschen weg tot het snijpunt mpt 
den Doorn weg; 

366 den Vleerdamschen weg in rechte lijn in 
N oord-Westelijke richting kru isende en ver
volgens langs de Oostzijde van den Doorn
weg in gelijke richting tot het trefpunt met 
den Middelweg; 

367 langs de Oostzijde van dezen weg Noord
Oostwaarts tot het punt, waar de Herering-
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sche weg den Middelweg raakt; 
368 van daar in Oost-Noord-Oostelijke rich

t ing langs de Oostzijde van den Hereringsche 
weg, den Hoefweg en den Molenweg tot het 
punt, waar deze weg de tramlijn aan de 
Zuidzijde raakt; 

369 langs de Zuidzijde van de tramlijn Oost
waarts langs Brielle, de over het Voornsche 
kanaal liggende trambrug overstekende, tot 
het punt, waar de Zinkweg in de gemeente 
Spijkenisse de tramlijn snijdt; 

370 van daar in Zuid-Oostelijke richting in 
i-echtc l ij n over de tramlijn en vervolgens 
langs de Westzijde van den Zinkweg en den 
Vereijleweg tot het snijpunt met den Slik
weg ; 

371 langs de Zuidzijde van dezen weg Oost
waarts tot het punt van samenkomst met den 
Hekel ingsehen weg; 

372 de Westzijde van dezen weg in Zuid-Oos
telijke richting volgende tot het punt van 
ontmoeting met den Westdijk; 

373 dezen dijk langs den Noordelijken voet 
·westwaarts volgende en verder in gelijke 
richting langs den Noordelijken voet -van 
den Gorsdijk tot het dorp Simonshaven; 

374 van daar, dit dorp in het terre in van 
toezicht opnemende, naar de Noordzijde van 
den Eersten Stompert, gelegen bewesten dit 
dorp ; 

375 langs de Noordzijde van dezen Stompert 
in West-Noord-Westelijke richting tot het 
punt van samenkomst met den Tweeden 
Stompert; 

376 dezen Stompnt in gelijke richting in 
rechte lijn kruisende en vervolgens langs de 
Noordzijde daarvan Zuid-Westwaarts tot het 
trefpunt met den K erlnveg, het dorp Zuid
land hierbij opnemende in het terrein van 
toezicht; 

377 den Kerkweg in gelijke richting in rechte 
lijn kruisende en vervolgens Zuid-Oostwaarts 
langs de Zuidzijde van dien weg tot het snij
punt met den Koekendorpschen weg; 

378 l angs de Westzijde van dezen weg in 
Zuid-Westelijke richting naar het snijpunt 
met den Dwarsweg. 

(Eiland H oeksche Waa,·d). 

379 Van den Zuid-Oosthoek van de tramha
ven van Numansdorp in Noord-Oostelijke 
richting langs den Oost- en den Noordkant 
van die h aven naar den Numansdorpschen 
dijk ; 

380 van daar in West-Noord-Westelijke rich
ting langs den Noordelijken voet van dien 
dijk en van den Schenkeldijk tot het punt, 
waar deze dijk op den Groot-Zuid-Beijer
landschen dijk uitloopt; 

381 dezen dijk in Noord-Westelijke richting 
in rechte lijn overstekende en vervolgens in 
gelijke r ichting langs den Noordelijken voet 
van dezen dijk tot tegenover het punt waar 
h ij zich aan de Zuidzijde met den Langen 
Eendragtsweg vereenigt; 

382 den Groot-Zuid-Beijerlandschen dijk in 
Westelijke richting in rechte lijn oversteken
de en vervolgens langs de Noordzijde van 
den Langen Eendragtsweg in gelij ke r ich
ting tot het trefpunt met den Dwarsweg; 

383 langs de Oostzijde van dezen weg Noord
waarts tot het punt van samenkomst van de-
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zen weg met den Ouden N ieuwelandschen 
dij k: 

384 vervolgens in Zuid-Westelijke richting in 
rechte lij n over dezen dijk en verder West
waarts langs den Noordelijken voet daarvan 
tot het punt van vereeniging met den Ge
broken- of Meeldij k; 

385 langs den Oostel ijken voet van dezen dijk 
in N oord-Oostelij ke r icht ing tot den Eersten 
Zij weg. aan de Westzijde van d ien dijk; 

386 den Gebroken- of Meeldij k in Westelijke 
richting in rechte lij n overstekende en ver
volgens in dezelfde r icht ing langs de Noord
zijde van den Eersten Zijweg tot het punt 
van ontmoeting met den Bosweg; 

387 lan·gs de Oostzijde van dezen weg in 
Noordelij ke richting, later l angs de Noord
zijde van dezen weg Westwaarts, tot het 
trefpunt met den Zuidoordschen weg; 

388 dezen weg oordwaarts langs de Oost
zij de volgende tot het punt van samenkomst 
met den Vaartweg; 

389 van dat punt Oostwaarts langs de Zuid
zijde van dezen weg tot het punt van ont
moeting met den Oostdij k; 

390 dezen d ijk in gelijke r ich ting in rechte 
lij n overstekende en vervolgens langs den 
Ooste lijken voet van dezen dij k Noordwaarts 
tot den weg door den Oostpolder; 

391 1 angs de Zuidzij de van dezen weg in 
oord-Oostelijke richting tot het punt van 

samenkomst met .den Hoogen dijk ; 
392 van daar in rechte lijn in Oostelij ke rich

t ing over dezen dij k en vervolgens Noord
waarts langs den Oostel ijken voet van dezen 
dijk tot de Zuidzijde van de traml ij n; 

393 deze traml ijn langs die zij de in Ooste
lij ke richting volgende tot den Piershi lschen 
dij k; 

394 vervolgens Noordwaarts langs den Oos
tel ij ken voet van d ien dij k tot het punt van 
samenkomst met den Ouden P iershilschen 
weg; 

395 langs de Zuidzijde van dezen weg Oost
waarts tot het punt van ontmoeting met den 
Oost-Hoekschen dij k; 

396 langs den Zuidelij ken voet van dezen 
dijk in Zuid-Oostelijke richting tot tegen
over het punt van u itmonding van den 
Nieuw-Piersh ilschen weg op dezen dijk; 

39 7 den Oost-Hoekschen dij k in Oostelij ke 
richting in rechte lijn overstekende en ver
volgens in gelijke r ichting langs de Zuid
zij de van den Nieuw-Piersh ilschen weg tot 
het trefpunt met den Langen weg; 

398 dezen weg in Oostelijke r ichting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens Noordwaarts 
langs de Oostzijde van dien weg tot het 
punt van vereeniging met den Nieuwen 
Zinkweg; 

399 langs de Zuidzijde van dezen weg Oost
. waarts tot h et punt van samenkomst met 

den Z inkwegschen dijk; 
400 dezen dijk in gelijke richti ng in rechte 

lij n overstekende en vervolgens langs ·den 
Oostelijken voet daarvan N oord-Oostwaarts 
tot het kru ispunt met den Groeneweg; 

401 dezen weg langs de Zuidzijde in Ooste
lijke richting vol gende tot het punt van 
samenkomst met den Langen weg; 

402 van daar langs de Westzijde van dezen 
weg Zuidwaar ts tot daar waar aan de Oost-
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zijde van dezen weg de K waksche weg den 
Langen weg raakt; 

403 den L angen weg in Oostel ij ke richting in 
rechte l ijn kruisende en vervo lgens in ge
lij ke r icht ing langs de Zu idzijde van den 
K wakschen weg tot het punt van ontmoeting 
met den Stoug jesdijk ; 

404 vervolgens in dezelfde richting in rechte 
lij n over dezen dij k en ver der la ngs den 
Oostelij ken voet daal'Van Noord-Oostwaarts 
tot het punt van ontmoeting met den Ouden 
dij k; 

405 langs den Oostelij ken, later Zuidelij ken 
voet van dezen dijk in Noord-Noord-Ooste
lij ke richting tot den Noord-Oosthoek van 
het veer van Goidschalxoord, gelegen aan de 
Oude Maas. 

(Eiland Rozenburg). 

406 Het eiland Rozenburg wordt geheel in 
het terre in van toezicht opgenomen. 

(Eiland Welplaat) . 

407 Het eiland Welplaat wordt geheel in het. 
terrein van toezicht opgenomen. 

(Eiland de Bee,·). 

408 Het einland de Beer wordt geheel in het 
terrein van toezicht opgenomen. 

(Vaste land). 

409 Van den Zuid-Oosthoek van de Krim
sloot ter plaatse, waar deze aan den Noor
delij ken oever van den N ieuwen W aterweg 
u itmondt, langs de Oostzijde van deze sloot 
in Noord-Oostelijke richting naar den N oord
Oosthoek van perceel Hoek van H oll and, 
sectie B , n°. 3, genaamd "Hi lwoning"; 

410 van dat punt I angs de Oostzijde van den 
,Tocht" in oordelijke richting naar den 
Noord-Oosthoek van den Watermolen, ge
naamd "Nieuwlandsche molen"; 

411 van daar in gelijke r ichting langs de 
Oostzijde van den landweg naar den Maas
d ij k; 

412 langs den Zu idelijken voet van dezen 
dij k Noord-Westwaarts tot tegenover het 
punt, waar aan de N oordzijde deze dijk den 
Zijdijk raakt; 

413 vervolgens in rechte lij n in Noordelijke 
r ich t ing over den Maasdij k en verder Noord
Oostwaarts langs den Oostelij ken voet van 
den Zijdijk tot het punt, waar deze dij k den 
Zandd ij k, p laatselijk genaamd "Noordhol
landsche dijk", ontmoet; 

414 langs den Oostelij ken voet van den 
Zanddijk oord-Westwaar ts tot het punt van 
samenkomst met de Zeestraat ; 

415 deze straat langs de Zuidzijde Oost
w aarts volgende, vervol gens in gelij ke ric h 
t ing door de kom der gemeente 's-Graven
zande langs de Oostzijde van de L ange
straat, de Vaartstraa t , de H ofl aan en den 
landweg, l iggende in het verlengde van deze 
laan, naar den Oosthoek van den Water
molen, genaamd "Poel molen"; 

416 van da t , punt in N oord-N oord-Westelijke. 
r ichting langs de Oostzijde van de 's-Graven. 
zandsche en Monstersche vaart tot de kom 
der gemeente M onster; 

41 7 vervolgens in gelij ke r ich ting langs de 
Oostzijde van de H aven-, de Emma-, de 
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Choorstraat en den Molenweg door de kom 
der gemeente Momter naar het punt van 
samenkomst met den H aagweg, loopende 
van M omter naar 's-Gravenhage; 

418 langs de Oostzijde van dezen weg, verder 
genaamd Mon tersche weg en van de Wil 
helminastraat in de gemeente 's-G,·avenhage 
( L oosduinen) steeds in Noord-Ooste lijke rich
t ing tot tegenover het punt, waar de Ocken
burgchstraat de Wilhelminastraat raakt; 

419 deze straat in rech te lijn in N oord-Weste
lijke richting overstekende en vervolgens in 
dezelfde richting langs de Oostzijde van de 
Ockenburgchstraat en van de Kijkduinsche
straat tot het punt van samenkomst van deze 
straat met de Duinl aan ; 

420 langs de Oostzijde van de Du in- en de 
Sportlaan Noord-Oostwaarts tot het t ref
punt van deze laatste laan aan de We tzijde 
met de Vl aamsche Gaai laan; 

421 de Sportl aan in N oord-Westelijke ri ch
ting in rechte lijn kruisende en vervolgens 
in gelijke richting langs de Noordzijde van 
de V laamsche Gaailaan tot het punt, waar 
deze uitloopt op de Laan van P oot; 

422 langs de Oostzijde van deze laan Noord
Oostwaarts naar het kruispunt met den Nie
boerweg; 

423 dit kruispunt in gelijke r ichting in rech
te lij n overstekende en vervol gens in aanvan
kelijk nagenoeg Noordelijke, later ombu igen
de in Noord-Oostelijke r ichting la ngs de 
Oost-, later Zuidzijde van den Nieboerweg 
tot het punt van samenkomst met den Hout
rustweg; 

424 van daa r in Noord-Oostelijke richting in 
rechte lijn over dezen weg en ove,· het daar
naast gelegen afvoerkanaa l naar de West
zijde van den Kranenburgerweg; 

425 langs de Westzijde van dezen weg Zuid
Oostwaarts tot tegenove r het punt waar de 
Will em de Zwijge rl aan op den Kranenbur
ge rweg uitloopt; 

426 dezen weg in rechte lijn in Oostelijke 
richting kruisende en vervolgens in gelijke 
richting langs de Zuidzijde van de Will em 
de Zwij gerlaan tot het punt van vereen iging 
met h·et Frankenslag; 

427 van dat punt in rechte lijn in Noordelijke 
richting over de Willem de Zwij gerlaan, 
langs de Oostzijde van het Frankenslag en 
vervolgens in gelijke richting in rechte lijn 
over het punt van samenkomst van het 
Frankenslag met den Ouden Scheveningschen 
weg naar de Noordzijde van dezen weg ; 

428 langs de Noordzijde van dezen weg West
waarts tot het punt van samenkomst met 
den K anaalweg en vervolgens in Noord
Oostelijke richting langs de Oostzijde van 
laatstgenoemden weg en de Pansierstraat 
naar de Haringka de; 

429 deze kade in gelij ke richting in rechte 
lij n overstekende naar de Oostzijde van den 
Nieuwen Duimveg en vervolgens, steeds in 
deze lfde richting langs deze zijde van d ien 
weg tot het punt, waar die weg uitloopt op 
den Badhu isweg; 

430 van dat punt in Noord-Oostel ijke rich
ting in rechte lij n over dezen weg naar de 
Oostzijde van de Antwerpsche straat en ver
volgens in gelijke richting la ngs de Oostzijde 
van deze straat, het Belgische plein, de L eu-
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vensche- en de H asseltsche straat, kruisende 
de Zwolsche straat, naar den Zuid-Oosthoek 
van het viaduct van de electrische spoorlijn 
Scheveningen-Rotterda11i; 

431 vervolgens langs de Oostzijde van di t 
v iaduct, hierdoor gaande in de 1oordelijke 
richting en verder aanvankelijk in gel ijke, 
later in Noord-Ooste lijke richt ing la ngs de 
Oostzijde van den H a rstenhoekweg naar den 
meest. Noordelij ken hoek van het Fompsta-
hlon; · 

432 van daar in Noordelijke nchting in rechte 
lijn naar den Hoofdader van de H aagsche 
duinwaterleiding, perceel Wassenaar, sectie 
G. n°. 2575, en vervolgens in nagenoE:g 
N oord-Oostelijke r ichting la ngs de Oostzijde 
van dien ader naar het eindpunt daarvan ; 

-133 van dat punt in gelijke r ich t ing in rechte 
lij n naar den Wassenaarschen slag tegenover 
den Zuid-Oosthoek van perceel W assenaar, 
sectie G, n°. 2841; 

434 van daar Oostwaarts la ngs de Zuidzijde 
van den W assenaarschen slag tot tegenover 
perceel Wassenaar, sectie G, n°. 2615; 

435 dezen slag in Noordelijke richting in 
rechte lijn kruisende en vervolgens in gelijke 
richting langs de Westzijde van perceel W as
senaa,·, sectie G , n°. 2615 naar den Noord
Westhoek daarva n ; 

436 van dat punt Noord-Oostwaarts langs de 
Noordzijde van de perceelen W assenaar, sec
t ie G, n°. 29 02 en sectie B, n°. 2625 en de 
Zuidzij de van perneel, sectie B, n°. 1763, 
naar den Zuid-Oosthoek van perceel, sectie 
B , n°. 1764 ; 

437 van daar in Oostelijke richting in rechte 
lijn naar den K atwijkschen weg en vervol 
gens Noord-Oostwaarts langs de Oostzijde 
van dien weg naar de Zui dpunt van pe rcee l 
Katwijk, sectie A, n°. 8021, li ggende bij het 
punt van samenkomst van den Katwijkschen 
en den Wassenaarschen weg; 

438 dezen weg in Zuid-Oostelijke richting in 
rechte lijn overstekende en vervolgens Noord
Oostwaarts langs de Oostzijde van dien weg, 
den Achterweg, den Noordwijkerweg, over 
de Noordwijkerbrug en verder wederom 
langs den Noordwijkerweg tot het punt van 
samenkomst van de gemeenten Katwijk en 
Noordwijk aan dezen weg; 

439 van dat punt in gel ijke richting langs de 
Oostzijde van den Noordwijkerweg, de West
zijde van perceel Noordwijk, sectie I , n° . 
85, genaamd "de Driesprong" en langs de 
Oostzijde van den aansluitenden Achterweg 
tot het punt van sam e nkomst van dezen w eg 
met den Hoogen weg; 

440 laatstgenoemden weg la ngs de Zuidzijde 
Oostwaarts volgende tot tegenover den Zuid
Oosthoek va n de Barnebrug; 

441 vervolgens in rechte lijn in Noordelijke 
ri chting over den Hoogen weg en van daar 
langs de Oostzijde van de Barnebrug en de 
Nachtegaalslaan, voorbij de buitenplaats 
,.Offem", de H eilige Geestbrug oversteken
de, daarna den Bronsgeesterweg in gelijke 
richting volgende tot het punt van samen
komst met den Leeweg, gemeente Noordwij
kerhout; 

442 _l_ angs_ de_ Oostzijde van den Leeweg in 
gehJke rwhtrng tot tegenover het bruggetje 
over de sloot, perceel Noordwijkerhout , sec-
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tie D , n°. 855, vervolgens Westwaarts in 
rechte lijn over den Leeweg en dat brug
getje naar den Nomd-Oosthoek van percee l 
Noordwijkerhout, sectie D , n°. 1 308, ge
naamd " Sparrenlaan" · 

443 van daar Noord-Óostwaarts naar den 
Noord-Oosthoek van perceel N ooràwijker
hout, sectie D, n° . 1240, genaamd "Vier
sprong", ten W esten van het krui spunt van 
den Gooweg en de L a ngel aan ; 

444 van da t punt in gelijke richting in rechte 
lijn over deze laan naar het punt van samen
komst van den Buurtweg en den Zeeweg, 
beoosten perceel Noord,wijkerhout , sectie D, 
n° 1217· 

445 · vervoÎgens in Oostelijke r ichting in rech te 
lijn naar de Oostzijde van den -Zeeweg en 
verder Noord-Oostwaarts langs dien weg 
naar den Noord-Westhoek van perceel Noord
wijkerhout, sectie E, n°. 1005 ; 

446 van daar in gelijke richting in rechte 
lijn l angs den Noord-Oosthoek vari de per
ceelen Noo,·dJwijkerhout, sectie E, nos. 1586 
en 2025, naar den Noor d-Oosthoek van per
ceel Noordwijk, sectie B , n°. 412; 

447 van dat punt in gelijke richting in rech
te lijn naar een punt op de grens van de 
provinciën N oorrl- en Zuiil-H olland aange
duid door een steenen paaltje op ongeveer 
100 meter afstand in West-Noord-Westelij ke 
richting van den steenen paal met ronden 

V .D. 
kop, gemerkt--.• 

R. L. 
257 

NOORD-HOLLAND. 

448 Van dat steenen paaltje Noordwaarts in 
rechte lijn tot de scheid ing van het K romme 
Sch uster- en N ieuwe Kanaal ; 

449 langs de Oostzijde van laatstgenoemd ka
naal in Noord-Oostelijke rich t ing tot een 
punt gelegen op 260 meter a fsta nd in Zuid
Westel ijke richting van het aan dat kanaal 
gelegen Pompstation, perceel Z amdvoort, sec
t ie A , n 0. 3717; 

450 van dat punt Noord-Oostwaarts in rechte 
lijn, hierbij het Nieuwe- en he t V an Lennep
kanaal kru isende, naar een punt aan laatst
genoemd kanaal gelegen op 160 meter a f
stand in Noord-Westelijke richting van da t 
Pompsta tion ; 

451 vervolgens in gelijke richting langs de 
Oostzijde van het Van Lennepkanaal , over 
het punt van samenvloeiïng met het Zwarte
veldkanaal, en van daar Noord-Oostwaarts 
in rechte lij n naar een geslagen wel, ge
merkt n° . 91, gelegen aan de W estzijde van 
het Van der Vlietkanaal, nabij de tweede 
bru g over dat kanaal, gerekend van het 
Noordel ijk beginpunt van dat kanaal; 

452 van die wel in Noord-Noord-Oostelijke 
richti ng in rechte lijn naar den Noord-West
hoek van perceel Zandvoort, sectie A, n°. 
3495, gel egen ten Oosten van de Zandvoort
sche laan; 

453 deze laan in Noord-Oostelijke r ichting in 
rechte lijn kruisende naar d en Zuid-Oosthoek 
van perceel Zandvoort, sectie B , n°. 6456 en 
verval gens langs de grens van dat perceel 
en van perceel , sectie B, n°. 6455 , verder in 
L . & S. 1937. 
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rechte lijn in gelijke richting naar den af
V 

standspaal , gemerkt -, gelegen op de tram-
9 

l ijn H aarlem-Zandvoo,·t; 
454 van dat punt in dezelfde rich t ing in 

rechte lijn naar een in den grond geslagen 
zware ij zeren buis met deksel , gemerkt n° . 
2000, aan den Westelijken oever van het 
Boogka naal, hierbij dit kanaal krui sende ; 

455 vervolgens, steeds in dezelfde r ichting, 
in rechte lijn naar den Noord-Oosthoek van 
het terrein der K ennemer Golfclub , perceel 
Zandvoort, sectie B , n°. 6400, in de nabij
heid van een houten jachtopz ieners keet; 

456 van daar Noord-Oostwaarts in rech te lijn 
5 

naar den afstandspaal , gemerkt - , gelegen 
6 

op den spoorweg H aa1·le1n-Zandvoo1·t; 
457 vervolgens in gelijke richting in rech te 

lij n over dezen spoorweg naar den achtkan
t igen steenen paal met ronden kop, gemerkt 
M- D 
--- , staande op den hoogsten duintop 

4 
nabij dezen spoorweg; 

458 van daar in gelijke richting in rechte 
lijn naar den steenen paal, gemerkt 33, 
staande aan de Zuidzijde van den Zeeweg 
in de gemeente Bloemenàx:utl achter de af
r astering aan den kant van dien weg; 

459 den Zeeweg in rechte lijn in N oord-Oos
telijke richting kruisende en vervolgens 
Noord-Noord-Oostwaarts langs de bron ge
legen in de prise d'eau der Haarlemsche 

9 
duinwaterleiding, gemerkt - , naar den 

18 
achtkantigen steenen paal met ronden kop, 
gemerkt II, staande op de grens van de ge
meenten Bloemendaal en Vel sen; 

460 van dat punt in Noord-Oostelijke rich
ting in rechte lijn langs den Noord-Westhoek 
van perceel V elsen, sectie L, n°. 157, over 
het punt van samenkomst van de perceelen 
sectie L, nos. 790, 2841 en 1900 naar de 
Noordpunt van de perceelen V elsen, sectie 
L , nos. 1898 en 1899, waar de N apierstraat 
in die gemeente aanvangt; 

461 langs de Oostzijde van die straat in ge
lijke richting naar den Noord-Westhoek van 
perceel V elsen, sectie M , n°. 5375, gelegen 
aan de J an Pieterszoon Coenstraat te 
I Jmuiden; 

462 deze straat in Noord-Oostelijke richting 
in rechte lij n kruisende en vervolgens in 
gelijke richting langs den Noord-Westhoek 
van den Watertoren, perceel Velsen, sectie 
M, n°. 5315, den Wijk aan Zeeërweg krui
sende en vervolgens langs de Oostzijde van 
de Spil bergenstraat en van de Noordersl uis 
te IJmuiden naar den Zuid-Oosthoek van 
perceel Velsen, sectie K. n°. 113, bij het 
Oostelijk einde van de Hoflaan; 

463 van daar Noord-Oostwaarts in rechte lijn 
over het terrein van de Hoogovenbedrij ven 
te IJmuiden en langs de Westzijde van per
ceel V elsen, sectie A , n°. 1071, naar den 
Noord-Oosthoek van perceel, sectie A, n°. 
1070; 

21 



1937 

464 vervolgens in dezelfde richting in rech te 
lij n naar den Zuid-Westhoek van perceel 
W ijk aan Z ee en Duin, sectie A , n°. 683 en 
van daar langs de Westzijde van ,dat perceel 
naar den N oord-Westhoek daarvan, gelegen 
aan de Zuidzijde van den weg B everwijk-
Wijk aan Z ee; 

465 dezen weg in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens langs de 
Oostzijde van den daarop uitloopenden h a r
den weg, welke loopt langs de Oostzijde van 
de perceelen Wij k aan Z ee en Duin, sectie 
A , nos. 1819, 652 en 1142, naar den Noord
Oo thoek van het op laatstgenoemd perceel 
gelegen woonhuis; 

466 van daar, steeds in oord-Oostelijke 
r ichting la ngs den Zui d-Oosthoek van per
ceel Wijk aan Z ee en Duin, sectie A, n°. 
586, den oord-Westhoek van perceel , sectie 
A , n°. 589 en den Noord-Oosthoek va n per
ceel H eernskerk, sectie A, n°. 2283, naar het 
punt aan den harden weg, waar de per
ceelen H eemskerk, sectie A, nos. 2292 en 
229 3 samenkomen; 

467 van dat punt in gelijke richting langs de 
Westpunt van perceel H eemskerk, sectie A, 
n°. 2301 , de Oostgrens van perceel, sectie 
A, n° . 2382 en den Oosthoek van perceel, 
sectie A, n°. 2385 naar den Noord-Oosthoek 
van perceel H eems kerk, sectie A , n°. 2392, 
gelegen aan de Westzijde van den straatweg 
te H eemskerkerdiuin; 

468 dezen straatweg in rechte lijn in Noord
Oostelijke richting kruisende en vervolgens 
langs den Westelijken gevel van het woon
huis, perceel H eemskerk, sectie A , n°. 2176, 
daarna den straatweg "den Ouden dijk" in 
gelijke richting over tekende naar den 
Noord-Oosthoek van perceel H eemskerk, 
sectie A, n°. 2156; 

469 van dat punt nagenoeg Noord-Oostwaarts 
langs den Noord-Westhoek van perceel 
H eemskerk, sectie A , n°. 1973 en den Zuid
Oosthoek van perceel sectie A , n°. 1696, 
vervolgens in gel ijke richting in rechte lijn 
over het trefpunt van de perceelen, sectie A, 
nos. 1686, 1687 en 1688, den grintweg naar 
den Kruisberg overstekende, naar den Noord
Oosthoek van peroeel H eemskerk, sectie A, 
n° . 2230, gelegen aan de grensscheiding van 
de gemeenten H eemskerk en Castricum; 

470 van daar Noord-Oostwaarts in rechte lijn 
naar een punt 400 meter bewesten de hoeve 
,,Kijkui t", gelegen aan den Ouden Schulp
weg perceel, Castricum, sectie D, n°. 885; 

471 vervolgens in gelijke richting in rechte 
lij n naar een punt 500 meter bewesten het 
administratiegebouw van het gesticht " Duin 
en Bosch" , perceel Castricum, sectie D , n°. 
658 · 

472 ;an dat punt N oord-Oostwaarts in rechte 
lijn naar een punt 100 meter bewesten de 
hoeve " Fochteloo", gelegen aan den Zee
weg, perceel Cas tricum, sectie D , n°. 586 ; 

473 vervolgens in dezelfde richting in rechte 
lijn naar een punt 300 meter bewesten de 
hoeve ,, ' t Zeeveld" , perceel Castricum, sectie 
A, n°. 550, gelegen aan de Noorderstraat; 

474 van daar in Noord-Oostelijke richting in 
rechte lijn naar den Oosthoek van perceel 
Egmonil-binnen, sectie C, n°. 817, waarop 
de boerderij " Mooiveld" is gelegen ; 
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475 van dat punt in nagenoeg Noordelijke 
richting naar den Oosthoek van perceel 
Eg1nond,.binnen, sectie C, n°. 594, waarop de 
boerderij " V redestein" is gelegen; 

476 van daar in rechte lijn in gelijke rich
ting naar den Noord-Oosthoek van perceel 
Egmonil-binnen, sectie C, n°. 901, gelegen 
aan de Westzijde van den H eereweg; 

477 dezen weg in Noord-Oostelijke richting in 
rechte lijn overstekende en vervolgens in 
dezelfde r ichting in rechte lijn naar den 
Noord-Oosthoek van een schuur, perceel 
Egmond,.binnen, sectie B, n°. 639, gelegen 
aan de Rinnegommerlaan, deze hierbij krui
sende; 

478 van dat punt in dezelfde ri chting in 
rechte lij n naar den Noord-Oosthoek van 
perceel EgmoniL-binnen, secti e A, n°. 187, 
plaatselijk bekend Egmond aan den H oef ; 

479 ve rvolgens steeds Noord-Oostwaa rts in 
rechte lijn naar den Noord-Oosthoek van 
perceel Egmonil-binnen, sectie E , n°. 437, 
gelegen aan den L andweg; 

480 van daar in gelijke r ichting in rechte lij n 
naar den oord-Oosthoek van perceel Eg
mond-binnen, sectie E, n°. 336 , genaamd 
,,Kl eine Gouwe", gelegen aan de atte
laan; 

481 deze laan in dezelfde r ichting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens in gelijke 
ri cht ing naar den Oosthoek van de hoeve 
,,K leverlaan", perceel Egmonil-binnen, sec
tie E, n°. 329, gelegen aan den weg naar 
S chulpstet; 

482 van daar, steeds in dezelfde r ichting, in 
rechte lijn la ngs den H eereweg naar den 
Noord-Westhoe k van perceel B erg'en, sectie 
F, n°. 244, gelegen ten Oosten van dezen 
H eereweg; 

483 vervolgens in Noord-Oostelijke richting 
in rechte lijn over den H eereweg, dwars door 
het duin, naar het punt op den Zeeweg, 
waar de weg naar de h a lte " de Fransch 
man" beg int· 

484 van daar' in gelijke r ichting i n rechte 
lijn over de spoorlijn naar den Uilenvangers
weg en vervolgens in dezelfde r ich t ing langs 
de Oostzijde van dien weg tot het tou rniquet 
in het hek van het provinciaal waterl e idings
bedrijf ; 

485 vervolgens den Uilenvangersweg op dat 
punt in gel ijke richting in rech te lijn krui 
sende en verder in deze! fde ri chting even
eens in rechte lij n naar den Oosthoek van het 
punt van aanvang van de Julianalaan op 
de grens van de gemeenten B ergen . en 
S choorl ; 

486 vervolgens in Noord-Oostelijke richting 
langs de Oostzijde van de Juli analaan, den 
Ganzenveld-, den K euken-, den Muizen- en 
den Groeterweg tot het kruispunt van den 
Wagenmakersweg met het Achterpad in de 
gemeente Schoo,·l ; 

487 de Oostzijde van den Wagenmakersweg 
in gelijke ri chting volgende tot het punt, 
waar deze weg den Heereweg kru ist; 

488 van daar N oord-Oostwaa rts in rechte lijn 
naar den Noord-Oosthoek van de boerderij , 
perceel Schoorl, sectie A, n°. 55, liggende 
ten Noord-Westen van den Watermolen, 
perceel Schoorl, sectie A , n°. 675; 

489 van dat punt in gelijke richting in rechte 
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lijn tot een punt op den Schoorlschen Zee
dijk, liggende 250 meter ten Zuid-Oosten 
van het kruispunt Ruigeweg-Schoorlschen 
Zeedijk, hierbij het Noord-Hollandsch Ka
naal kruisende; 

490 vervolgens in dezelfde richting in rechte 
lijn naar een punt op den Burgerweg, ge
meente Zijpe, liggende 250 meter ten Zuid
Oosten van de Burgervlotbrug; 

491 den Burgerweg in rechte lijn in gelijke 
richting oveYstekende en vervolgens in de
zelfde richting, eveneens in rechte lijn, naar 
den Noord-Oosthoek van de boerderij, per
ceel Zijpe, sectie D, n°. 1889, ten Westen 
van den St. Maartensvlotbrug; 

492 van dat punt Noord-Oostwaarts in rechte 
lijn naar een punt 25 meter bewesten de 
kromming van den Belkmerweg tusschen 
den St. Maartens- en den Schagerweg; 

493 van daar in gelijke richting in rechte 
lijn naar den Noord-Oosthoek van de bollen
plaats, perceel Zijpe, sectie D , n°. 2136, ge
legen aan de Zuidzijde van den Schlagerweg 
tusschen den Belkmerweg- en den Bosch
weg; 

494 van dat punt Noord-Oostwaarts in rechte 
lijn over den Schagerweg naar het krui s
punt van den Werkspoorweg, den Schenkel
dijk en den Oosterweg, gemeente Callants
oog; 

495 dit kruispunt in gelijke richting over
stekende en vervolgens, eveneens in rechte 
lijn, naa r een punt aan de Zuid-Westzijde 
van de Scheidingsvliet, 800 meter bewesten 
het kruispunt van dezen vliet en den Lange
vliet; 

496 vervolgens in Noord-Oostelijke richting 
in rechte lijn naar een punt op de grens 
van de gemeenten Callantsoog en den H el 
der, gelegen 250 meter bewesten het kruis
punt van den L angevliet en de Callants
oogervaart; 

497 van daar in gel ijke richting in rechte 
lijn over de Callantsoogervaart, de School
vaart, den Middenvliet en de Doggersvaart 
naar den Zuid-Westhoek van het fort " Dirks 
Admiraal" , gemeente den H el der ; 

498 van dat punt in Oostelijke richting langs 
den Zuidwal van de fortgracht en langs den 
Zuid-Oosthoek van dat fort in rechte lijn 
naar de Westzijde van den spoordij k; 

499 langs den Westelijken voet van den 
spoordijk in Zuidelijke, later ombuigende in 
Zuid-Oostelijke r ichting, naar den Noord
Oosthoek van perceel Anna Paulowna, sectie 
M, n°. 908, waarop blokpost n° . 9 aan dien 
spoordijk is geplaatst; 

500 den spoordijk in Oostelijke richting in 
rechte lijn overstekende naar de Zuidzijde 
van den Meerweg gelegen aan den over
kant van dien spoordijk en vervo lgens Zuid
Oostwaarts langs de Zuidzijde van dezen 
weg tot het kru ispunt met den weg, ge
naamd "Van Ewijcksvaart"; 

501 dezen weg in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende, a lsmede de daarnaast loo
pende V an Ewijcksvaart en vervolgens in 
dezelfde richting in rechte lijn naar den 
Noord-Westhoek van perceel Anna-Paulowna, 
sectie M , n°. 590; 

502 van daar in Noord-Oostelij ke richting 
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l angs de Zuidzijde van den Veerweg naar 
den Westelijken voet van den Amsteldijk 
aan het Amstelmeer; 

503 den Amsteldijk in Oostelijke richting in 
rechte lijn overstekende e.n vervolgens in de
zelfde richting in rechte lijn over het Am
stelmeer naar de Noordpunt van het Zuide
delijk havenhoofd van de haven Haukes; 

504 van dat punt in nagenoeg Zuidelijke 
richting langs de Westzijde van dat haven
hoofd naar de Haukessluis en vervolgens 
Oost-Noord-Oostwaarts langs . den binnen
waartschen voet van den dijk, die ligt om 
deze haven, tot het punt van samenkomst 
met den voormaligen Zuiderzeedijk rond 
Wieringen, genaamd "de Hoelmerdijk"; 

505 langs den bmnenwaartschen voet van 
dezen dijk Oostwaarts tot tegenover het tref
punt van dezen dijk met den Varkensgras
weg, bij den Zuid-Westhoek van perceel 
Wieringen, sectie C, n°. 3887; 

506 van dat punt in Noordelijke richting 
over den Hoelmerdijk in rechte lijn naar de 
Oostzijde van den Varkensgrasweg en van 
daar in Oost-Noord-Oostelijke richting langs 
de Oostzijde van dezen weg en van den 
Westerklieverweg naar het snijpunt van de
zen weg met den Rijksstraatweg; 

507 l angs de Zuidzijde van dezen weg in 
Noord-Oostelijke 1· ichting tot het kruispunt 
met den Akkerweg; 

508 de Westzijde van dezen weg en van den 
Oosterlandschen weg in Zuid-Oostelijke rich
ting volgende tot het kruispunt van dezen 
weg met den Nieuwl anderweg; 

509 dezen weg in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende, daarna ombuigende in 
Oostelijke richting, langs de Zuidzijde van 
dezen weg tot den Zuid-Westhoek van de 
haven van den Oever; 

510 van daar Oostwaarts langs den Zuide
lijken oever van deze haven naar de daar
aan gelegen Noordelijkste punt van den dijk 
langs het IJsselmeer; 

511 vervolgens in Oostelijke richting in rechte 
lijn over de haven van den Oever naar den 
Zuid-Oosthoek van den strekdam aan de 
Oostzijde van die haven en van daar om
buigende in Noordelijke richting langs de 
Oostzijde van dien strekdam en van de aan
slu itende havenhoofden naar het punt van 
samenkomst met den afsluitdijk van het 
IJsselmeer; 

512 langs den binnenwaartschen voet van 
dezen afslui tdijk Noord-Oostwaarts tot de 
grens van de gemeenten Wieringen en 
Wonseradeel, tevens de scheiding van de 
provinciën No ord-Hollarul en F,·iesland. 

(Eilamd T-exel). 

513 Het eiland T exel wordt geheel in het 
terrein van toezicht opgenomen. 

(Eilarul Vliela~d). 

514 Het e il and Vlieland wordt geheel in het 
terrein van toezicht opgenomen. 

(Eilaru/, T erschelling) . 

515 Het eiland T erschelling wordt geheel in 
het terrein van toezicht opgenomen. 
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FRIESLAND. 

516 Van de grens van de gemeenten Wierin
gen en Wonseradeel op den afsluitdijk van 
het IJsselmeer langs den Binnenwaartschen 
voet van dezen dijk in oord-Oostelijke rich
ting, de sluizen te B reezand en te Korn
werde,·zand, alsmede de havenwerken a ldaar 
bezuiden dezen dijk in het terrein van toe
zicht opnemende, tot het punt van samen
komst van den afsluitdijk met den Frie
schen Zeedijk, tusschen de dorpen H et Houw 
en Ottenburen; 

517 van dat punt in Oostelijke richting in 
rechte lijn over den Frieschen Zeedijk en 
vervolgens Noordwaarts langs den hinnen
waartschen voet van dezen dijk tot een punt 
gelegen tegenover het punt van aansluiting 
van het Zuiderhavenhoofd te Harlingen aan 
den Zeedijk; 

518 dezen dijk in Noord-Westelijke richting 
in rechte lijn overstekende en vervolgens 
langs de Oostzijde van het Zuiderhaven
hoofd te Harl ingen in gelijke richting naar 
den Noord-Oosthoek van dat hoofd, a l waar 
een I antaarnpaal is geplaatst ; 

519 van daar in rechte lijn in Zuid-Oostelijke 
richting over de Voorhaven van Harlingen 
naar den Zuid-Westhoek van het oorder
h aven hoofd aldaar, waar mede een lantaarn 
is geplaatst; 

520 van dat punt Noord-Oostwaarts langs de 
Zuidzijde van dat havenhoofd naar het punt 
van aansluiting aan den Frieschen Zeedijk; 

521 dezen dij k in Noord-Oostelijke, later Zui
delijke en vervolgens Oo telijke richting 
langs den binnenwaartschen voet volgende, 
voorbij de dorpen Roptazijl, Nieuwe-Bildt
zijl, Holwerd, W ierum, Paesens, Oostma
horn, Ezumazijl, Dokkv.mernieuwezijlen en 
Nittershoek, tot de grens tusschen de ge
meenten Kollumerland c.a. en Oldehove, 
ten Zuiden van de Lauwerszee, tevens de 
grens van de provinciën Friesland en Gro
ningen. 

(Eiland Ameland). 

522 H et eiland Ameland wordt geheel in het 
terrein ,·an toezicht opgenomen. 

(Eiland Schiermonnikoog). 

523 H et eiland Schiermonnikoog wordt ge
heel in het terrein van toezicht opgenomen. 

GRONINGEN. 

524 Van de grens van de gemeenten Kollu
merland c. a. en Oldehove verder Noord
Oo twaarts langs den binnenwaartschen voet 
van den Zeedijk langs de Lauwe,·szee, het 
Groninger- en Uithuizerwad, voorbij de dor
pen Zoutkamp, Vierhuizen, Hornhuizen, 
Kloosterburen, Pieterburen en Westernieland 
tot den Noord-Oosthoek van perceel Uithui
zermeeden, ectie A , n°. 1724, ter plaatse 
waar tegenover in zee de grens gelegen is 
tusschen de Wadden en de Eems; 

525 van dat punt Zuidwaarts langs de West
zijde van den Zandweg, perceelen Uithuizer-
11.eeden, sectie A, nos. 1724 tot en met 1 727, 
tot het punt van vereeniging met den dijk 
ten Zuiden van perceel, sectie A, n°. 1728 ; 

526 langs den Noordelijken voet van dezen 
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dijk Westwaarts tot tegenover het punt, 
waar een weg bewesten perceel Uithuizer
meeden, sectie A, n°. 1970, op den dijk uit
loopt; 

527 dezen dijk in Zuidelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens langs de 
Westzijde van dien weg tot het punt van 
samenkomst met den verharden polderweg; 

528 verder in rechte lijn in Oostelijke rich
ting over dat punt en vervolgens in gelijke 
richting langs de Zuidzijde, later ombuigen
de in Zuidelijke richting langs de Westzijde 
van dezen poldenveg tot het punt van sa
menkomst met den Binnendijk, welke den 
Oostpolder in het Zuiden begrenst; 

529 dezen dijk in Zuidelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens Oostwaarts 
langs den Zuidelijken voet van den dijk tot 
het punt, waar de Wiersumsweg daarop uit
loopt; 

530 van daar dezen weg in Oostelijke richting 
in rechte lijn overstekende naar de Zuidzijde 
van den weg loopende langs den Zuidel ijken 
voet van den Binnendijk en vervolgens langs 
dezelfde zijde van dezen weg, steeds Oost
waarts, tot het punt, waar de Groote Tja
riet, zijnde een afstroomwater van den 
Oostpolder, dezen weg snijdt ; 

531 van dat punt in Oostelijke richting in 
rechte lijn over den Grooten Tjariet naar de 
Zuidzijde van den weg langs den Zuidelijken 
voet van den Binnendijk aan de overzijde 
van dat water en vervolgens in gelijke rich
ting langs de Zuidzijde van dezen weg tot 
den Noord-Oosthoek van het transfonnator
huisje, perceel Bierum, sectie A, n°. 298; 

532 van daar in Zuidel ijke richting in rechte 
lijn naar den Noord-Westhoek van de boer
derij te T weehuizen, perceel B ierum, sectie 
B, n°. 851; 

533 vervolgens in rechte lijn in nagenoeg 
Zuid-Oostelijke richting langs den Noord
Westhoek van perceel Bierum, sectie B, n°. 
924, naar den Noord-Oosthoek van perceel, 
sectie C, n°. 662, waarop de boerderij "de 
Kleine Koppen" ; 

534 van dat punt Oostwaarts in rechte lijn 
naar den Kunstweg loopende ten Oosten 
van deze boerderij en vervolgens in Zuid
Oostelijke richting langs de Westzijde van 
dezen weg, voorbij het gemeentehuis te 
B ierum, tot het punt van samenkomst met 
den weg Gocllinze-H olwierde; 

535 dezen weg in gelijke richting oversteken
de en vervolgens in dezelfde richting in 
rechte lijn naar den Noord-Westhoek van 
perceel Bierum, sectie D, n°. 1168; 

536 van daar Zuid-Oostwaarts in rechte lijn 
naar den Zuid-Westhoek van den toren te 
Marsum, perceel Appingedam, secti e E, n°. 
67· 

537 'vervolgens in gelijke richting in rechte 
lijn naar den Zuid-Westhoek van perceel 
Delfzijl, sectie B, n°. 807, gelegen aan de 
Noordzijde van den Rijksstraatweg Delfzijl
Appingedam; 

538 dezen weg in rechte lijn in Zuid-Ooste
lijke richting overstekende en vervolgens in 
dezelfde richting naar den oord-Oosthoek 
van perceel Delfzijl, sectie L, n°. 787, ge
naamd "Gommelbrug" en gelegen aan de 
Zuidzijde van den weg Del/ zijl- M eedhuizen; 
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539 van dat punt in nagenoeg Oostelijke 
richting in rechte lijn naar den Noord
Oosthoek van perceel Delfzijl, sectie E, n°. 
1209, grenzende aan de Oostzijde van de 
spoorlijn Del fzijl-Zuidbro ek, tu schen paal 
19 en 20; 

540 van daar Zuid-Oostwaart,s in rechte lijn 
naar den Noord-Oosthoek van perceel Delf
zijl, sectie F , n° . 138, gelegen te H eveskes
klooster aan de Nieuwe Kloosterlaan H eves
kes-Nieuwolda; 

541 vervolgens in gelijke richting in rechte 
lijn naar den Zuid-Oosthoek van perceel 
Delfzijl, sectie F , n°. 515, gelegen te Oter
dunvm erwarven en van daar in dezelfde 
richting naar den Zuid-Westhoek van den 
watermolen "Ceres", perceel Termunten, 
sectie E , n°. 945, staande aan de Zuid-Oost
zijde van het Termunterzijl diep; 

542 van dat punt in Zuid-Oostelijke richting 
in rechte lijn naar den Zuid-Westhoek van 
perceel T ermunten, sectie C, n°. 1163, ge
legen aan de Westzijde van den weg T er
munten-Woldendorp; 

543 dezen weg in gelijke richting in rechte 
lijn overstekende en vervolgens in dezelfde 
richting naar den Zuid-Westhoek van de 
,,Kabofferij", perceel T ermunten, sectie C, 
n°. 709, gelegen aan den Westelijken voet 
van den Binnendijk van den J ohannes Kerk
hoven polder; 

544 van daar langs de Westzijde van de sloot 
aan den Westelijken voet van den Dalling
weersterdijk en van den daaraan aansluiten
den Nieuwe·n dijk Zuidwaart,s tot het punt, 
waar die sloot uitmondt in het stroompje 
,,De oude Geut" ; 

545 vervolgens in nagenoeg Noordelijke rich
ting langs de daar loopende grens van de 
gemeenten Finste,·wolde en Nieuwwolda t.ot 
het punt, waar deze grens den Polderdwars
weg snijdt ; 

546 langs de Zuidzijde van de sloot aan den 
Zuidkant van dezen we~ in nagenoeg Zuid
Oostelijke richting . tot het · snijpunt met den 
grintweg komende van het Noorden van de 
Beersterzij 1 (Reiderl anderbu i tensl u is) ; 

547 de sloot langs den Polderdwarsweg en 
dezen weg in rechte lij n in Noordelijke rich
ting overstekende naar de Westzijde van den 
grintweg naar de B eersterzij l (Rei derlander
buitensluis) en vervolgens in gelijke rich
ting langs de Westzijde van dezen weg tot 
den Zuid-Westhoek van het gat in dien dijk, 
perceel Finsterwolde, sectie A, n°. 1148 ; 

548 van dat punt in Oostelijke richting in 
rechte lijn over dezen grintweg en over het 
Bellingwolderzijldiep naar den Zuidelijken 
voet van den Reiderwolderpo lderdijk ; 

549 langs de Zuidzijde van de sloot langs den 
Zuidelijken voet van dezen dijk Oostwaarts 
tot den Westelijken voet van den Oostelijken 
dijk van den R eiderwolderpolder; 

550 vervolgens ombuigende in Zuidelijke r ich
ting langs de Westzijde van de sloot aan den 
Westelijken voet van dezen dijk over een af
stand van 200 meter en daarna in Oostelijke 
richting in rechte lijn over deze sloot en 
dezen dijk tot de Schutsluis; 

551 van dat punt in gelij ke richting in rechte 
lijn over de Schuraluis en vervolgens in de
zelfde richting langs den Zuidelijken voet 
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van den daar gelegen dijk tot de Keersluis; 
552 van daar in rechte lijn Oostwaarts dwars 

over de Keersluis en vervolgens in gel ijke 
richting langs den Zuidelijken voet van den 
daaraan aansluitenden dijk tot grenspaal n°. 
2036, gelegen aan de Rijksgrens . 

(Eiland Rottumeroog ). 

553 Het eiland Rottumeroog wordt geheel in 
het terrein van toezicht opgenomen. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel : Liniebesluit Zeezijde. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1937. 

De bij de inwerkingtreding van dit besluit 
geldende bepal ingen, regelende de aanwij
zing van de _afstanden . der zeekusten bedoeld 
bij de artikelen 162 en 177 van voornoemde 
Algemeene Wet, worden geacht door dit be
s! uit te zijn vervangen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Stootsbla,d zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 7den April 1937. 

s. 444. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 13 April 1937.) 

12 April 1937. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent het afgeven van geleibil
jetten tot dekking van den uitslag, het 
vervoer en den inslag van brandspiritus. 

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

Financiën van 24 Maart 1937, n° . 233, afd. 
Accijnzen; 

Gezien artikel 1 van de wet van 4 April 
1870 (Staatsbla,d n°. 61), de wet van 7 Decem
be1· 1896 (Staatsblad n°. 212), Ons gewijzigd 
besluit van 18 Februari 1905 (Staatsbla:d n°. 
78) en Ons besluit van 30 November 1908 
(Staatsbuui n°. 346), laatstelijk gewijzigd bij 
dat van 26 Juli 1932 (Staatsblad n°. 411); 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
April 1937, n°. 48); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 April 1937, n° . 193, 
afd. Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artikel. 
In artikel 36bis van Ons besluit van 30 

November 1908 (Sta,atsblad n°. 346), laarate
lijk gewijzigd bij dat van 26 Juli 1932 (Staats
blad n°. 411}, worden de woorden " indien de 
brandspiri tus is geborgen in metalen bussen 
of fusten met een inhoud van ten hoogste 20 
li ter" vervangen door: indien de brandspiritus 
is geborgen : 

a. in gesloten, over kurk en bovenrand van 
den hals door metalen capsules of met lak 
overtrokken flesschen van donker glas of krui
ken, die ten minste 7 deciliter van de vloei
stof inhouden en voorzien zijn van het duide
lij k leesbaar opschrift in hoofdletters van ten 
minste 5 millimeter hoogte : 
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BRANDSPIRITUS. 
GEVAARLIJK BIJ INWENDIG GEBRUIK. 

b. in metalen bussen of fusten met een in
houd van ten hoogste 20 liter. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoer ing van d it besluit, hetwelk in het 
S taatsblaà zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 12den April 1937. 

s. 482. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitg eg. 27 April 1937.) 

8 Mei 1937. BESLUIT tot intrekking van de 
artikelen 2 en volgende van het Koninklijk 
besluit van 4 April 1917, Staatsblad n°. 273, 
zooals dat nader is gewijzigd, houdende 
uitvoering van verschillende bepalingen 
van de Zegelwet 1917. 

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

Financiën van den 1 Mei 1937, n°. 24, afdeeling 
Indirecte Belastingen ; 

Overwegende, dat de Zegelwet 1917, zooals 
die gewijzigd is bij de wet van 22 April 1937, 
Staatsblad n°. 405, de regeling van de materie, 
welke voorzien is in Ons besluit van 4 April 
1917, Staatsblad n°. 273, opdraagt aan Onzen 
voornoemden Minister ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Ons beslui t van 4 April 1917, Staats 

blad n°. 273, zooals dat nader is gewijzigd bij 
Ons besluit van 4 Augustus 1931, Staatsblad 
n°. 359, vervalt, met uitzondering van artikel 1. 

21 Dit besluit treedt in werking gelijktijdig 
met de wet van 22 April 1937. Staatsblad no. 
405, tot wijziging van de Zegelwet 1917. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het S taatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten Mei 1937. 

s. 483. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

( Uitgeg. 21 ilfei 1937.) 

28 M ei 1937. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het t\jdstip, waarop de wet van 
22 April 1937, Staatsblad n°. 4-05, tot w:ijzj
g ing van de Zegelwet 1917 in werking 
treedt. 

Inwerkingtreding 1 Jul i 1987. 

s. 520. 

26 Mei 1937. WET tot reorganisatie van het 
spoorwegbedrijf. 

B ijl . HandJ. Il 1985/86, 416 ; 1936/87, 80. 
Hand. Il 1996/97, bladz. 1914-1924, 1927-

1986. 
Bijl. Hand. I 1996/87, 80 . 
H and. I 1996/97, bladz. 647-654. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het_ wenschelijk is het spoorwegbedrijf te 
reorgaruseeren ; 

326 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van Waterstaat en 

van Financiën worden gemachtigd om voor 
en namens het Rijk voor zooveel noodig in 
samenwerking met de N. V. Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen (hierna aan 
geduid als S.S.) en met de N. V. Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij (hierna aan
geduid als H .S.) en met afwijking van met deze 
Maatschappijen gesloten, door de wet bekrach
t igde overeenkomsten : 

a. oprichting te bevorderen van een naam
looze vennootschap "N. V. Nederlandsche 
Spoorwegen'' overeenkomstig de bij deze wet in 
ontwerp gevoegde statuten met een aandeelen
kapitaal van f 10,000,000, waarvan bij de op
richting één aandeel van f 1000 zal worden ge
steld ten name van S.S. en één ten name van 
H.S., en de overige aandeelen door het Rijk 
worden genomen ; 

b. over te dragen in eigendom aan de onder a 
genoemde naamlooze vennootschap de thans 
ingevolge de overeenkomsten 1890 S.S. /H.S. 
verhuurde Staatsspoorwegen met de overboe
ken, welke naar het oordeel van die ven noot
schap voor het bedrijf noodig zijn, alsmede de 
op anderen voet aan S.S. of H.S. verhuurde 
eigendommen, welke het Rijk voor zijn dienst 
niet meer behoeft, tegen betaling door die ven
nootschap aan het Rijk van een bedrag van 
f 10,000,000. Voor zooveel de eigendom van 
deze spoorwegen na 1921 door naasting is ver
kregen, vervallen met de overdracht de uit dien 
hoofde nog op het Rijk, S.S. of H . . rustende 
verplichtingen en komen de verplichtingen tot 
betaling van naastingsprijzen en tot het dragen 
van uit deze betalingen voortvloeiende lasten 
te rusten op de N. V. Nederlandsche Spoor
wegen; 

c. mede te werken tot liquidatie van S.S. en 
H.S. en tot overdracht van alle eigendommen, 
rechten en verplichtingen van elk dezer Maat
schappijen aan de N. V. Nederlandsche Spoor
wegen, met uitzondering van rechten en ver
plichtingen betreffende obligaties, schuldbeken
tenissen of aandeelen aan toonder, die ingevolge 
a rtikel 3 kunnen worden ingewisseld tegen 
schuldbewijzen van het Rijk. 

2. Alle rechten en verplichtingen, welke S.S. 
of H .S. bij overeenkomst of krachtens vergun
ning hebben verkregen of aanvaard en welke 
krachtens artikel 1 onder c door de N.V. Neder
landsche poorwegen worden overgenomen, 
gaan op het tijdstip dezer overneming aan deze 
naamlooze vennootschap over, a lscif die over
eenkomsten met haar gesloten, en die vergun 
ningen aan of door haar verleend waren. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd tot uitgifte van schuldbewijzen ten 
laste van het Rijk tot een nominaal bedrag van 
ten hoogste f 450 millioen, ten einde deze schuld
bewijzen te doen strekken ter inwisseling van 
obligaties en schuldbekentenissen afgegeven 
door of thans loopende ten laste van S.S. of 
H. S., alsmede van de aandeelen aan toonder 
dezer Maatschappijen, voor zoover niet door 
een van beide gehouden. 

Deze uitgifte zal geschieden op tijdstippen, 
welke Onze Minister van Financiën dienstig 
zal achten. 

4. Bij de in artikel 3 bedoelde uitgifte zullen 
de volgende bepalingen gelden : 
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Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. Schuld
delging. 

a. De voorwaarden van de uitgifte der schuld
bewijzen worden door On~en Minister van Fi
nanciën vastgesteld ; 

b. Van de uitgifte der schuldbewijzen wordt 
na afloop een rekening afgelegd, welke na door 
de Algemeene Rekenkamer te zijn nagezien en 
accoord bevonden aan de Staten-Generaal 
wordt medegedeeld ; 

c. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer geregi
streerd en van een bewijs dier registratie voor
zien; 

d. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoo&ste 50 jaren te beginnen in he.t jaar vol
gencte op dat, waarin de uitgifte plaats vindt; 

e. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden; 

/. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvan~en schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

Provisie. 
a. Aan de bankiers, de makelaars in effecten 

en de commissionnairs in effecten, door wier 
tusschenkomst obligaties of aandeelen aan 
toonder ter inwisseling worden aangeboden, 
.kan over het nominaal bedrag der door hen ter 
inwisseling geleverde stukken een provisie 
worden toegekend van ten hoogste 3/8 pct. 
(drie achtsten ten honderd) . 

b. In het geval bij het vorig lid voorzien kan 
mede aan de bankiers, van wier kantoren wordt 
gebruik gemaakt, voor de bemiddeling bij de 
inwisseling, het in ontvangst nemer! van de 
obligaties of van cle aandeelen aan toonder en 
de afgifte van de schuldbewijzen over het nomi
naal bedrag der door hun j;usschenkomst in
geleverde stukken een vergoeding worden toe
gekend van te n hoogste 3/8 pct. ( drie achtsten 
ten honderd). · 

Vrijstelling van belastingen. 
Onder de voorwaarden van de uitgifte kan 

worden opgenomen, dat krachtens deze wet 
uitgegeven schuldbewijzen met de daarbij be
hoorende rentebewijzen vrijgesteld zijn van 
alle Nederlandsche belastingen, welke van 
schuldbewijzen ten laste van Nederland en de 
daarbij behoorende rentebewijzen mochten 
worden geheven. 

Vr~i stelling van zegelrecht. 
De bilj etten van inschrijving voor en de 

nota's van toewijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van 
zegelrecht. 

5. De rente en aflossing door het Rijk ver
schuldigd terzake van de ingevolge artikel 3 
dezer wet uitgegeven schuldbewijzen komen 
met ingang van den dag, waarop S.S. en H.S. 
in liquidatie treden, ten laste van de N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen, een en ander .met 
uitzondering van de rente en aflossing van een 
gedeelte groot f l 40 millioen, welke ten laste 
blijven van het Rijk. 
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De obligaties en schuldbekentenissen ten 
laste van S.S. en H.S., en aandeelen aan toon
der, welke ingevolge artikel 3 ter inwisseling 
tegen schuldbewijzen t en laste van :iet Rijk bij 
Onzen Minister van Financiën zijn ingeleverd, 
gaan met ingang van den datum, waarop S.S. 
en H .S. in liquidatie treden, in eigendom over 
aan de N. V. Nederlandsche Spoorwegen. 

De N. V. Nederlandsche Spoorwegen za.J 
aan het Rijk terugbetalen de bedragen, welke 
het Rijk alsnog verplicht zal zijn te storten op 
de te zijnen name staande aandeelen van S.S. 
en H.S. 

6. Onze Minister van Waterstaat wordt ge
machtigd om van Onzentwege aan de N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen concessie voor de 
haar op te dragen exploitatie van spoor- en 
tramwegen te verleenen. 

Alle bij of krachtens de wet vastgestelde of 
nader vast te stellen bepalingen betreffende 
den dienst en het gebruik van spoor- en tram
wegen zijn, voor zoover daarin niet door deze 
wet wordt voorzien, toepasselijk op de spoor
en tramwegdiensten, uitgeoefend door de N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen, met uitzondering 
van de artikelen 45 tot en met 49 der Spoor
wegwet, alsmede van hetgeen omtrent toepas
selijkheid van deze artikelen volgt uit de artike
len 4 en 5 der Locaalspoor- en Tramwegwet. 

7. Alle krachtens deze wet opgemaakte 
stukken, daaronder begrepen de akten, benoo
digd voor de in artikel 1 omschreven rechts
handelingen, zijn vrij van zegel en van het 
recht van registratie. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten Mei 

1937. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Waterstaat, 
van Lidth de Jeude. 

De Mini.,ter van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 27 Mei Hl37.) 

ONTWERP -STATUTEN VAN DE N. V. 
NED ERLANDSCHE SPOORWEGEN. 

Art. l. De vennootschap draagt den naam : 
,,N. V. Nederlandsche Spoorwegen" en is ge
vestigd te Utrecht. 

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel : 
a. het aanleggen en het exploiteeren van 

spoorwegen en tramwegen ; 
b. het uitoefenen van het transportbedrijf, 

anders dan per spoor- of tramweg, en van andere 
bedrijven, evengenoemd transportbedriif of den 
aanleg en de exploitatie van spoor- en tram
wegen betreffende, alsmede van ,ille andere 
daden van koophandel, welke met een en ander 
in den ruimsten zin verband houden ; 

r, . het exploiteeren van, het oprichten van, 
of het deelnemen aan ondernemingen, welke 
aan het onder a omschreven doel bevorderlijk 
kunnen zjjn. 

Art. 3. l . H et maat?chappelijk kapitaal be
draagt f 10,000,000, verdeeld in 10,000 aan• 
deelen, elk van f 1000, waarvan één aandee. l 
wordt genomen door de N. V. Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, één 
aandeel door de N. V. Hollandsche IJzeren 



1937 

Spoorweg Maatschappij en de overige aandeelen 
door het Rijk. De aandeelen zijn doorloopend 
genummerd. Alle aandeelen z(jn geplaatst en 
volgestort. De aandeelen luiden op naam of 
aan toonder ter keuze van den houder. 

2. De op naam gestelde aandeelen worden 
ingeschreven in een register van aandeelen met 
vermelding, te wiens name zij z\jn gesteld of 
overgeschreven met opgave van het door den 
aandeelhouder gekozen domicilie, welk domici
lie door den aandeelhouder kan worden ver
anderd, mits daarvan aan den raad van com
missarissen schriftelijk wordt kennis gegeven. 

3. D e houder van een aandeel op naam heeft 
te a llen tijde het recht dit aan toonder te doen 
stellen, t erwijl een aandeelhouder aan toonder 
zijn aandeel t e allen tijde op naam kan laten 
stellen. 

4. Indien de houder van een aan<leel op 
naam zulks verlangt, wordt hem voor ieder 
aandeel een bewijs van aandeel uitgereikt voor
zien van een stel dividendbewijzen en van een 
talon, een en ander dragende hetzelfde nummer 
a ls het aandeel waartoe zij" behooren. De uit
betaling der dividenden geschiedt in dat geval 
tegen inlevering der dividendbewijzen. 

5. De erkenning van de overdracht van aan
deelen op n aam als bedoeld bij art. 39a van 
het Wetboek van Koophandel zal geschieden 
door de schriftelijke erkenning van de over
dracht geteekend door twee leden van den raad 
van commissarissen. In het aandeelenregister 
wordt van deze overdracht aanteekening ge-
houden. . 

Art. 4 . 1. Bewijzen van aandeel of divi
dendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, 
kunnen op kosten van den eigenaar worden 
verwisseld tegen nieuwe bewijzen, dragende 
hetzelfde volgnummer. 

2. Indien ten genoegen van den raad van 
commissarissen wordt aangetoond, dat be
wijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn 
verloren gegaan, is de raad bevoegd onder zoo
danige waarborgen als hij in ieder bijzonder 
geval zal noodig achten, aan den aanvrager op 
zijn kosten duplicaat-bewijzen af te geven; 
ondèr deze waarborgen zal steeds moeten be
hooren de oproeping op kosten van de aanvra
gers drie male.n, met tusschenpoozen t elkens 
van 6 maanden in de dagbladen, bedoeld in 
. art. 23, aan de houders der bewijzen van aan
deel of der dividendbewijzen, die beweerd wor
den verloren te zijn, om die stukken aan den 
raad te vertoonen. 

3. Indien binnen één maand na d e la a t ste 
oproeping die stukken niet zijn vertoond, is de 
raad van commissarissen bevoegd op kosten 
van den aanvrager duplicaatbewijzen onder 
hetzelfde nummer als de verloren geraakte 
stukken uit te geven en wordt hiervan even
eens op kosten van den aanvrager aankondi
ging gedaan in de bladen hiervoren bedoeld, 
waarna de origineelen ten aanzien der vennoot
schap waardeloos zijn. 

4. De kost en wegens het uitgeven van du
plicaatbewjjzen vergchuldigd, worden door den 
raad van commissarissen bepaald. 

Art. 5. De uitgifte van obligaties zal niet 
anders kunnen geschieden dan op , .)Orwaarden 
door de algemeene vergadering van aandeel
houders goedgekeurd. 

Art. 6. Het beheer der vennootschap is op-
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gedragen aan eene directie, bestaande uit ten 
hoogste twee directeuren . 

Art. 7. 1. De directeuren worden benoemd 
door de algemeene vergadering van aandeel 
houders. 

2. Bij voorziening in een vacature in de 
directie heeft de raad van commissarissen het 
recht één of meer personen voor de benoeming 
aan te bevelen. 

3. De directeuren moeten N ederlanders zijn 
en hun woonplaats in N ederland hebben. Zij 
genieten een jaarwedde, welke door de alge
meene vergadering van aandeelhouders op 
voordracht van den raad van commissarissen 
wordt bepaald. . 

4. Aan de directeuren kan door de algemee
ne vergadering van aandeelhouders op voorstel 
van den raad van commissarissen aanspraak 
gegeven worden op een jaarlijksch pensioen 
na verkregen eervol ontslag. 

5. Elke directeur kan in dringende gevallen 
door den raad van commissarissen in zijne 
functie worden geschorst. Zoodanig besluit tot 
schorsing kan slechts genomen worden in een 
bepaald daartoe bij eengeroepen vergadering 
van den raad van commissarissen en wanneer 
de volstrekte meerderheid van het aantal in 
functie zijnde commissarissen zich daarvóór 
verklaart. Onmiddellijk na het besluit tot 
schorsing roept de raad van commissarissen 
met opgaaf van de reden de aandeelhouders op 
in eene buitengewone a lgemeene vergadering 
om over de opheffing der schorsing en ( of) het 
ontslag van den geschorsten direct eur t e be
slissen. 

6. Bij ontstentenis of belet van één directeur 
- daaronder begrepen het geval van schorsing 
- is de overblijvende directeur met het · be-
heer belai,t. Ingeval zoodanige omstandigheid 
geldt ten aanzien van beide directeuren, is de 
commissie van gedelegeerden met het beheer 
belast, onverminderd hare bevoegdheid het 
a lsdan tijdelijk aan een of meer andere perso
nen op te dragen . 

Art. 8. D e directie vertegenwoordigt de 
vennootschap in en buiten rechten. 

Art. 9. 1. H et toezicht op het beheer der 
vennootschap is opgedragen aan een raad van 
commissarissen , bestaande uit t en hoogste 
zestien leden . 

2. Zij worden benoemd en ontslagen door de 
algemeen e vergadering van aandeelhouders. 

3. Commissarissen moeten N ederlanders zijn 
en hun woonplaats in Nederland hebben. 

Art. 10. l. D e raad van commissarissen be
noemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, 
een onder-voorzitter en een secretaris. Ter 
assistentie van den raad van commissarissen 
treedt op een door den raad van commissarissen 
uit het p ersoneel der vennootschap aan te wij
zen hoofdambtenaar. 

2. De raad van commissarissen vergadert 
zoo dikwijls hij door den voorzitter hetzij uit 
eigen beweging, hetzij op verzoek van de direc 
tie of van de meerderheid van het getal in 
functie zijnde commissarissen wordt opgeroe
.p en. In die vergaderingen is de directie tegen
woordig en heeft zij een raadgevende stem. 

3. De raad van commissarissen heeft recht 
van toegang tot alle kantoren der vennootschap 
en van inzage van a l haar boeken en bescheiden. 

4 . Tot het nemen van een wettig besluit 



wordt de tegenwoordigheid van ten minste de 
meerderheid van het getal in functie zijnde 
comm.issarissen vereischt. 

5. Comm.issarissen genieten een vergoeding 
door de algemeene vergadering van aandeel
houders te bepalen. 

Art. ll. l. De raad van commissarissen 
wijst drie zijner leden als gedf'legeerden aan om 
geregeld toezicht uit te oefenen en met de 
directie overleg te plegen over aangelegenheden 
van algemeenen aard, het beheer der vennoot
schap betreffende. De aanwijzing behoeft de 
goedkeuring van de Ministers van Waterstaat 
en van Financiën. 

2. De gedelegeerde commissarissen vormen 
te zamen een commissie van gedelegeerden. 

3. De gedelegeerde comm.issarissen hebben 
zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk recht 
van toegang tot alle kantoren der vennoot
schap en van inzage van al haar boeken en be
scheiden. 

4. De raad van commissarissen bepaalt bij 
huishoudelijk reglement de onderlinge verdee
ling van werkzaamheden der gedelegeerden en 
hetgeen verder ter vervulling van de taak der 
comm.issie dienstig is. 

Art. 12. 1. Tot den werkkring van den 
raad van commissarissen behoort in het bij
zonder: 

a. het toezicht op het beheer der vennoot
schap; 

b. het onderzoek en de vaststelling van de 
begrootingen ; 

c. de machtiging tot de benoeming, de vast
stelling van de bezoldiging en het ontslag van 
den secretaris en de verdere hoofdambtenaren 
der maatschappij ; 

d. de goedkeuring van de met andere spoor
wegadministraties te sluiten overeenkomsten 
·omtrent het wederzijdsch gebruik van spoor
wegen; 

e. de machtiging tot het uitoefenen van be
drijven als bedoeld in art. 2 onder b en de goed
keuring van de voorwaarden der exploitatie, 
oprichting van of deelneming aan ondernemin
gen, als bedoeld in art. 2 -onder c; · 

/. de werkzaamheden omschreven in art. 14; 
g. de beslissing omtrent de vorming van 

fondsen en de regeling van de daarin te storten 
bedragen, een en ander behoudens het bepaalde 
in de artt. 16 en 17: 

li. de machtiging tot het uitvoeren van "'er
ken van uitbreiding, wijziging en verbetering 
en van nieuwe werken, zoomede tot het aan
schaffen van rollend materieel en exploitatie
inrichtingen, voor zoover de aan die uitvoering 
en die aanschaffing verbonden kosten in elk 
bijzonder geval de som van f 10,000 over
treffen: 

i. de machtiging tot het in eiaendom aan
vaarden, bezwaren en vervreemden van on
roerende goederen, tot het bezwaren en ver
vreemden van rollend materieel en tot door
haling van hypothecaire inschr~ivingen: 

j. de machtiging tot het aangaan van dadin
gen, waarvan het bedrag de som van f 10,000 
te boven gaat ; 

k. de machtiging tot het aanvangen van 
rechtsgedingen, behalve wanneer de vordering 
f 10,000 of minder bedraagt, met dien ver
stande, dat conservcatoire rechtsmaatregelen of 
handelingen (daaronder begrepen het doen uit-
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gaan eener dagvaarding), welke geen uitstel 
gedoogen, steeds zonder machtiging mogen 
worden verricht, doch daarvan onmiddellijk 
aan den raad van commissarissen mededeeling 
moet worden gedaan. 

2. Waar ten aanzien van de bovenbedoelde 
aangelegenheden van de goedkeuring of de 
machtiging van den raad van comm.issarissen 
tegenover derden moet blijken, zal dat tegen
over hen op geldi~e wijze kunnen geschieden 
door de medewerking of mede-onderteekening 
door den voorzitter of bij verhindering oI 
ontstentenis van dezen door den onder-voor
zitter van den raad. 

Art. 13. 1. Behoudens het bepaalde in het 
volgend lid worden alle stukken, verbîntenis 
of kwijting bevattende, door één directeur en 
door den secretaris van de maatschappij onder
teekend. 

2. Bewijzen van aandeel en obligatiën, als
mede duplicaten van deze dragen de onder
teekening van één directeur en één commissaris. 

3. De raad van commissarissen kan voor 
elk der directeuren en den secretaris personen 
aanwijzen, die bij hun verhinderi'ng of ontsten
teni8 namens hen teekenen. 

Art. 14. 1. Het boekjaar loopt van 1 Janu-
ari tót 31 December. • 

2. De directie maakt jaarlijks een balans en 
winst- en verliesrekening op, welke uiterlijk 
in de maand l\Iei aan de commissie van gedele
geerden en door deze commissie, vergezeld van 
haar advies, aan den raad van commissarissen 
ter beoordeeling worden voorgelegd. 

3. De raad van comm.issarissen brengt om
trent deze stukken een praeadvies uit, hetwelk 
met de balans en de winst- en verliesrekening 
en de toelichting, als bedoPld in art. 42 Wetboek 
van Koophandel, van den dag der oproeping 
voor de gewone jaarlijksche algemeene ver
gadering vau aandeelhouders af, tot den afloop 
dier vergadering ten kantore der vennootschap 
voor de aandeelhouders ter inzage ligt. 

Art. 15. 1. De directie brengt in de gewone 
jaarlijksche algemeene vergadering van aan
deelhouders verslag uit omtrent den gang van 
zaken der vennootschap en het gevoerde beheer. 

2. De voormelde vergadering stelt de balans 
en winst- en verliesrekening vast en bepaalt 
het dividend. 

3. De goedkeuring der balans strekt de 
directie, den raad van commissarissen en de 
commissie van gedelegeerden tot volledige 
décharge wegens hun handelingen over het 
afgeloopen jaar. 

Art. 16. 1. Jaarlijks worden vóór eenige 
winstverdeeling zoodanige • bedragen voor af
schrijving op de bezittingen der vennootschap 
bestemd als de raad van· commissarissen, met 
inachtneming van het in art. 12 dezer statuten 
bepaalde, zal vaststellen. 

2. Van het(;een blijkens de goedgekeurde 
winst- en verliesrekening als winst wordt be
schouwd wordt allereerst voor een te vormen 
reserve 10 pct. afge,.onderd, zulks met inacht
nem.ing van het bepaalde in art. 17. 

3. H etgeen daarna overblijft wordt gestort 
in het spoorwegpensioenfonds, zoolang en voor 
zoover dit fonds blijkens de laatst vastgestelde 
balans een tekort aanwijst. Is dit niet meer het 
geval, dan komt het uit dezen hoofde vrijvallen
de bedrag ten bate van de ,eserve en wanneer 
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deze de hoogte zal hebben bereikt, genoemd in 
art. 17, ten bate van de a'..ndeelhouders. 

4. De vordering van een aandeelhouder tot 
uitkeering van dividend vervalt door een tijds
verloop van viif jaren na de betaalbaarstelling. 

Art. 17. 1. ·De reserve strekt tot dekking 
van verliezen. 

2. De in art. 16, lid 2, bedoelde afzondering 
zal geschieden, totdat de reserve een hoogte zal 
hebben bereikt van 50 pct. van het aandeelen
kapitaal. Daarna beslist de algemeene ver
gadering van aandeelhouders van jaar tot jaar, 
of verdere toevoeging aan de reserve zal plaats 
hebben. 

Art. 18. 1. De a lgemeene vergaderingen van 
aandeelhouders worden te Utrecht gehouden. 

2. De gewone algemeene vergadering van 
aandeelhouders heeft jaarlijks vóór 1 Juli plaats. 

3. Onverminderd het bepaalde in art. 43c 
van het Wetboek van K oophandel worden 
buitengewone algemeene vergaderingen van 
aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de raad 
van commissarissen dit noodig ach t . 

Art. 19. 1. De oproeping tot een algemeene 
vergadering van aandeelhouders geschiedt -
behoudens het bepaalde in de artt. 43d en 43e 
van het W etboek van Koophandel - door 
middel van een eenmaal herhaalde aankondi
ging in de dagbladen, in art. 23 bedoeld. Tus
schen de eerste oproeping en den dag der ver
gadering moet ten minste een tijdvak van 14 
dagen verloopen. 

2. In de aankondiging worden de te behan
delen onderwerpen vermeld of wordt mede
gedeeld, dat de aandeelhouders daarvan ten 
kantore der maatschappij kennis kunnen nemen. 

Art. 20. De algemeene vergaderingen van 
aandeelhouders worden - behoudens het be
paalde in het slot van het eerste lid van art. 43d 
en in art. 43e van het W etboek van Koop
handel - geleid door den voorzitter of, bij 
verhindering of ontstentenis van dezen, door 
den onder-voorzitter van den raad van com
missarissen, en, bij verhindering of ontstentenis 
ook van den onder-voorzitter, door een com
missaris, door den raad aan t e wijzen. I s geen 
enkele commissaris t er vergadering aanwezig, 
dan voorzien de aandeelhouders zelf in het 
presidium. 

Art. 21. 1. Tot een algemeene vergadering 
van aandeelhouders worden - behalve de in 
het laatste lid van art. 22 bedoelde notaris en 
getuigen - slechts toegelaten commissarissen, 
de directie en de houders van aandeelen, die 
zich ten genoegen van den voorzitter a ls zoo
danig legitimeeren . 

2. Houders van aandeelen kunnen zich door 
schrütelijke gemachtigden ter vergadering doen 
vertegenwoordigen. Commissarissen, directeu 
ren en personen, in dienst der vennootschap, 
mogen niet als gemachtigden bij de stemming 
optreden. 

3. Om aan de beraadslagingen en stemmin
gen te kunnen deelnemen, moeten de houders 
van aandeelen of hun gemachtigden vooraf de 
presentielijst hebben geteekend, waarop het 
aantal der door hen vertegenwoordigde aan
deelen en der uit t e brengen stemmen worden 
vermeld. 

4. I eder aandeel geeft recht tot het uitbren
gen van één stem. 
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5. Ook voor de aandeelen van hen, wien uit 
anderen hoofde dan als aandeelhouders der 
vennootschap, door het t e nemen besluit eenig 
recht jegens de vennootschap zoude worden 
toegekend of die daardoor van eenige verplich
ting jegens haar zouden worden ontslagen, kun
nen geldige stemmen worden uitgebrach t. 

Art. 22. 1. Onverminderd het bepaalde in 
de artt. 43d en 43e van het Wetboek van Koop
handel stelt de raad van commissarissen de t er 
algemeene vergadering van aandeelhouders te 
behandelen onderwerpen vast. Hij is verplicht 
daaronder op te nemen de onderwerpen, die 
hem ten minste 2 weken vóór de eerste oproe
ping der vergadering zijn medegedeeld door t en 
minste 2 aandeelhouders. 

2. De te behandelen onderwerpen liggen van 
den dag der eerste oproeping tot den afloop der 
vergadering ten kantore der vennootschap voor 
iederen aandeelhouder ter inzage. 

3. Alle besluiten worden bij volstrekte II\eer
derheid der uitgebrachte stemmen genomen, 
tenzij hierna voor bijzondere onderwerpen een 
andere verhouding is aangewezen. 

4. Stemming over zaken geschiedt monde
ling, over personen met gesloten en ongetee
kende briefj es. 

5. H eeft bij stemming over personen nie
mand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
heeft een tweede vrije stemming plaats en 
daarna, zoo noodig, een herstemming tusschen 
de 2 personen, die de meeste stemmen op zich 
hebben vereenigd. 

6. Bij staking van stemmen over zaken 
wordt het voorstel geacht t e zijn verworpen; 
bij staking van stemmen over personen beslist 
het lot. 

7. Van het verhandelde in alle vergaderingen 
van aandeelhouders wordt een notarieel proces
verbaal opgemaakt, dat door den voorzitter met 
den notaris en de getuigen wordt onderteekend. 

Art. 23. Alle oproepingen van en kennis
gevingen aan aandeelhouders geschieden in t en 
minste 2 in Nederland verschijnende groote 
dagbladen. 

Ar t . 24. I. Wanneer aan een algemeene ver
gadering van aandeelhouders een voorstel tot 
wijziging van deze statuten zal worden gedaan, 
wordt dit bij de oproeping tot de vergadering 
vermeld. 

2. Besluiten tot wijziging van deze statuten 
moeten, om geldig t e zij n, genomen worden in 
een algemeene vergadering van aandeelhouders, 
w aarin ten minste 1/4 gedeelte van h et ge
plaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig 
is, en met t en minste 3/4 der uitgebrachte stem
men. 

3. I s het 1/4 gedeelte van het geplaatste 
maatschappelijk kapitaal niet tegenwoordig, 
dan worden de aandeelhouders tot een nieuwe 
vergadering opgeroepen, in welke tweede ver
gadering alsdan, ongeach t het tegenwoordige 
kapitaal, doch met ten minste 3/4 der uit
gebrachte stemmen, een geldig besluit kan wor
den genomen. 

Art. 25. 1. Bij ontbinding der vennootschap 
geschied t de liquida tie door de directie, onder 
toezicht van den raad van commissarissen, ten
zij de algemeene vergadering van aandeelhou
ders een bijzondere commissie met de liquidatie 
belast. 
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2. De algemeene vergadering van aandeel
houders bepaalt de belooning, door de liquida
teuren gezamenlijk te genieten. 

3. Na afloop der liquidatie doen de liquida
teuren rekening en verantwoording in een ver
gadering van aandeelhouders, belegd en stem
mende op de wijze, als voor gewone algemeene 
vergaderingen van aandeelhouders voorgeschre
ven. 

4. De goedkeuring der liqu idatie-rekening 
strekt tot décharge van de liquida teuren . 

Art. 26. Met afwijking van het bepaalde in 
de artt. 7, 9 en 11, wa t de wijze van benoeming 
betreft, worden voor de eerste maal benoemd : 

tot directeuren . . . . . . . . 
tot commissarissen. . . . . . . 
tot gedelegeerde commissarissen. 

s. 521. 

31 M ei 1937. WET tot instelling van een open
baar lichaam voor de ingepolderde Wierin
germeer en nader aan te wijzen ingepol
derde of in t e polderen gedeelten van het 
IJsselm eer. 

Bijl. Hand. II 1934/35, 448 ; 1935/36, 73 ; 
1996/37, 56. 

Hand. II 1936/37, bladz. 1936-1948, 1951. 
B ijl. H amd. I 1936/37, 56. 
Hand. I 1936/97, blcuk. 679. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, met betrekking tot de 
in~epolderde Wieringermeer en nader aan te 
wiJzen ingepolderde of in te polderen gedeelten 
van het IJsselmeer, in afwachting van nadere 
blijvende voorzieningen, regelingen te t reffen 
onder toepass ing van artikel 194 der Grondwet 
tot het geven van verordenende bevoegdheid 
aan een in t e stellen openbaar lichaam; 

Zoo ;s het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

HOOFDST KI. 
Art. 1. Er wordt ingesteld een rechtsper

soonlijkheid bezittend openbaar lichaam " de 
Wieringermeer", hetwelk, naar de bij deze wet 
gestelde regelen, is belast met : 

I. de leiding en de uitvoering van den verde
ren inpolderingsarbeid binnen zijn gebied, daar
onder begrepen het geschikt maken van de 
daarin gelegen gronden voor gebruik, in het 
bijzonder voor de uitoefening van den landbouw, 
voor bewoning en voor verkeer te land en te 
water; 

II. het eigenaarsbeheer van de Staatseigen
dom.men binnen zijn gebied, met de bevoegdheid 
van deze eigendommen ten hoogste 1000 ha in 
Staatsexploitatie te houden; 

III. het treffen van voorzieningen ter be
hart iging van de waterstaatsbelangen binnen 
zijn gebied, voor zoover die taak niet aan ande
ren is of zal worden opgedragen, en het beheer 
van door Ons aan te wijzen waterstaatswerken 
buiten dat gebied onder nakoming van ten 
aanzien dier werken door het Rijk aangegane 
verplichtingen ; 

IV. het treffen van de gemeentelijke voor
zieningen , welke voor de tot het gebied van dat 
lichaam behoorende gronden en wateren, in 
afwachting van de gemeentelijke indeeling 
daarvan, worden vereischt. 
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2. Tot het gebied van "de Wieringerll\eer '.' 
behoort met afscheiding van de gemeenten 
Wieringen, Den Helder, Anna Paulouma, Bar
singerhorn, Winkel en Medemblik, voor zoover 
het daarvan tot dusver deel uitmaakte, het 
gebied, waarvan de begrenzing is aangegeven op 
de aangehechte kaart 1 en als volgt wordt om
schreven: 

Beginnende bij punt F in het oordwesten, 
zijnde het snijpunt van de Noordoostgrens van 
het perceel, kadastraal bekend in de Gemeente 
Anna P aulowna, Sectie K n°. 2963 met de lijn, 
gaande van dp 67 van den Balgdijk in Noord
oostelijke richting: naar het punt E, zijnde het 
snijpunt van de lijn evenwijdig aan en op een 
afstand van 75 m bezuiden en uit de as van den 
Amsteldiepdijk (as spoorbaan) met het ver
lengde van de lijn evenwijdig aan en op een 
a fstand van 300 m benoordoosten en uit het 
midden van de kruin van den Balgdijk t usschen 
dp 68 en 70 loopende, wordt de grens in Zuid
oostelijke richting gevormd door de Noord
oostelijke grens van het perceel K n°. 2963, de 
0.-grens van K n°. 2985, de N.0. -grens van K 
nos. 2987, 374 en Sectie M n°. 4, de N.O.- en 
0.-grens van M n°. 1139, de 0.-grens van M nos. 
107 en 1017 tot het snijpunt met den teen van 
den Noorderdijk (Gemeente Wieringerwaard, 
Sectie A n°. 940), evenwel met dien ver tande, 
dat de zich in het Am.stelmeer en Waard- en 
Groetkanaal uitstrekkende kribben behooren 
bij de Wieringermeer. 

Van dit snijpunt met het perceel kadastraal 
bekend in de Gemeente Wieringerwaard, Sectie 
A n°. 940, loopt de grens in Oostelijke richting 
langs de Noordgrens van de perceelen Wierin
gerwaard A nos. 940 en 718; vervolgens in 
Zuidelijke richting gaande, langs de grens tus
schen de eigendommen van den Staat eenerzijds 
en den Polder Wieringerwaard anderzijds tot 
het punt G; van punt G naar punt H (zie bij 
gevoegde kaart), gelegen op de N.0.-grens van 
het perceel kadastraal bekend onder de Ge
meente Barsingerhorn, Sectie B n°. 1902. De 
punten G en H zijn de snijpunten van bedoelde 
eigendomsgrens met een lijn waarvan de uit
einden zijn bepaald door een steenen paal 
(KAD-steen) in de kruin van den voormaligen 
zeedijk t en Noorden van Nieuweslitis (tegen
over het kadastrale perceel Wieringerwaard, 
Sectie An°. 988) en het midden van H .M. -paal 
2 op den Waarddijk. De ui teinden van deze 
snijlijn zijn bepaald door de rechthoekige coör
dinaten in het systeem der Nederlandsche 
Rijksdriehoeksmeting : 

KAD-steen : X-33395.82 Y + 76343.86 
H.M.-paal 2: X-33251.19 Y + 76004.79 
Van het punt H , boven omschreven, loopt 

de grens langs de Oostgrens van het perceel 
kadastraal bekend Gemeente Barsingerhorn, 
Sectie B n°. 1902, tot het punt I , zijnde het snij
punt van deze grens met liet verlengde van be
rechte gedeelte van den Zuidteen van den voort 
matigen Zeedijk. alwaar deze zich Westelijk in 
de richting van Kolhorn ombuigt. Van pun t I 
loopt de grens langs dezen teen. den toegangs 
weg naar den Wieringermeerpolder geheel bij 
het grondgebied dei- Wieringermeer latend, tot 
het snijpunt K met het N. verlengde van de 
naar het Zuiden ombuigende kad . Oostgrens 

1 Deze kaart is niet opgenomen. (Red.) 
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~an het perceel Barsingerh<Yrn, Sectie B n°. 
1902. Een klein gedeelte water en loswal, 0. 
aan dit perceel aanslui tend, onmiddellijk bij de 
schutsluis voor het Kolhorner-Diep, en in 
eigendom behoorend aan den Polder Waard-en
Groet, valt buiten de Wieringermeer. Ditzelfde 
geldt ook voor een smalle strook water, hieraan 
onmiddellijk aansluitend, en gelegen ten N. van 
de perceelen kadastraal bekend Gemeente 
Winkel, Sectie A nos. 1651, 1518 en 1511, even
eens in eigendom bij den Polder Waard- en
Groet. 

Vervolgens wordt als begrenzing gevolgd de 
N.O.-grens van de perceelen dierzelfde Gemeen
te en Sectie nos. 1511, 1512 en 1543 tot het 
snijpunt met de in Oostelijke richting loopende 
grens tusschen de eigendommen van den Staat 
eenerzijds en van aangrenzende eigenaren ander
zijds, door steenen palen op het terrein aan
geduid. Van dit snjJpunt wordt in O.-richting 
gevolgd deze eigendomsgrens tot waar bij de 
Gemeente Medemblik deze grens onder een 
hoek van ongeveer 90° ombuigt naar het Zui
den (bij de ûverlekersluis). Deze sluis blijft in 
haar geheel bij de Gemeente Medemblik, zooda t 
de grens van de Wieringermeer hier wordt ge
vormd door de verbindingslijn van het N.W. 
en het .O. knikpunt in deze eigendomsgrens. 
Van het Oostelijk aansluitingspunt met den 
Wieringermeerdijk wordt gevolgd de teen van 
den voormaligen zeedijk, tot het snijpunt met 
de l ijn, die evenwijdig aan en op een afstand 
van 200 m Oostwaarts loopt van het midden 
van de kruin van den Wieringermeerdijk. Van 
dit snijpunt in Noordelijke richting gaande, 
wordt deze lijn gevolgd, evenwijdig aan het 
beloop van den Wieringermeerdijk tot aan het 
punt waar bovenbedoelde lijn snijdt de lijn 
gaande door kp 17 van den Wieringermeerdijk 
en loodrecht op de as van dezen dijk staande. 

Vervolgens van di t punt naar het Oostelijke 
punt van de krib, die in Oostelijke richting 
gaande, komt van het Noordelijk knikpunt in 
den Wieringerm,eerdijk. Hier vandaan naar 
het Zuidelijke punt van den Zuidwestelijken 
havendam van de binnenhaven te Den Oever. 

Van dit punt wordt de grens verder gevormd 
door de lijn gaande van hier naar het Noordelijk 
punt van het Westelijk uiteinde van den loswal 
nabij "de Leemans". Deze lijn wordt gevolgd 
tot het snijpunt met het Noordelijk verlengde 
van het Oostelijk uiteinde van bovengenoemden 
loswal. Van dit punt loopt de grens langs de 
lijn, die dit punt verbindt met het Noordelijk 
uiteinde van de Oostelijke betonnen brugleuning 
van de brug in Rijksweg n°. 7 nabij gemaal 
"de Leemans". Deze lijn wordt gevolgd tot het 
snijpunt met den teen van het talud van boven
vermelden weg. Deze t een wordt gevolgd in 
Westelijke rich t ing tot 15 m Westelijk van de 
as van do brug (de brug· gerekend tot " de Wie
ringermeer"). Van bier loopt de grens naar het 
Zuidelijk ui teinde van de krib van den Stont,el
dijk, genaamd "Grooten Dam", vervol~ens 
naar het Oostelijk uiteinde van den ZuideliJken 
bescbermingsdam van het uitwateringssluisje 
van den Waard-Nieuwlandpolder. De Zuidelijke 
kant van dezen bescberm,ingsdam wordt ge
volgd tot waar deze lijn gesneden wordt, door 
de lijn uit het hierna t e noemen ptmt L lood
recht op de as van den Wieringermeerdijk ge
trokken. Van hier naar punt L. Dit punt L is 
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de snijding van de in Oostelijke richting ver
lengde grens tusschen de eigendom.men van 
den Staat eenerzijds en van den Polder Waard
Nieuwland en het H eemraadschap Wieringen 
anderzijds, met den teen van den Wieringer
meerdijk ten N.W. van het gemaal Leemans. 
Van punt L wordt de grens gevormd, in Z.W. 
richting gaande, door genoemde eigendoms
grens, tot het snijpunt met de Westz\ide van 
de Houkeskeersluis (coupure, tegenover het 
perceel kadastraal bekend in de Gemeente 
Wieringen, Sectie D n°. 1550). De aan den Staat 
behoorende, in de oude kustlijn van Wieringen 
inspringende gedeelten te De Haukes (coupure), 
aan den Poelweg, b\j de brug voor Westerklie f, 
bij de brug voor den Koogerweg, bij den Polder
steiger, en bij de brug voor het K aapwegje, 
blijven deel uitmaken van de Gemeente Wierin 
gen, zoodat voor deze gedeelten de grens wordt 
gevormd door de verbindingslijn der knikpun
ten. Vervolgens loopt de grens langs de W. -zijde 
van de H oukeskeersluis tot het snijpunt met 
het N.O.-verlengde van de Z.O.-grens van het 
perceel Gemeente Wieringen, Sectie D n°. 1361. 
Dit Noordoostelijk verlengde vormt de grens 
tot het snijpunt met de buitenkruinlijn van de 
Noordoostelijke waterkeering langs de Nieuwe 
H aven te De Houkes. Deze buitenkruinlijn 
wordt gevolgd tot het begin van den afrit, naar 
den loswal, alwaar çle weg rechthoekig wordt 
gekruist, waarna de grens verder langs de N oord
oostelijke zijde van dezen afrit loopt. Vervol
gens buigt zij met den weg mede en loopt dan 
verder langs den teen van de waterkeering, 
vorm.ende de Zuidoostelijke begrenzing van den 
loswal. Deze t een vormt de grens tot het snij 
punt met het Zuidwestelijk uiteinde van den 
loswal, waarna dit einde de verdere begrenzing 
uitmaakt. Van het Zuidwestelijkst punt van 
den loswal loopt de grens verder naar het Zuide
lijk einde van den Zuidelijken havendam van 
ö e Oude H aven t-e De Houke.s zijnde. perceel 
Sectie D n°. 1359. -Hiervan wordt de Zuid- en 
Westgrens gevolgd tot waar · de kadastrale 
begrenzing van den Westerlanderdijk wordt 
gesneden. Van dit snijpunt loopt de grens langs 
deze kadastrale begrenzing tot het snijpunt 
met het Rijkseigendom. Van hieruit in Zuid
westelijke richting gaande loopt de grens tot 
punt M, liggende op een afstand van 150 m uit 
het snijpunt, hiervoor bedoeld om vervolgens 
uit punt M de lijn te volgen gaande van hier 
naar dp 10300 op den Am teldiepdijk tot het 
snijpunt met de lijn, die evenwijdig aan en op 
een afstand van 75 m Zuidelijk van de as (as 
spoorweg) van den Amsteldiepdijk loopt. 

Deze lijn dient verder ·als grens tot punt E, 
zijnde het punt bovenvermeld omschreven als 
het snijpunt van de lijn evenwijdig aan en op 
een afstand van 75 m Zuidelijk van de as van 
den Am teldiepd.\jk (as spoorweg) met het ver
lengde van de lijn evenwijdig aan en op een 
afstand van 300 m. benoordoosten en uit het 
midden van de kruin van den Balgdijk tusschen 
de dp 68 en 70. Voor de verdere begrenzing 
wordt getrokken de lijn E F, waarvan punt F 
is om.schreven in den aanvang van dit artikel, 
zijnde tevens het punt van uitgang van deze 
grensomschrijving. 

3. H et bestuur van " de Wieringermeer' ' 
wordt uitgeoefend : 

a. voor de in artikel 1, onder I, II en III 
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vermelde werkzaamheden door een Raad en 
een directie ; 

b. voor de in artikel 1, onder IV vermelde 
werkzaamheden door een bestuurscommissie, 
een dagelijksch bestuur en een voorzitter, 

een en ander met inachtneming van hetgeen 
voor elk onderdeel achtereenvolgens in het 
hiervolgend hoofdstuk II en hoofdstuk III is 
bepaald. 

HOOFDSTUK II. 

4. 1. De Raad bestaat uit ten hoogste negen 
leden. 

2. De leden worden door Ons benoemd voor 
een tijd van vier jaren en kunnen te allen tijde 
door Ons worden geschorst en ontslagen. De 
voorzitter wordt door Ons uit de leden aan
gewezen. 

3. Van de leden zal een door Ons aan te 
,vijzen lid optreden als vertegenwoordiger van 
Onzen Minister van Financiën. 

4. De benoeming en schorsing, het ontslag 
en de aanwijzing, bedoeld in het tweede lid, 
geschieden op voordracht van Onze Ministers 
van Waterstaat en van Financiën. De aanwij
zing, bedoeld in het derde lid, geschiedt op 
voordracht van Onzen Minister van Financiën. 

5. H et als vertegenwoordiger van Onzen 
Minister van Financiën optredende lid heeft de 
bevoegdheid om uityoering van besluiten van 
de directie, inzake het eigenaarsbeheer, te 
schorsen. Deze schorsing wordt van kracht door 
de schriftelijke mededeeling daarvan aan den 
voorzitter van den Raad en aan den directeur, 
bedoeld in artikel 5. Indien binnen veertien 
dagen na de dagtee~ening van de med_edeeling 
der schorsing Onze Minister van Fmanciën 
haar niet heeft bevestigd, vervalt deze en kan 
de directie haar besluit uitvoeren. 

5. 1. De directie bestaat uit een directeur 
en ten hoogste twee onderdirecteuren. 

2. Directeur en onderdirecteuren worden 
door Ons benoemd op voordracht van Onze 
Ministers van Waterstaat, van Financiën en 
van Binnenlandsche Zaken en kunnen op gelijke 
voordracht te allen tijde door Ons worden ge
schorst en ontslagen. 

6. De Raad is belast met : 
1°. de leiding van de Staatsexploitatie, be

doeld in artikel 1, onder II ; 
2°. het vaststellen der verordeningen, welke 

ter behartiging van de in artikel 1, onder III, 
genoemde belangen noodig zijn ; 

3°. het houden van toezicht op de hande
l ingen van de directie ; 

4°. het dienen van advies en het verleenen 
van bijstand aan de Regeering. 

7. De directie is onder toezicht van den 
Raad en onder verantwoordelijkheid aan Onzen 
Minister van Waterstaat belast met de uit
voering van de werkzaamheden, bedoeld in 
artikel 1, onder I en III, alsmede met de uit
voering van de door den Raad vastgestelde 
verordeningen en onder verantwoordelijkheid 
aan Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën met de uitvoering van de werkzaam
heden, bedoeld in artikel l , onder II, behoudens 
het bepaalde in artikel 6, 1°. Zij is onder ver
antwoordelijkheid aan den Raad belast met de 
uitvoering van de Staatsexploitatie bedoeld in 
artikel 1, onder II. 

8. Tot de uitvoering der verorde?Ïngen van 
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den Raad behoort de bevoegdheid van de directie 
tot het op kosten van de overtreders doen weg
nemen, beletten, verrichten of in vorigen toe
stand herstellen van hetgeen in strijd met die 
verordeningen is of wordt ~emaakt of nagelaten. 

9. De directie kan biJ dwangbevel, mede
brengende het recht van parate executie, dat 
is het recht om de goederen des schuldenaars 
zonder vonnis aan te tasten, invorderen : 

a. de omslagen en ancfere belastingen door 
den Raad te heffen ; 

b. de kosten der werken en opruimingen door 
haar bij weigering of nala tigheid der daartoe 
verplichten of bij overtreding der verordenin
gen, voor rekening van de weigerachtigen, na
latigen of overtreders ten uitvoer gebracht; 

c. van hare rekenplichtigen of van de recht
verkrijgenden of qorgen van dezen, de gelden 
en zaken aan de instelling behoorend of ver
schuldigd. 

10. 1. De door den Raad vastgestelde ver
ordeningen behoeven, Gedeputeerde Staten 
gehoord, Onze goedkeuring. 

2. De verordeningen mogen geene bepalingen 
inhouden omtrent punten, ten aanzien waarvan 
bij eene wet, een algemeenen maa tregel van 
bestuur of eene provinciale verordening is voor
zien. 

3. De bepalingen dier verordeningen, in 
wier onderwerp door een wet, een algemeenen 
maatregel van bestuur of eene provinciale ver
ordening wordt voorzien, houden van rechts
wege op te gelden. 

4. Op de overtreding van verordeningen kan 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste f 300 worden gesteld, 
alsmede verbeurdverklaring van de voorwerpen, 
door middel van de overtreding verkregen, 
waarmede de overtreding is gepleegd of die 
voorwerpen van overtreding zijn, voor zoover 
zij den veroordeelde toebehooren, en openbaar
making der rechtêrlijke uitspraak ; het straf
baar feit wordt l),ls een overtreding beschouwd. 

5. De verordeningen verbinden niet, dan 
nadat zij behoorlij k zijn afgekondigd. 

6. De t ermijn, binnen welken de afkondiging 
moet plaats hebben, de wijze en het formulier 
van afkondiging, alsmede het tijdstip van in 
werkingtreding der verordening worden door 
Ons geregeld. 

7. Met de opsporing van de overtredingen 
der verordeningen zijn behalve de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering, belast de directeur, de onder
directeuren en de beëedigde ambtenaren en 
beambten van "de Wieringermeer". 

11. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden op voordracht van Onze Minister van 
·waterstaat en van Financiën met inachtneming 
van de bepalingen dezer wet, nadere regelen 
gesteld omtrent de werkwijze en de bevoegd 
lieden van den Raad en de directie en omtrent 
de verantwoordelijkheid van den directeur en 
de onderdirecteuren. 

12. 1. Met afwijking van het bepaalde in de 
wetten van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 354), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1932 
(Staatsblad n°. 341 ), en van 20 December 1918 
(Staatsblad n°. 827), gewijzigd bij de wet van 
25 Mei 1926 (Staatsblad n°. 149) worden voor 
de in artikel l, onder I, II en III, dezer wet 
vermelde werkzaamheden jaarlijks een be-
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grooting en een rekening opgemaakt, welke bij 
de wet worden va tgesteld. 

2. De begrooting en r ekening worden ver
deeld in drie hoofdstukken, waarvan het eerste 
betrekking heeft op de werkzaamheden, be
doeld in artikel l, onder I , het tweede op de 
werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, onder II, 
en het derde op de werkzaamheden, bedoeld in 
artikel 1, onder III. Voor het overige worden 
zij ingericht volgens voorscnriften, door Ons 
te geven. 

3. Over de geldsommen, bij de begrooting 
toegestaan, wordt beschikt: 

a. door de directie onder verantwoordelijk
heid aan Onzen Minister van Waterstaat, in
dien zij zijn toegestaan op het eerste en het 
derde hoofdstuk der begrooting ; 

b. door de directie, met uitzondering van de 
geldsommen, uitgetrokken voor Staatsexploi
tatie, onder verantwoordelijkheid aan Onze 
Ministers van Waterstaat en van F inanci ën, 
indien zij zijn t oegestaan op het tweede hoofd
stuk der begrooting ; 

c. door de directie onder verantwoordelijk
heid aan den R aad, voorzoover zij voor Staats
exploitatie zijn toegestaan op het tweede hoofd
stuk der begrooting. 

4. W anneer de begrooting niet voor den 
eersten dag van het dienstjaar, waarvoor zij 
moet strekken, bij de wet is vastgesteld, is 
Onze Minister van Waterstaat , om den dienst 
gaande te houden, bevoegd te beschikken over 
ten hoogste vier twaalfden van de bedragen, 
welke in de verschillende artikelen van uit
gaven der laatstelijk bij de wet vastgestelde 
begrooting voor een geheel jaar zijn toegestaan 
en deze bedragen ter beschikking van de directie 
te stellen . 

5. De voor- of nadeelige saldi van een dienst
jaar worden opgenomen onder de inkomsten of 
onder de uitgaven van het Zuiderzeefonds voor 
hetzelfde dienstjaar. 

HOOFDSTUK III. 
13. 1. Ten aanz ien van de toepasqing van 

artikel 1, onder IV dezer wet zijn alle wettelijke 
voorschriften, gegeven of te geven met betrek
king tot eene gemeente, van overeenkomstige 
toepassing, voor zoover het tegendeel niet 
volgt uit de bepalingen van deze wet en niet 
anders is bepaald bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur. 

2. De taak, welke bij of krachtens de wet 
aan de gemeentebesturen is of wordt opgedra
gen, inbegrepen de bevoegdheid tot belasting
heffing, wordt vervuld door de in artikel 3, 
onder b, dezer wet bedoelde organen, met dien 
vers tande, dat in de plaats van den gemeente
raad treedt de bestuurscommissie, in de plaats 
van het college van burgemeester en wethou
ders het dagelijksch bestuur, in de plaats van 
den burgemeester de voorzitter, in de plaats 
van de wethouders de overige leden van het 
dagelij ksch bestuur en in de plaats van het ge
meentehuis een door de bestuurscommissie, 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 
aangewezen huis ; een en ander voor zoover het 
tegendeel niet volgt uit de bepalingen van deze 
wet en □ iet anders is bepaald bij algemeenen 
maatregel van bestuur . 

3. Op de leden van de bestuurscommiss ie, 
van het dagelijksch bestuur, den voorzitter, 
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den secretaris, den ontvanger en de ambtenaren 
van den burgerlijken stand van "de Wieringer
meer " zijn niet van toepassing de bepalingen 
van de gemeentewet t en aanzien van de leden 
van den raad, den burgemeester, de wethouders, 
den secretaris, den ontvanger en de am btenaren 
van den burgerlijken stand, betrekking hebbend 
op: 

a. hun benoembaarheid als zoodanig; 
b. hun benoeming en aftreding ; 
c. de met de hunne onvereenigbare betrek

kingen; 
d. de door den ontvanger te stellen zeker

heid; 
e. hun woonplaats. 
14. 1. De bestuurscommissie bestaat uit t en 

minste vijf en ten hoogste negen leden, welke 
door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, worden 
benoemd en te allen tijde door Ons kunnen 
worden geschorst en ontslagen. 

2. De benoeming, de schorsing en het ont
slag, bedoeld in het eerste lid, geschieden op 
voordracht van Onze Ministers van Waterstaat 
en van Binnenlandsche Zaken. 
. 3. Als voorzitter treedt op de directeur, be
doeld in artikel 5. 

4. De voorzitter leidt de vergaderingen van 
de bestuurscommissie en heeft daarin een raad
gevende stem. 

15. Het dagelijksch bestuur bestaat uit den 
voorzitter en twee leden, welke laatsten door 
Ons op voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat en van Binnenlandsche Zaken uit 
de leden der bestuurscommissie, Gedeputeerde 
Staten gehoord, worden aangewezen. 

16. l. De secretaris, çle ontvanger en de 
ambtenaren van den burgerlijken stand worden 
door Ons op voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat en van Binnenlandsche Zaken be
noemd en kunnen op gelijke voordracht t e allen 
tijde door Ons worden geschorst en ontslagen. 

2. De secretari s en de ontvanger kunnen 
tevens lid van de bestuurscommissie zijn. 

17. 1. De voorzitter, de overige leden van 
het dagelijksch bestuur, de secretaris en de ont
vanger ontvangen een door Ons te bepalen 
jaarwedde en de overige leden van de bestuurs
commissie een door Ons te bepalen presentie
geld voor het bijwonen van haar vergaderingen. 

2. Alle in het vorige lid genoemde personen 
genieten een door Ons te bepalen vergoeding 
voor reis- en verb l.ijfkosten. 

18. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen nadere regelen worden gesteld omtrent 
de taak, de bevoegdheid en de werkwijze van 
de bestuurscommissie, het dagelijksch bestuur, 
den voorzitter, den secretaris en den ontvanger, 
alsmede omtrent de ver vanging van den voor
zitter, de leden van de genoemde colleges, den 
secretaris en den ontvanger. 

19. l. Ten aanzien van beslui ten van het 
bestuur, bedoeld in artikel 3, onder b, treedt 
voor de toepassing van het bepaalde in Titel 
III van de tweede afdeelfog der gemeentewet 
Onze goedkeuring in de plaats van de goedkeu
ring van Gedeputeerde Staten. 

2. De artikelen 235, 236 en 237 der gemeente
wet zijn niet va n toepass ing. 

20. 1. De inkomsten en uitgaven, voort 
vloeiende uit de toepassing van artikel l , onder 
IV dezer wet worden jaarlijks bij afzonderlijke 
begrootin~ geregeld. Voor de toepassing van de 
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betrekkelijke voorschr iften der gemeentewet 
treden Wij in de plaats van Gedeputeerde Sta
ten. 

2. De artikelen 241, 243, 244, 247, 248, 2de, 
3de, 4de, 5de lid, 251, 254, 260, 262 en 264 der 
gemeentewet zijn niet van toepassing. 

3. De begrooting, rekening en boekhouding 
worden ingericht volgens voorschriften, door 
Ons t e geven. 

4. Indien "de Wieringermeer ' ' over eenig 
dienstjaar niet in staat is de uitgaven, bedoeld 
in het eerste lid door de aldaar bedoelde in
komsten te dekken, wordt haar, naar door Ons 
t e stellen regelen, eene uitkeering ten laste van 
het Zuiderzeefonds verstrekt. 

21. 1. Artikel 3 der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 4 Maart 1935 (S taatsblad n°. 74), is op 
,, de Wieringermeer '' niet van toepassing. 

2. Met afwijking in zooverre van hetgeen 
bepaald is bij de artikelen 12 tot en met 18 dier 
wet, wordt ten laste van de inwoners van het 
gebied van " de Wier ingermeer '' de hoofdsom 
der gemeentefondsbelasting geheven volgens 
regelen, geldende voor gemeenten der derde 
klasse, en komt die hoofdsom niet ten bate van 
het gemeentefonds, doch ten bate van "de 
Wieringermeer''. 

3. Ten laste van de inwoners van het gebied 
van "de Wieringermeer' ' worden geen opcenten 
op de vermogensbelasting ten bate van het 
gemeentefonds geheven, doch, in de plaats 
daarvan, 50 bijzondere opcenten ten bate van 
.,de Wieringerm eer " . 

4. Of iemand binnen het gebied van "de 
Wieringermeer" woont, wordt beoordeeld naar 
de omstandigheden, bestaande hetzij bij den 
aanvang van het belastingjaar, hetzij t en t ij de 
van den aanvang van belastingplicht in den 
loop van dat ja-ar. 

22. 1. De wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad 
n°. 76), houdende voorzieningen ter zake van 
gemeentelijke kosten van werkloosheidszorg, 
is op " de Wier ingermeer" niet van toepassing. 

2. Echter wordt, zoolang die wet van kracht 
is, ook in het gebied van "de Wieringermeer" 
d,i personeele belasting naar de grondslagen, 
huurwaarde, mobilair en dienstboden geheven 
naar de tarieven der wet op de P ersoneele 
Belasting 1896, onverminderd de bevoegdheid 
van het bestuur tot het vaststellen van eene 
verordening a ls bedoeld is in artikel 3l duodecies 
§ 2, tweede lid, dier wet. 

23. De gemeentelijke verordeningen en be
sluiten, op het tijdstip van het in werking t.reden 
van deze wet geldende in het gebied van "de 
Wieringermeer", blijven van kracht totdat z~j 
door het bevoegd gezag zijn ingetrokken of 
door anclere vervangen. 

24. De personen, op den dag voorafgaande 
aan dien van het in werking treden van deze 
wet, wouende in het in artikel 2 genoemde ge
bied, ingeschreven in do bevolkingsregisters van 
de aldaar genoemde gemeenten, worden met 
ingang van laatstgemelden dag ambtshalve in 
die registers doorgehaald en ingeschreven in het 
bevolkingsregister van " de Wieringermeer". 

25. De besturen van de in artikel 2 genoemcle 
gemeenten verstrekken aan "de Wieringermeer' ' 
alle gegevens uit hun archieven, welke dit 
lichaam behoeft. Bij geschil beslissen Gedepu
teerde Staten of de gegevens noodzakelijk zijn. 
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26. Voor zooveel wetten en wettelijke ver 
ordeningen gelden en worden uitgevoerd in ver
band met een indeeling van grondgebied, geldt 
voor het gebied van "de Wieringermeer" de
zelfde indeeling als voor de gemeente Wieringen, 
een en ander voor zooveel en zoolang ni et an
ders is bepaald door het tot, indeeling bevoegd 
gezag. 

HOOFDSTUK IV. 

27. 1. De artikelen 1 tot en met 4 der wet 
van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 244) alsmede de 
wet van 24 Mei 1928 (8taatsb/,ad n°. 185) tot 
gemeentelijke indeeling van Zuiderzeegebied 
vervallen. 

2. In de plaats daarvan worden de verschil
lende daaronder begrepen gedeelten der voor
malige Zuiderzee ingedeeld als volgt: 

a. Bij de Gemeente Den Helder wordt ge
voegd het terrein van de Pyrotechnische Werk
plaa tsen met daarvoor gelegen vangdam aan
sluitend Noordoostwaarts aan het kadastraal 
bekende perceel der Gemeente Den Helder, 
Sectie C n°. 6069 (op bijgaande kaart met roode 
kleur aangegeven). 

Verder wordt bij de Gemeente Den Helder 
gevoegd het voormalig Zuiderzeegebied, be
grensd door de lijnen A B, B C, CD (zie de 
kaart), waarvan punt A is het snij punt der 
lijn, gelegen 400 m Noordwaarts on evenwijdig 
aan het midden van de kruin van den dwarsdijk 
van den nieuwen Balgzanddijk bij Oostoever 
met de oude gemeentegrens van Den Helder, 
gelegen op de oostgrens van het perceel kada
straal bekend onder Sectie C n°. 8627 dierzelfde 
Gemeente. H et punt B is het snijpunt van 
bovengenoemde evenwijdige lijn, met de lijn, 
die parallel aan en op een afstand van 200 m 
zeewaarts loopt van het rechte gedeelte van het 
midden van de kruin van den Balgzanddijk 
(Sectie C n°. 8622), gelegen tusschen de hm
palen 0.9 en 2.8. 

Deze laatste lijn snijdt de lijn evenwijdig aan 
en op 300 m zeewaarts van het midden van de 
kruin van den Balgdijk in punt C. Punt D 
wordt gevormd door het Zuidoostelij k hoekpunt 
van het perceel kadastraal bekend onder Sectie 
C n°. 8625 der Gemeente Den Helder. Van dit 
punt D wordt voör het bijgevoegde gedeelte 
gevolgd de oude grens der Gemeente Den 
Helder tot het punt van uitgang A. 

b. De grens der Gemeente Anna Paulowna 
wordt van het onder a. genoemde punt D op
nieuw vastgesteld als volgt: 

Van het punt D loopt de Gemeentegrens naar 
het punt C (nader omschreven onder a.), ver
volgens wordt van dit punt C gevolgd de lijn 
evenwijdig aan het beloop van het midden van 
de kru in van den Balgdijk en daarvan verwij 
derd 300 m zeewaar ts tot punt E , zijnde dit 
punt E het snijpunt van het verlengde van 
deze evenwijdige lijn, met een lijn evenwij dig 
aan en op een afstand van 75 m bezuiden en 
uit de as van den Amsteldiepdijk (as spoorbaan). 
Vervolgens wordt de grens gevormd door de 
lijn E F, waar bij Fis het snijpunt van de Noord
oostgrens van het :eerceel, kadastraal bekend 
in de Gemeente Anna-Paulowna, Sectie K n°. 
2963, met de lijn, gaande van dp 67 van den 
Balg~jk in Noordoostelijke richting naar het 
punt E boven omschreven. Van dit punt F 
wordt gevolgd de N.0. -grens van de perceelen 
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ectie K nos. 2975, 2963, de O.-grens van K 
n°. 2985, de N.O. -grens van K nos. 2987, 374 
en Sectie M n°. 4, de N.O.-grens en O.-grens 
van M n°. 1139 en de O.-grens van Sectie M 
nos. 107 en 1017 dierzelfde Gemeente tot het 
snijpunt van den t een van den N oorderdij k 
(Gemeente Wieringerwaard ), evenwel met dien 
verstande, dat de zich in het Amstelmeer en 
het R andkanaal uitstrekkende kribben be
hooren bij de Wieringermeer. 

c. De grens van de Gemeente W ieringer
waard met de Wieringermeer wordt gevormd 
van het aansluitingspunt van het perceel 
kadastraal bekend onder de Gemeente A nna
Paitlowna, Sectie M n°. 1017 met den t een van 
den Noorderdijk, in Oostelijke richting gaande, 
door de Noordgrens van de perceelen Gemeente 
Wieringerwaard, Sectie A nos. 940 en 718 ; 
vervolgens in Zuidelijke richt ing gaande, door 
de grens t usschen de eigendommen van den 
Staat eenerzijds en den Polder Wieringerwaard 
anderzijds, tot het punt G. Voor ts van het 
punt G naar punt H (zie de kaart), gelegen op 
de N . O.-zijde van het perceel kadastraal be
kend onder Gemeente B arsingerhorn , Sectie B 
n°. 1902. De punten G en H zijn de snijpunten 
van bedoelde eigendomsgrens met een lijn, 
waarvan de uiteinden zijn bepaald door een 
steenen paal (K AD. -steen) in de kruin van den 
voormaligen zeedijk ten N . van Nieuwe-sluis, 
waar deze onder een hoek van ongeveer 90° 
naar het Westen ombuigt (tegenover het kada 
strale perceel Gemeente Wieringerwaard, Sectie 
A n°. 988), en het midden van H .M. -paal 2 op 
den Waarddijk. De ui teinden van deze snij lijn 
zijn bepaald door de coördinaten : 

KAD. -steen : X-33395.82 Y + 76343.86 
H.M. -paal 2: X- 33251.19 Y + 76004.79 
d. De Oostgrens van de Gemeente B arsinger

horn, t egen de Wieringermeer aansluitend, wordt 
gevor md van het punt H, hierboven bij Wierin
gerwaard omschreven, door de Oostgrens van 
het perceel kadastraal bekend onder de Ge
meente B arsingerhorn, Sectie B n°. 1902 tot 
het punt, waar deze grens snijdt het verlengde 
van h et rechte gedeelte van den Z uidteen van 
den voormaligen zeedijk , alwaar deze zich in 
W estelijke ri chting ombuigt naar K olhorn 
(punt I , zie de kaar t). Deze teen wordt gevolgd 
tot punt K , zijnde het snijpunt met het N. ver
lengde van de naar het Zuiden ombuigende ka 
dast rale Oost grens van het eerder genoemde 
perceel Sect ie B n°. 1902, zoodat de toegangs
weg naar den Wieringermeerpolder van de snij 
d ing bij punt K af geheel valt buiten het gebied 
van de Gemeente B arsingerhorn. Van de Ge
meente Barsingerhorn maakt ook deel uit een 
klein gedeelte water en loswal, in eigendom 
toebehoorend aan den Polder Waard-en-Groet, 
aansluitend aan het perceel dierzelfde Gemeente 
en ec tie n°. 1902, onmiddellij k bij de schutsluis 
voor het K olhorner Diep (zie de kaar t). 

e. De Noordoostgrens van de Gemeente 
W inkel tegen de Wieringermeer wordt van de 
Gemeente B arsingerhorn af gevormd door de 

oordoostgrens van de perceelen kadastraal 
bekend onder de Gemeeate Winkel, Sectie A 
nos. 1511, 1512 en 1543, met dien verstande, 
dat ook deel uitmaakt van de Gemeente Winkel 
een smalle strook water, in eigendom toebe
hoorend aan den Polder Waard-en-Groet, ge
legen ten Noorden van de perceelen dierzelfde 

336 

Gemeente en Sectie nos. 1651, 1518 en 1511 
(zie de kaart), 

/. De Noordgrens van de Gemeente H oog
woud wordt gewijzigd en nader bepaald door 
de lijn, vormende de grens tusschen de eigen 
dommen van den Staat eenerzijds en die van 
aangrenzende eigenaren anderzijds, door stee
nen palen op het t errein aangeduid, aan de 
W.est zijde aansluitend aan de grens van de 
Gemeente Winkel, hierboven onder e omschre
ven, aan de Oostzijde gaande tot de snijding 
van het verlengde van de uit het Zuiden ko
mende grens tusschen de Gemeenten Hoogwoud 
en A bbekerk. 

g. De Noordgrens der Gemeente A bbekerk 
wordt gewij zigd en nader bepaald door de lijn, 
vormende de grens tusschen de eigendommen 
van den taat eenerzijds en die van aangren
zende eigenaren anderzijds, door steenen palen 
op het terrein aangeduid, aan de Westzijde 
aansluitend aan het verlengde in Noordelijke 
richting van de grens tusschen de Gemeenten 
H oogwoud en Abbekerk en aan de Oostzijde be
paald door het verlengde in Noordelijke richt ing 
van de uit het Zuiden komende grens tusschen 
de Gemeenten Abbekerk en Twisk. 

h. De Noordgrens van de Gemeente T wisk 
wordt gewijzigd en nader bepaald door de lijn, 
vormende de grens tusschen de eigendommen 
van den Staat eenerzijds en aangrenzende eige
naren anderzijds, door steenen palen op het 
t errein aangeduid, aan de Westzijde aansluitend 
aan het verlengde in Noordelijke richting van 
de grens tusschen de Gemeenten A bbekerk en 
T wisk, aan de Oostzijde bepaald door het ver
lengde in Noordelij ke richting van de uit het 
Zuiden komende grens tusschen de Gemeenten 
T wisk en Opperdoes. 

i. De Noordgrens der Gemeente Opperdoes 
wordt gewijz igd en nader bepaald op de lijn, 
vormende de grens tusschen de eigendommen 
van den Staat eenerzijds en die van aangren
zende eigenaren anderzijds, door steenen palen 
op het t errein aangeduid, aan de W estzijde aan
sluitend aan het verlengde in Noordelijke rich
t ing van de grens t usschen de Gemeenten Twisk 
en Opperdoes, aan de Oostzijde bepaald door het 
verlengde in Noordelijke ri cht ing van de grens 
t usschen de Gemeenten Opperdoes en jjfedem
blik. 

i- De Noordgrens van de Gemeente M edem
blik wordt gewijzigd en nader bepaald door de 
lijn, vormende de grens t usschen de eigendom
men van den Staat eenerzijd s en die van aan
grenzende eigenaren anderzijds, door steenen 
palen op het terrein aangeduid en volgende ten
naastenbij het beloop van den voormaligen 
zeedijk, te beginnen aan de Westzij de van het 
verlengde in Noordelijke richting van de grens 
tusschen de Gemeenten Opperdoes en M edem
blik. Echter wordt hierbij een uitzondering ge
maakt voor de aan den Staat behoorende Over
lekersluis. Waar bedoelde eigendomsgrens, uit 
het Westen komend, met een hoek van onge
veer 90° in ongeveer Zuidelijke richting afbuigt, 
wordt de grens gevormd door de verbindi rnzs 
lijn van d it knikpunt met het knikpunt, wáar 
aan de Noordoostzijde van deze sluis de eigen
domsgrens weer met een hoek van nagenoeg 90° 
in Oostelijke richting het beloop van den voor 
maligen zeedijk volgt, zooda t de Overlekersluis 
geheel valt onder het grondgebied van de Ge-
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meente Medemblik . Van het Oostelijk aanslui 
tingspunt met den Wieringermeerdijk wordt 
gevolgd de bestaande grens, gevormd door den 
teen van den voormaligen zeedijk. 

k. Bij de Gemeente W onseradeel wordt ge
voegd het gedeelte van den Afsluitdijk Fries
land-Wieringen, aan de Zuidwestzijde be
grensd door een lijn, loodrecht op de as van 
dien dijk getrokken door een punt, gelegen op 
een afstand van 2.50 m, gemeten in Zuid
westelijke richting in de lengterichting van den 
dijk, van het midden van een aldaar geplaatsten 
paal, waarvan de coördinaten bedragen : 

X-14827.35 en Y + 93980.20. 
De oordwestgrens wordt gevormd door een 

lijn evenwijdig aan en op een afstand van 
200 m Noordwaarts van het midden van de 
kruin van den Afsluitdijk; de Zuidoostelijke 
grens wordt bepaald door een lijn, evenwijdig 
aan en op een afstand van 300 m Zuidelijk van 
hetzelfde midden van de kruin van den Af
sluitdijk, benevens alle zich daarbuiten be
vindende, bijbehoorende kunst- en dijkwerken, 
zooals op bijgevoegde schets met roode kleur 
is aangegeven. De Oostgrens wordt gevormd 
door de bestaande Frieschè kustlijn. 

l. Bij de Gemeente Wieringen wordt gevoegd 
het voormalige Zuiderzeegebied, ingenomen 
door den Afsluitdijk naar Friesland, met aan de 
Noordwestzijde een strook ter breedte van 
200 m en aan de Zuidoostzijde een strook ter 
breedte van 300 m, welke afstanden worden 
gemeten uit het midden van de kruin van den 
Afsluitdijk, waarbij de Noordoostgrens ge
vormd door de lijn, loodrecht op de as van dien 
dijk getrokken door het punt, nader omschreven 
bij de vaststelling van de grens van de Gemeente 
Wonseradeel onder punt k., tevens de grens 
tusschen de Gemeenten Wieringen en Wonsera
deel uitmaakt. Eveneens worden bij de Gemeen
te Wieringen gevoegd de kunst- en dijkwerken 
buitendijks gelegen ten Noorden, Noordoosten, 
Oosten en Zuidoosten van den Oever, waarbij 
voor wat betreft de begrenzing van dit gebied 
aan de oord- en Westzijde, de lijn gevolgd 
wordt, gaa,nde van het snijP.unt van de loodlijn 
op de as van den AfsluitdiJk door km. 2600 met 
de lijn 200 m Noordwestwaarts uit de as van de 
kruin van den Afsluitdijk en evenwijdig aan 
die as, naar het Zuidoost-einde van den Ooste-
1jjken beschermingsdam voor de uitwaterings
sluizen. De Noordzijde van dezen dam wordt 
gevolgd tot het Oostelijk uiteinde. Van hier 
loopt de grens in rechte ljjn naar het Noordelijk 
uiteinde van den Oostelijken havendam van 
de voorhaven. Van dit punt wordt gevolgd de 
lijn naar het Noordoostelijk uiteinde van den 
Westelijken havendam van de voorhaven. Ver
volgens wordt gevolgd de Noordwest- en West
zijde van dezen havendam, en de Noordwest
zijde va.n deN oorderbegrenzing van de visscbers
haven tot waar gesneden wordt de kadastrale 
begrenzing van den Noorderoeverdijk. 

Voor wat betreft de Oostelijke en Zuidelijke 
begrenzing van de kunstwerkf'n wordt va.n het 
snijpunt van den loodlijn op de as van den 
Afsluitdijk in km. 2•00 met de l\jn 300 m Zuid
oostwaarts uit de as van de kruin van den 
Afsluitdijk en evenwijdig aan die as, de lijn 
gevolgd, die dit smjpunt verbindt met het 
knikpunt in den Oostelijken havendam van de 
binnenhaven. Vervolgens in Zuidelijke richting 
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gaande wordt de Oostelijke begrenzing van 
dezen dam gevolgd tot aan het Zuidelijk uit
einde. Van hier wordt de grens gevorm

0

d door 
de lijn, die dit punt verbindt met het Oostelijke 
punt van de krib, die in Oostelijke richting 
gaande, komt van het Noordelijk knikpunt in 
den Wieringermeer~jk. Hier vandaan naar het 
Zuidelijke punt van den Zuidwestelijken haven
dam van de binnenhaven te den Oever. 

Van dit punt wordt de grens verder gevormd 
door de lijn gaande van hier naar het Noordehjk 
punt van het Westelijk uiteinde van den loswal 
nabij "de Leemans". Deze lijn wordt gevolgd 
tot het snijpunt van deze lijn met het Noordelijk 
verlengde van het Oostelijk uiteinde van boven
genoemden loswal. Van dit punt loopt de grens 
langs de lijn , die dit punt verbindt met het 
Noordelijk uiteinde van de Oostelijke betonnen 

. brugleuning van de brug in Rijksweg n°. 7 nabij 
· gemaal "de Leemans". Deze lijn wordt ge

volgd tot het srujpunt met den teen van het 
talud van bovenvermelden weg. Deze teen 
wordt gevolgd in Westelijke richting tot 15 m 
Westelijk van de as van de brug (de brug ge
rekend tot "de Wieringermeer"). Van hier 
loopt de grens naar het Zuidelijk uiteinde van 
de krib voor den Stonteldijk, genaamd "Grooten 
Dam'', vervolgens naar het Oostelijk uiteinde 
van den Zuidelijken beschermingsdam van het 
uitwateringssluisje van den Waard-Nieuwland
polder. De Zuidelijke kant van dezen bescher
mingsdam, wordt gevolgd tot waar deze lijn 
gesneden wordt door de lijn uit het hierna te 
noemen punt L. loodrecht op de as van den 
Wieringermeerdijk getrokken. (Dit gebied is 
in rood op bijgevoegde kaart aangegeven.) 

Voorts wordt gevoeo-d bij de Gemeente Wie
ringen de strook grond, langs de Zuidzijde van 
deze Gemeente, gelegen tusschen de voormalige 
kustlijn en de grens tusschen de eigendommen 
van den Staat eenerzijds en van den Polder 
Waard-Nieuwland en het H eemraadschap Wie
ringen anderzijds. Deze grens begint bij punt 
L, zijnde het snijpunt van bovengenoemde eigen
domsgrens, in Noordoostelijke richting ver
lengd, met den buitenteen van den Wierinf;ler
meerdijk, hiervandaan in Zuidwestelijke rich
ting gaande tot waar gesneden wordt de West
zijde van de Houkeskeersluis bij de coupure te 
De Houkes (tegenover het perceel, kadastraal 
bekend in de Gemeente Wieringen, Sectie D 
n°. 1550); vervolgens langs de Westzijde van de 
Houkeskeersluis tot het snijpunt met het Noord
oostelijk verlengde van de Zuidoostgrens van 
het perceel D n°. 1361. 

Dit N oordoostclijke verlengde vormt de grens 
tot het snijpunt met de buitenkruinlijn van de 
Noordoostelijke waterkeering langs de Nieuwe 
Haven te De Houkes. Deze buitenkruinlijn 
wordt gevolgd tot het begin van den afrit naar 
den loswal, alwaar de weg rechthoekig wordt 
gekruist, waarna de grens verder langs de 
Noordoostzijde van dezen afrit loopt. Vervol
gens buigt zij met den weg mede en loopt dan 
verder langs den teen van de waterkeering, 
vormende de Zuidoostelijke begrenzing van 
den loswal. Deze teen vormt de grens tot het 
srujpunt met het Zuidwestelijk uiteinde van den 
loswal, waarna dit einde de verdere begrenzing 
uitmaakt. Van het Zuidwestelijkst punt van 
den loswal loopt de grens verder naar het Zuid
einde van den Zuidelijken havendam van de 
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Oude H aven te De H oukes, zijnde perceel 
sectie D n°. 1359. Hiervan wordt de Zuid - en 
Westgrens gevolgd tot waar de kadastrale be
grenzing van den Westerlanderdijk wordt ge
sneden. 

E en uitzondering wordt gemaakt voor de 
aan den Staat behoorende, in de oude kustlij n 
inspringende gedeelten te De H oukes (coupure) 
aan den Poelweg, bij de brug tegenover Wester
klief, bij de brug voor den Koogerweg (Hippoly
tushoeverkoog), bij den Poldersteiger en bij de 
brug voor het Kaapwegje. Deze inspringende 
gedeelten blijven deel uitmaken van de Ge
meente Wieringen. 

Verder gaande loopt de grens langs deze 
kadastrale begrenzing tot het snijpunt met het 
Rij kseigendom. 

Van hier in Zuidwestelijke richting gaande, 
loopt de grens tot punt M, liggende op een af
stand van 150 m uit het snijpunt, hiervoor 
bedoeld, om vervolgens uit punt M de lij n t e 
volgen gaande van hier naar dp 10300 op den 
Amsteldiepdijk tot het snijpunt met de lijn, die 
evenwijdig aan en op een afstand van_ 75 -~ 
Zuidelijk van de as van den Amsteldiep~Jk 
loopt. Deze lijn dient verder als grens tot punt 
E. Van hier wordt de lijn E C gevolg tot N, 
zijnde het srujpunt van de lijn C E met de lijn 
evenwijdig aan en op een afstand van 200 m 
N oordwaarts van de as van den Amsteldiepdijk 
(as spoorbaan) . Deze evenwijdige lijn wordt i_n 
Noordoostelijke r ichting gevolgd tot het smJ
punt met de kadastrale begrenzing van de Ge
meente Wieringen, aldus het gebied van den 
Amsteldiepdijk bij deze gemeente voegende. 
(Dit gebied is in r ood op bijgevoegde kaart 
aangegeven.) 

Voor de Noordwestelijke en Noordelijke be
grenzing van de gemeente vVieringen wordt 
verder de kadastrale begrenzing gevolgd met 
dien verstande, dat alle tot de kustverdedii;ing 
behoorende werken bij de Gemeente Wieringen 
worden gevoegd. 

3. Op de wijziging van grenzen van gemeen
ten, bij deze wet bepaald, zijn de a~tikelen 157 
tot en met 166 der gemeentewet met van toe-
passing. 

HOOFDSTUK V. 

28. H et lichaam, bij deze wet ingesteld, en 
zijn organen kunnen de hun toegekende be
voegdheden tevens, bij wijze van voorloopige 
voorziening, uitoefenen met betrekking tot bij 
algemeenen maatregel van bestuur daartoe 
aangewezen in te polderen of ingepolderde ge
deelten van het IJsselmeer, niet behoorende tot 
het gebied, bedoeld in artikel 2, een en ander, 
voor zooveel noodig, behoudens wettelijke rege
ling ter zake van de gebiedsiudeeling. 

H OOFDSTUK VJ. 

29. 1. Op door Ons op voordracht van Onze 
Ministers van Waterstaat en van F inanciën te 
bepalen tijdstip, doch uiterlijk op den datum, 
wa1trop de verzorging van de in artikel 1, onder 
IV, bedoelde werkzaamheden voor het be
treffende gebied aan het openbaar lichaam zal 
worden onttrokken, keert het eigenaarsbeheer 
van de Staatseigendommen binnen het gebied 
van " de Wieringermeer " , bedoeld in artikel 1 
onder II, aan Onzen Minister van Financiën 
terug. 
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2. Op door Ons op voordracht van Onzen 
Minister van Waterstaat te bepalen tijdstippen 
worden de behartiging van de waterstaats 
belangen en het beheer van de waterstaats
werken, een en ander als bedoeld in artikel 1 
onder III, geheel of gedeeltelijk aan Onzen 
Minister van Waterstaat, aan de provincie 
Noordholland of aan een of meer bestaande of 
daartoe op te richten waterschappen overge
dra~en, voor zooveel omtrent de overdrachts
voorwaarden tusschen belanghebbenden over 
eenstemming is verkregen. I ndien geen over
eenstemming wordt verkregen , worden de 
overdrachtsvoorwaarden door Ons, den Raad 
van State gehoord, vastgesteld . 

3. Door Ons worden, op voordracht van 
Onze Ministers van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken en van F inanciën, de Staats
eigendommen aangewezen, welke in eigendom 
aan het openbaar lichaam zullen worden over
gedra~en ten behoeve van de voorzieningen, 
bedoeld in artikel 1, onder IV, dezer wet en 
de voorwaarden bepaald, waaronder en het 
tijdstip waarop deze eigendommen overgaan. 

30. Uiterlijk vijf jaren na de dagteekening 
dezer wet wordt een voorstel van wet ingediend , 
houdende eene voor zooveel noodig gewijzigde 
regeling van de in artikel 1, onder IV, bedoelde 
voorzieningen. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten Mei 

1937. 
WILHELMINA. 

De Jlfinister van Waterstaat, 
v a n L i tl t h d e J e u tl e. 

De JJf inister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. tl e W i I d e. 

s. 523. 

De Minister van Financiën, 0 u tl. 
(Uitgeg. 25 J uni 1937.) 

31 ./Jllei 1937. WET tot omzetting van den 
Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart in 
een Stichting, alsmede vaststelling van 
een regeling, als bedoeld in artikel 89a van 
de Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad 
n°. 259) ten aanzien van die Stichting. 

B ijl . Hand. Il 1936/3 7, 296. 
Hand. Il 1936/37, bladz . 2037-2045. 
B ijl. H and. I 1936/37, 296. 
H and. I 1936/37 , bladz . 683. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschelijk is den Rijksstudiedienst 
voor de Luchtvaart om te zetten in een Stich
t ing en dat het in verband daarmede noodig is 
een regeling te treffen, als bedoeld in artikel 89a 
van de Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad 
n°. 259); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van Waterstaat, van 

Defensie, van K oloniën, van H andel, Nijver 
heid en Scheepvaart, van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van Financiën worden 
gemachtigd om voor en namens het Rijk met 
de Vereeniging van Nederlandsche Vliegtuig
fabrikanten, gevestigd te 's -Gravenhage, de 
N. V. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij 
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voor Nederland en K oloniën, gevestigd t e 
's-Gmvenhage, de N. V. K oninklijke Neder
landsch-Indische Luchtvaartmaatschappij , ge
vestigd te Amsterdam en de K oninklijke Neder
landschc Vereeniging voor Luchtvaar t, ge
vestigd te 's-Gravenhage, een Sticht ing, genaamd 
"Nationaal Luchtvaartlaboratorium", in het 
leven te roepen overeenkomstig de bepalingen 
van de bij deze wet gevoegde ontwerp-akte van 
opricht ing. 

2. Onze Minister van Waterstaat en van 
Financiën worden gemachtigd om voor en 
namens het Rij k met het Bestuur van de Stich
t ing een overeenkomst aan te gaan overaen
komstig het bij deze wet gevoegd model. 

3. Ten laste van het R ijk komt een jaarlijk
sche bijdrage aan de Stichting ten einde in het 
verlies van de exploitatie te voorzien. Het bedrag 
van deze bijdrage wordt vastgesteld met 'n
achtneming van een verhouding, welke in over
eenstemming met de in artikel 1 van deze wet 
genoemde lichamen zal worden bep!1ald, met 
dien verstande, dat het R ijk in geen geval meer 
dan 23/30 (drie en twintig dertigste) gedeelte 
van het verlies zal mogen dragen. 

4. Aan de door Onze Ministers van Water
staat en van F inanciën aan te wijzen ambte
naren, zoomede aan de Algemeene Reken
kamer, wordt, telkens wanneer zulks wordt 
verlangd, inzage in de boekhouding der Stich
ting gegeven, en worden alle· daaromtren t ge
vraagde inlichtingen verstrekt. 

5. Deze wet treedt in \Verking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3l st en Mei 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h tl e J e u de. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a.i., 

H . Co 1 ij n . 
De Minister van Staat, 
111 inister van Koloniën, 

H. C o I ij n . 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. Ge I i s se n. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o te m a k e r d e B r uïn e. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 4 J uni 1937. ) 

Allte van oprichting van de Stichting 
N ationaa l L uc htvaartlaboratorium. 

1. De H eeren, 
t e dezen onderscheidenlijk ver tegenwoordigende 
de Ministers van Waterstaat, van Defensie, van 
Koloniën, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Onderwij s, Kunsten en Wetenschap
pen en van F inanciën, die te dezen handelen 
na men s het R ijk ; 

2. de H eeren en 
, t e dezen handelende voor en namens 

de Vereeniging van Nederlandsche Vliegtuig
fabrikanten, gevestigd t e 's-Gravenhage ; 
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3. De H eer , te dezen han -
delende voor en namens de N . V. K oninklij ke 
Luchtvaart Maatschappij voor Nederla nd en 
K oloniën , gevestigd te 's-Gravenhage: 

4. De H eer , te dezen han-
delende voor en namens de N. V. Koninklijke 
N ederlandsch-Indische Luchtvaar tmaatschap
pij , gevestigd te A msterdam ; 

5. De H eer , te dezen han-
delende voor en namens de Koninklijke Neder
landsche Vereeniging voor Luchtvaart , ge
vestigd te 's-Gravenhage, 

verklaren over te gaan tot het in het leven 
roepen eener stichting en t ot dat doel te storten 
een bedrag van duizend gulden, waarin door 
het R ijk voor f 600 wordt deelgenomen. 

Voor deze stichting zullen gelden de navol
gende bepal ingen : 

Art. 1. De Stichting draagt den naam : 
,,Nationaal Luchtvaartlaborat orium" en is ge
vestigd te 's-Gravenhage. 

Ar t . 2. De Stichting heeft ten doel : 
1°. het beheeren van het Nationaal Lucht 

vaartlaboratorium, waarvan de bestemming is : 
onderzoekingen te doen en proeven te nemen 
op het gebied van de luchtvaart, adviezen t e 
geven over luchtvaart en aanverwante onder
werpen in opdracht van Regeeringslichamen of 
op aanvrage van particulieren, gelegenheid t e 
geven voor het doen van onderzoekingen en 
proeven op dit gebied ; 

2°. het na daartoe ontvangen opdracht ver
leenen van medewerking ten aanzien van de 
uitoefening van de overheidscont role op de 
luchtwaardigheid van luchtvaar tuigen. 

Ar t. 3. 1. H et beheer van het in het voor
gaande artikel bedoelde laboratorium geschiedt 
door het bestuur van de Stichting ingevolge 
een met het Rijk te sluiten overeenkomst met 
inachtneming van de voorwaarden en bepalin
gen van die overeenkomst. 

2. Onder het gezag en het toezicht van het 
bestuur berust de dagelijksche leiding van zaken 
in het Nationaal Luchtvaartlaboratorium bij 
een of meer directeuren. 

In geval meer dan één directeur wordt be
noemd, wordt de verdeeling der werkzaamheden 
t usschen hen door het Bestuur geregeld . 

Art . 4. De geldmiddelen van de St ichting 
bestaan uit het sticht ingskapitaal en worden 
verder verkregen door bijdragen ineens en 
jaarlijksche bijdragen, door vergoedingen voor 
onderzoekingen of voor het gelegenheid geven 
daartoe en voor adviezen, door schenkingen, 
erfstellingen en legaten, door gekweekte renten 
en uit anderen hoofde. 

Ar t. 5. l. Het bestuur is als volgt samen
gesteld : 

a. de Minister van Waterstaat benoemt 
één lid, bij de keuze waarvan gelet wordt op 
een goed verband tusschen het bestuur der 
Stich t ing en den Luchtvaartdienst; 

b. de Minister van Defensie benoemt twee 
leden, hij de keuze waarvan gelet wordt op een 
goed verband t usschen het bestuur en de Lucht
vaar t van het Leger en den Marineluchtvaart
dienst ; 

c. de Minist er van K oloniën benoemt één 
lid, bij de keuze waarvan gelet wordt op een 
goed verband tusschen het bestuur en de af
deeling van het Departement van dezen Mi
nister, welke belast is met de aanschaffing, keu-
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ring en verzending van oorlogsmaterieel voor 
de overzeesche gewesten ; 

d. de Minister van H andel, Nijverheid en 
Scheepvaart benoemt één lid, bij de keuze 
waarvan gelet wordt op een goed verband 
tusschen het bestuur en de afdeeling van het 
Departement van dezen Minister, waaraan de 
behartiging van de belangen van de nijverheid 
is opgedragen ; 

e. de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen benoemt één lid, bij de keuze 
waarvan gelet wordt op een goed verband 
tusschen het bestuur en de universiteiten en 
hoogescholen ; · 

f. de Vereeniging van Nederlandsche Vlieg
tuigfabrikanten benoemt twee leden ; 

g. de N. V. Koninklijke Luchtvaart Maat
schappij voor Nederland en Koloniën benoemt 
één lid ; 

h. de Koninklijke Nederlandsch-Indische 
Luchtvaartmaatschappij benoemt één lid ; 

i. de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging 
voor Luchtvaart benoemt één lid . 

Ieder der bovengenoemde Ministers en licha
men benoemt voor het door hem benoemde lid 
t evens een plaatsvervanger, die dat lid bij ver 
hindering, afwezigheid of ontstentenis vervangt. 

j. de Minister van Waterstaat benoemt 
bovendien één lid en een plaatsvervanger voor 
dat lid uit voordrachten van t enminste twee 
personen, op te maken door de Nederlandsche 
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschap
pelijk onderzoek ten behoeve van Nijverheid, 
Handel en Verkeer (verder aangeduid met Nij 
verheidsorganisatie T.N.O.). 

2. Voor de eerste maal is het bestuur als 
volgt samengesteld : 

a. . ........................... , plaatsvervanger .. . ...... , 
b. 10. . ...................... ; 2°. plaats-

vervangers : 1 °. . ........... ; 2°. 
c. . ........ , plaatsvervangêr . 
d. . .... ..... , plaatsvervanger . 
e. . ..... , plaatsvervanger . 
f. 10. . .................... ; 20. 

vervangers : 1 °. · 20 
g. , plaats;~~_;~~ge; •... 
h. . ...... .... , plaatsvervanger . 
i .......... , plaatsvervanger ......... ......... ........... ; 
j . ............ ....... .......... , plaatsvervanger ...... ..... ................. . 
Hiervan treden af op 1 J anuari 1939 de sub b, 

10., c, e, f 2°., h en j van dit lid genoemde leden 
en op 1 Januari 1941 de sub a, b, 2°., d, f, 1°., 
g en i genoemde leden. 

De sub a, b, c, d, e en j van dit lid genoemde 
leden en plaatsvervangende leden worden ge
acht benoemd te zijn door den Minister, respec
t ievelijk genoemd sub a, b, c, d, e en j van lid l, 
de sub f, g, h en i genoemde leden en plaatsver 
vangende leden door de lichamen, respectieve
lijk genoemd sub!, g, hen i van lid 1. 

3. Onder voorbehoud van eerder ontslag 
door dengene die hen heeft benoemd en be
houdens het bepaalde in het vorig lid, hebben 
de leden en plaatsvervangende leden van het 
bestuur zitting voor een tijdvak van vier jaren 
en zijn aanstonds weder benoembaar. 

4. Zoolang in een vacature n iet voorzien is, 
vorm.en de overblijvende leden het bestuur. 

5. De voorzienin~ in een vacature zal op 
overeenkomstige wiJze geschieden als waarop 
de benoeII\ing van het lid of plaatsvervangend 
lid, dat de vaceerende plaats innam, geschiedde. 
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Art. 6. 1. De voorzitter van het bestuur 
wordt, behalve bij de instelling van de Stich ting, 
uit de leden van het bestuur, uit een voordracht 
van dit college van ten minste twee personen, 
benoemd door den Minister van Waterstaat. 

2. H et bestuur wijst uit zijn midden een 
ondervoorzitter aan, die den voorzitter bij 
diens verhindering, afwezigheicl of ontstentenis 
vervangt. H et bestuur kan aan den ondervoor
zitter als zoodanig ontslag verleenen. 

3. Voor de eerste maal treedt als voor
zitter op 

Art. 7. H et bestuur voorziet in het secre
tariaat en het penningmeesterschap. 

Art. 8. E en of meer uit en door het bestuur 
aan te wijzen leden oefenen naar door het be
stuur te stellen regelen onder zijn verantwoorde
lijkheid een deel der bevoegdheden van het 
bestuur uit. Hiertoe behoort in ieder geval het 
lid, bedoeld in artikel 5, lid 1 sub a. 

Het bestuur kan aan het (de) hierboven be
doelde lid (leden) voor zijn (hun) werkzaam
heden ingevolge dit artikel een door het bestuur 
vast te stellen vergoeding toekennen. 

Art. 9. H et bestuur vertegenwoordigt de 
Stichting in en buiten rechte. Tegenover derden 
blijkt van de medewerking van het bestuur 
voldoende door de medewerking van den voor
zitter, zooII\ede van het lid, bedoeld in artikel 5, 
lid l , sub a. 

Art. 10. 1. H et bestuur vergadert ten min
ste twee malen per jaar en verder zoo dikwij ls 
als de voorzitter het noodig acht of ten minste 
twee leden van het bestuur hem daartoe schrifte
lijk hun verlangen te kennen geven met opgave 
van de punten, welke zij behandeld wenschen te 
zien. 

2. Met insteII\Ir\ing van den voorzitter 
kunnen de leden zich in de bestuursvergadering, 
tijdens de behandeling van eenig onderwerp, 
doen bijstaan door personen, wier tegenwoordig
heid in verband met de behandeling van het 
betrefl; ende onderwerp door hen wenschelijk 
geacht wordt. 

3. Besluiten worden genomen met volstrekte 
meerderheid van steII\men. Bij staking van 
stemmen beslist de voorzitter, wanneer het 
personen betreft en wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen, wanneer het zaken betreft. 

4. Geen der leden kan Ir\eer dan één stem 
uitbrengen. De stemming over personen ge
schiedt schriftelijk ; de stemming over zaken 
geschiedt mondeling, tenzij de vergadering 
anders beslist. 

Met goedkeuring van den voorzitter kan de 
stem ook schrifteliJk buiten vergadering worden 
uitgebracht. 

5. De Directeur (Directeuren) woont (wonen) 
de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij 
het bestuur voor een bepaald geval anders 
beslist. 

6. De Directeur van den Luchtvaartdienst 
of een door dezen aangewezen ambtenaar heeft 
het rech t de vergaderingen van het bestuur bij 
te wonen. 

Art. 11. 1. Het in artikel 5, lid 1 onder a 
bedoelde lid kan verzet aanteekenen tegen een 
besluit van het bestuur, dat betrekking heeft 
op de veiligheid van het luchtverkeer of op de 
besteding van gelden, met dien verstande, dat 
dit recht niet geldt ten aanzien van besluiten 
betrefl;ende besteding van gelden, welke bijzon-
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dere lichamen of personen voor een bepaald 
om.schreven doel ter beschikking van de Stich
ting hebben gesteld en welke het bestuur voor 
dat doel wenscht te gebruiken. 

2. Wanneer het lid van zijn in het vorig lid 
omschreven bevoegdheid gebruik maakt, dient 
hjj uiterlijk op den tweeden dag volgende op 
dien, waarop het besluit is genomen, bij den 
voorzitter een nota in, waarin hij tevens de 
beweegredenen van zijn verzet uiteenzet. Het 
besluit wordt hierdoor geschorst. De voorzitter 
doet hiervan mededeeling aan de leden. . 

3. Indien verzet is aangeteekend, verzoekt 
de voorzitter den Minister van Waterstaat, 
onder overlegging van het besluit met een toe
lichting en van de in het vorige lid bedoelde 
nota, te beslissen of het besluit al dan niet ten 
uitvoer kan worden gelegd. De Minister wordt 
geacht tegen tenuitvoerlegging van het besluit 
geen bezwaar te hebben, indien hij binnen veer
tien dagen na den dag, waarop het verzoek ge
daan is, geen andere beslissing ter kennis van 
den voorzitter heeft gebracht,. 

4. E lk der in ar t ikel 5, lid 1, onder/, q, h en i 
bedoelde leden kan verzet aanteekenen t egen 
een besluit van het bestuur, de begrooting be
treffende, voor zoover door dat besluit op het 
door het lid vertegenwoordigde lichaam gelde
lijke verplichtingen zouden worden gelegd, 
welke de door dat lichaam ingevolge de in 
artikel 3, lid 1 bedoelde overeenkomst aanvaar
de verplichtingen te boven zouden gaan. Lid 2 
van het onderhavig artikel vindt overeenkom
stige toepassing. 

5. De voorzitter vraagt het lichaam, welks 
vertegenwoordiger in het bestuur verzet heeft 
aangeteekend, onder overlegging van het be
sluit met een toelichting en van de ingevolge 
het vorige lid ingediende nota, of het het verzet 
handhaaft. H et lichaam wordt geacht geen 
bezwaar te hebben tegen het besluit, indien het 
binnen een maand na dien, waarop het verzoek 
gedaan is, den voorzitter niet heeft medegedeeld 
het verzet te handhaven. Deelt het lichaam den 
voorzitter mede het verzet te handhaven, dan 
heeft het be luit ten opzichte van dat lichaam 
geen rechtsgevolg. 

Art. 12. 1. Onverminderd het bepaalde in 
lid 2 van dit artikel kan het bestuur commissies 
van advies of bijstand instellen, welke naar 
gelang van den aard harer taak een t ij delijk 
dan wel een vast karakter kunnen hebben. In 
het laatste geval wordt de samenstelling, be
voegdheid en werkkring van de commissie ge
regeld bij een door het bestuur vast t e stellen 
reglement. 

2. Er wordt ingesteld een commissie, samen
~esteld uit personen, die geacht kunnen worden 
m wetenschappelijk opzicht deskundig te zijn 
op bij de luchtvaart betrokken gebieden. De 
wij ze van benoeming, bevoegdheid en werkkring 
van deze commissie, zoomede de wijze, waarop 
door het bestuur met deze commissie overleg 
wordt gepleegd, worden geregeld bij een regle
ment, dat de goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat behoeft. In dit reglement zal er in 
worden voorzien, dat in elk geval verband ge
waarborgd is met het Koninklijk Nederlandsch 
Meteorologisch Instituut. 

Art. 13. l. H et bestuur, de in lid 2 van 
artikel 12 bedoelde commissie of een door het 
bestuur of door deze commissie ingestelde com-
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missie kan aan allen, die bij een vergadering 
tegenwoordig zijn, geheimhouding opleggen om 
trent o"nderwerpen, welke in die vergadering 
zijn behandeld. Zij wordt in acht genomen, 
totdat zij door het bestuur of door de commissie, 
die haar heeft opgelegd, wordt opgeheven. 

2. De leden van het bestuur, van de in lid 2 
van artikel 12 bedoelde commissie of van een 
door het bestuur of door deze commissie in
gestelde commissie en alle andere personen, die 
bij een vergadering tegenwoordig waren, zijn 
tot geheimhouding verplicht t en aanz ien van 
eenig onderwerp, waaromtrent de daarbij 
betrokken Minister geheimhouding heeft op
gelegd. Zij wordt in acht genomen, totdat zij 
door den Minister, die haar heeft opgelegd , 
wordt opgeheven. 

3. De in de voorgaande twee leden bedoelde 
verplichting tot geheimhouding bestaat niet 
voor een lid ten aanzien van den Minister, die 
hem benoemd heeft . 

Art. 14. H et bestuur neemt, voor zooveel 
deze akte en de in artikel 3 bedoelde overeen
komst daaromtrent geen bepal ingen bevatten, 
een beslissing in alle gevallen, welke de organi
satie van de Stichting en de uitvoering van de 
genomen beslui ten betreffen. 

Art. 15. 1. H et bestuur stelt jaarlijks een 
verslag va-st omtrent de werkzaamheden en de 
bereikte resultaten. De uitkomsten van de 
onderzoekingen zullen , voor zoover daardoor 
geen belangen van deelnemers aan de Stichting, 
dan wel van derden - zulks ter beoordeeling 
van den voorzitter van het bestuur - zullen 
worden geschaad, worden nedergelegd in ver
slagen, welke op de door het bestuur t e bepalen 
wijze zullen worden gepubliceerd. 

2. H et bestuur brengt de in lid 1 bedoelde 
bescheiden ter kennis van de in den aanhef 
dezes genoemde Ministers, van de Njjverheids
organisatie T.N.O., van de in artikel 5, lid 1, 
onder /, g, h en i genoemde lichamen en voorts 
van hen, die naar het oordeel van het bestuur 
daarvoor in aanmerking komen. 

3. Het boekjaar loopt van den eersten 
Januari tot en met den een en dertigsten De
cember. H et eerste boekjaar loopt tot en met 
een en dertig December 1937. 

4. H et bestuur maakt jaarlijks een balans 
en een winst- en verliesrekenin~ op. Het zendt 
deze stukken telkenjare ui terliJk op een door 
den Minister van Waterstaat vast t e stellen 
tijdstip t er goedkeuring aan dezen Minister. 
Een afschrift van die bescheiden wordt tegelij
kertijd gezonden aan de overige in den aanhef 
dezes genoemde Ministers, aan de Nijverheids
organisatie T. .0. en aan de in artikel 5, lid 1 
onder/, g, h en i genoemde lichamen. 

5. H et bestuur brengt de goedgekeurde 
balans en winst- en verliesrekening ter kennis 
van de aan het slot van het voorgaande lid 
bedoelde Ministers, organisatie en lichamen. 

Art. 16. H et bestuur stelt een huishoudelijk 
reglement vast betreffende de vergaderingen 
en de stemmingen, de bevoegdheden van den 
voorzitter, de instructies voor het secretar iaat 
en den penningmeester, de vaststelling van het 
jaarverslag en het opmaken van de balans en de 
winst- en verliesrekening. 

Art. 17. De in den aanhef dezes genoemde 
Ministers zijn bevoegd bij gemeenschappelijke 
beschikking na. overleg met de in artikel 5, lid 1 
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onder f, g, h en i genoemde lichamen, deze 
akte aan te vullen of te wijzigen, dan wel tot 
opheffing van de Stichting te besluiten, nadat 
het bestuur terzake is gehoord. 

Art. 18. 1. Bij opheffing van de Stichting 
heeft verevening plaats volgens regelen door de 
in den aanhef dezes genoemde Ministers, na 
overleg met de in artikel 5, lid 1 onder /, g, h 
en i genoemde lichamen, bij de beschikking 
tot opheffing te stellen . 

2. D e beschikking tot opheffing regelt tevens 
het tijdstip van opheffing der Stichting en 
stelt, met inachtneming van hetgeen ter zake 
zal zijn bepaald in de overeenkomst bedoeld 
in artikel 3, de bestemming van de eventueel 
resteerende bezittingen vast. 

Art. 19. De kosten van deze akte en alle 
rechten en kosten, terzake van de afzondering 
verschuldigd, komen ten laste van de Stichting. 

Overeenkomst voor het beheer van het 
Nationaal Luchtvaartlaboratorium. 

De Ministers van Waterstaat en van F inan
ciën, hieronder verder aa,ngeduid a ls "de Mi
nisters", vertegenwoordigende het Rijk, partij 
t er eene zijde en het bestuur der Stichting "Na
tionaal Luchtvaartlaboratorium' ' te 's-Graven
hage, hieronder verder aangeduid als " het 
bestuur", partij ter andere zijde, zijn overeen
gekomen a ls volgt . 

Art. 1. 1. Gerekend van 1 Januari 1937 
wordt het beheer van den Rijksstudiedienst 
voor de Luchtvaart, welke in den vervolge zal 
heeten "Nationaal Luchtvaartlaboratorium'', 
overgedragen aan de Stichting. 

2. H et bestuur verbindt zich tot het ver
richten van alle handelingen, welke voor een 
zorgvuldig beheer van het laboratorium be
vorderlijk zijn, onder welke handelingen be
grepen geacht wordt het nastreven van een 
zoodanige samenwerking van het laboratorium 
met andere instellingen op het gebied van het 
toegepast -natuurwetenschappelijk onderzoek, 
dat zooveel mogelijk dubbel werk of dubbele 
outillage voorkomen wordt. 

3. De Minister van Waterstaat, de Minister 
van Defensie, de Minister van K oloniën en de 1 

instantie, belast met de overheidscontröle op 
luchtvaartmaterieel, kunnen bij h et geven aan 
de Stichting van een opdracht omtrent het 
doen van onderzoekingen of het nemen van 
proeven dan wel omtrent het geven van advie
zen met betrekking tot een bepaaldelijk om
schreven onderwerp verlangen, dat zulk een 
opdracht den voorrang zal hebben boven a lle 
andere werkzaamheden. Indien voor verschil 
lende opdrachten tezelfdertijd voorrang wordt 
verlangd, stelt het bestuur de hierbij betrokke
nen onverwijld hiervan in kennis, met h et ver 
zoek nader te worden ingelicht, aan welke op
drachten successievelijk de voorrang moet 
worden gegeven. In afwachting van een besl is 
sing daaromtrent regelt het bestuur de werk
zaamheden naar beste weten. 

4. Wanneer aan een opdracht, als bedoeld 
in het vorig lid, niet kan worden voldaan, zon
der dat in de overige werkzaamheden hinderlijk 
oponthoud ontstaat, zal omtrent de voorziening 
in de u itvoering van die opdracht door het 
bestuur nader overleg worden gepleegd met 
dengene, die de opdracht gaf, waarbij rekening 
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zal worden gehouden met de mate, waarin 
door het hierbij betrokken Departement in de 
kosten, aan de uitvoering van die opdracht ver
bonden, zal worden bijgedragen. 

Ar t . 2. 1. H et Rijk verleent, gerekend van 
l J anuari 1937, aan de Stichting tot weder
opzegging het privaatrechtelijk gebruik van de 
gebouwen, genummerd 27, 28, 29, 35, 36, 37 en 
38 met het terrein op het Marine-Etablissem ent, 
te Amsterdam, zooals een en ander tot dusver 
werd gebruikt door den Rijksstudiedienst voor 
de Luchtvaart, tegen betaling van een jaar
lijksche vergoeding van f 5000,-. 

2. De vergoeding moet telken jare vóór of 
op 1 ,Juni, voor het eerst vóór of op 1 ,Juni 1937, 
worden betaald ten kantore van den Ontvanger 
der directe belastingen te Amsterdam of ten 
kantore van den ambtenaar, aan wien de inning 
mocht worden opgedragen. 

3. Desgewenscht kan de betaling geschieden 
door overschrijving of storting van het ver 
schuldigde bedrag op de postgirorekening 
n°. 4892 van den voornoemden Ontvanger, in 
welk geval op het overschrijvings - of stortings
biljet de oorzaak van de betaling moet worden 
vermeld. 

4. Wanneer de betaling n iet binnen veertien 
dagen na den verschijndag is geschied, wordt de 
vergoeding, zonder dat hiertoe eenige inver
zuimstelling noodig is, verhoogd met één ten 
honderd voor iedere ingegane maand verzuim. 

5. T en aanzien van alle verschuldigde be
dragen wordt beroep op schuldvergelijking uit
gesloten. 

Art. 3. 1. Indien het in a rtikel 2, lid 1, be
doelde gebruik eindigt, zijn over het loopende 
kalenderjaar zooveel twaalfde deelen van de 
vergoeding verschuldigd, a ls er maanden van 
dat jaar geheel of t en deele zijn verstreken op 
het oogenhlik, waarop de kra-chtens deze over
eenkomst in gebruik zijnde Rjjkseigendommen 
zijn opgeleverd in een staat ten genoegen van 
den Minister van Financiën. 

2. Onverminderd het in artikel 18, lid 1, 
bepaalde kan het Rijk te a llen t ijde en tegen 
ieder gewenscht tijdstip het in artikel 2, lid l , 
bedoelde gebruik opzeggen, zonder dat de 
Stichting eenig recht op schadeloosstelling kan 
doen gelden. In dit geval wordt hetgeen van de 
vergoeding verschuldigd is, op de in het vorig 
lid bepaalde wijze berekend; in elk geval dient 
de vergoeding te worden betaald tot den datum, 
tegen welken het gebruik is opgezegd. 

3. Indien het gebruik wordt opgezegd wegens 
niet tij dige betaling van de bij acze overeen
komst bedongen jaarlijksche ver~oeding of 
wegens andere verzuimen van de zijde van de 
Stichting, moet de vergoeding over het loopend 
kalenderjaar ten volle worden voldaan. 

4. Bij het opzeggen van het in artikel 2, 
lid 1, bedoelde gebruik is hetgeen van de ver
goeding nog verschuldigd is, terstond opeisch
baar. 

Art. 4. 1. De in artikel 2 bedoelde Rijks 
eigendommen moeten biJ het eindigen van het 
gebruik binnen een alsdan te stellen termijn 
worden opgeleverd in een staat ten genoegen 
van den Minister van Financiën. 

2. Bij gebreke hiervan zullen de noodige 
voorzieningen vanwege het Rijk geschieden op 
kosten van de Stichting, onverminderd haar 
verplichting tot schadevergoeding. 
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Art. 5. De op- of aanzeggingen betreffende 
het in artikel 2 bedoelde gebruik kunnen rechts
geldig bij aangeteekenden brief geschieden door 
of aan den Inspecteur der Domeinen te Amster
dam . 

Art. 6. 1. Het Rijk draagt alle losse inven
tarisgoederen, gesplitst in gebruiksgoederen, 
zooals meubelen, werktuigen, instrumenten, 
enz., en in verbruiksgoederen, zooals magazijn
voorraden, e. d., welke op den dag, waarop deze 
overeenkomst van kracht wordt, in gebruik of 
opgeslagen zijn bij den Rijksstudiedienst voor 
de Luchtvaart, aan de Stichting in eigendom 
over, tegen nader vast te stellen bedragen. Voor 
de gebruiksgoederen zal dat bedrag worden 
bepaald naar een op te maken inventaris, reke
ning houdende met de noodige afschrijving op 
de goederen sedert de aanschaffing en eventueel 
na nadere taxatie; voor dê verbruiksgoederen 
naar een op te maken staat van aanwezige 
goederen. Inventaris en staat zullen door ver
tegenwoordigers, aan te wijzen door partijen 
ter eene en ter andere zijde, worden opgemaakt. 
Voor deze overdracht wordt door de Stichting 
een schuldbekentenis aan het Rijk gegeven 
overeenkomstig een bedrag, vast te stellen 
door de vertegenwoordigers, die tevens de 
rentevergoeding en aflossing regelen. 

2. Bij het eindioen van het gebruik, bedoeld 
in artikel 2, lid l, komen alle terreinen, gebou
wen, inrichtingen en goederen, welke aan de 
Stichting toebehooren, zonder vergoeding aan 
het Rijk, voor zooverre bij de beschikking tot 
opheffing niet anders wordt bepaald. 

Art. 7. Het bestuur stelt een openingsbalans 
vast, die de goedkeuring behoeft van de Mi
nisters. 

Art. 8. 1. Gedurende het bestaan van de 
Stichting kan door het bestuur worden over
gegaan tot stichting van nieuwe gebouwen, in
richtingen, enz., zoomede tot uitbreiding, wijzi
ging en verbetering en inrichting van de in 
artikel 2 bedoelde gebouwen, met inbegrip van 
den inventaris, een en ander teneinde de ge
bouwèn, enz., ook verder te doen beantwoorden 
aan het in artikel 2 van de akte van oprichting 
der Stichting, hierna te noemen akte van op
richting, omschreven doel. Bij deze handelingen 
zal het bestuur zich houden binnen de in artikel 
13 van deze overeenkomst bedoelde begrooting 
met werkplan, tenzij de kosten uit eigen ver
mogen of uit in het bijzonder voor dat doel ter 
beschikking gestelde en door het bestuur daar
voor aanvaarde bijdragen worden bestreden. 

2. Voor de stichting van nieuwe gebouwen, 
inrichtingen, enz., op het in artikel 2 bedoelde 
terrein, zoomede voor werken tot uitbreiding, 
wijziging, verbetering en inrichting van de in 
dat artikel bedoelde gebouwen, is de vooraf
gaande toestemming van den Minister van 
Financiën vereischt. 

Art. 9. H et bestuur draagt voor rekening 
van de Stichting zorg voor het geheele onder
houd van de gebouwen, terreinen, enz. 

Art. 10. Indien het Rijk tengevolge van het 
stichten of uitbreiden van gebouwen, overeen
komstig het in artikel 8 bepaalde in de grond
of eenige andere belasting of lasten wordt aan
geslagen, is de Stichting verplicht een gelijk 
bedrag als het verschuldigde aan het Rijk terug 
te betalen, binnen veertien dagen na daartoe 
gedaan verzoek. 
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Art. ll. De ambtenaren van de domeinen 
hebben te allen tijde vrijen toegang tot de in 
artikel 2 bedoelde Rijkseigendommen en tot 
de daarop nog te stichten gebouwen, inrichtin
gen of werken. 

Art. 12. 1. H et bestuur stelt algemeene 
regelen vast voor het bepalen van de vergoedin
gen voor de in artikel 2 van de akte van op
richting bedoelde werkzaamheden en voor het 
geven van gelegenheid tot het doen van proeven. 

2. Bij de vaststelling van de in lid 1 be
doelde regelen zullen zooveel mogelijk de be
ginselen van een commercieele berekening van 
de vergoedingen in acht worden genomen. 

3. Den aanvrager van een advies, als be
doeld in artikel 2 van de akte van oprichting, 
wordt te voren medegedeeld, dat de Stichting 
terzake van het advies geen geldelijke aan
sprakelijkheid aanvaardt. 

Art. 13. 1. H et Rijk en de in artikel 5, lid l, 
onder /, g, h en i, van de akte van oprichting 
genoemde lichamen verleenen aan de Stichting 
jaarlijks een subsidie tot een bedrag als noodig 
zal blijken te zijn om in het verlies van de ex
ploitatie, echter tot een maximum als genoemd 
in lid 4 van dit artikel, te voorzien. Het Rijk 
maakt zich tegenover de Stichting sterk, rlat 
de hiervoren bedoelde lichamen naar een nader 
tusschen het Rijk en die lichamen overeen te 
kom.en verhouding, in het subsidie zullen bij
dragen, met dien verstande, dat het Rijk tegen 
over de Stichting geen aansprakelijkheid aan
vaardt voor niet-nakoming door die lichamen 
van de tegenover het Rijk aanvaarde verplich
tingen. 

2. H et bestuur verstrekt jaarlijks, uiterlijk 
den eersten April, aan den Minister van Water
staat een ontwerp-begrooting en werkplan voor 
het eerstvolgend jaar, waaruit blijkt of en tot 
welk bedrag verlies in het betreffende jaar ver
wacht wordt. H et doet daarbij een voorstel 
omtrent de verdeeling van dit bedrag over de 
daarvoor in aanmerking komende hoofdstukken 
van de Rijksbegrooting en lichamen. Een af
schrift van deze stukken wordt toegezonden 
aan de Nederlandsche Organisatie voor toe
gepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten 
behoeve van Nijverheid, Handel en Verkeer 
(verder aangeduid met Nijverheidsorganisatie 
T.N.O.). 

3. Het bestuur verstrekt aan de Ministers 
de inlichtingen, welke zij vragen. Zij hebben het 
recht de boekhouding t e doen onderzoeken. 

4. Na ontvangen bericht van den Minister 
van Waterstaat op welk bedrag aan subsidie in 
maximum kan worden gerekend, stelt het be
stuur de begrooting van inkomsten en uitgaven 
voor het betrefl;ende jaar vast, waarbij de aan
wijzingen worden in acht genomen, welke door 
dien Minister met betrekking tot de begrooting 
en het werkplan werden gegeven. E en afschrift 
van de begrooting wordt toegezonden aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal en aan de 
Algemeene Rekenkamer, zoomede aan de 
Ministers en aan de Nijverheidsorganisatie 
T.N.0. 

5. Zoo noodig zal een gedeelte van het in 
lid 4 bedoelde subsidie aan de Stichting bij 
wij ze van voorschot kunnen worden uitgekeerd. 

Art. 14. 1. Voor zoover de Minister van 
Waterstaat niet anders bepaalt, worden de 
op het tijdstip van de overdracht bij den Rijks -
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studiedienst voor de Luchtvaart met vaste 
aanstelling in Rijksdienst werkzame personen 
bij de Stichting gedetacheerd in denzelfden 
rang, dien zij bij de detacheering bekleeden. Zij 
staan vanaf <len datum van ingang van de 
detacheering onder de bevelen van het bestuur 
der Stichting met inachtneming van het be
paalde in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel. 

2. Voor de overeenkomstig lid 1 gedetacheer
de personen gelden, behalve de algemeene voor 
Rijksambtenaren geldende bepalingen en voor
schriften, de nadere algemeene voorschriften, 
welke ingevolge artikel 132 van het Algemeen 
Rijksambtenaren reglement bij Koninklijk 
besluit van zijn vastgesteld. 

3. In geval van geschillen, gerezen tusschen 
het bestuur en de in lid 1 genoemde personen, 
gedraagt het bestuur zich naar de beslissing 
van den Minister van Waterstaat. 

4. De Stichting betaalt jaarlijks voor een 
door den Minister van Waterstaat te bepalen 
tijdstip aan het Verkeersfonds terug de bedra 
gen , welke het R ijk voor het betrokken jaar 
uitgeeft voor bezoldiging van en pensioens
bijdragen voor de in lid 1 bedoelde personen. 

5. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
leden van dit artikel kunnen bij de Stichting 
door de Ministers van Waterstaat en van Defen
sie, na het bestuur gehoord te hebben, ambte
naren en andere personen in Rijksdienst worden 
gedetacheerd. Hun verhouding tot het bestuur 
zal bij hun detacheering worden geregeld. 

Art. 15. De opvolging van de ingevolge lid 1 
van het voorgaande artikel bij de Stichting ge
detacheerde personen geschiedt op de wijze als 
nader door den Minister van Waterstaat, ge
hoord het bestuur, zal worden geregeld. 

Art. 16. H et bestuur st elt een instructie 
vast voor alle personen, die bij de Stichting 
werkzaamheden verrichten. In die instructie 
mogen niet ontbreken bepalingen, welke voor 
zoover noodig geheimhouding waarborgen met 
betrekking tot hetgeen bij de Stichting ter 
kennis van die personen is gekomen, met dien 
verstande, dat in elk geval geheimhouding moet 
zijn gewaarborgd ten aanzien van zaken, waar
omtrent de daarbij betrokken Minister geheim
houding heeft opgelegd. 

Evenbedoelde bepalingen behoeven de goed
keuring van den Minister van Waterstaat. 

Art. 17. Indien de instantie, welke met de 
overheidscontrole op luchtvaartmaterieel is 
belast, dit in bepaalde gevallen verlangt, is 
de Stichting verplicht aan een of meer door die 
instantie met name aangewezen, bij de Stichting 
werkzaam zijnde personen opdracht te geven 
deze instantie technisch-wetenschappelijken bij
stand van adviseerenden aard te verleenen om
trent vraagstukken, welke zich naar aanleiding 
van de overheidscontrole voordoen, voor zoover 
<leze bijstand niet bestaat uit laboratorium
werkzaamheden. 

Art. 18. l. Behoudens het recht van de 
Ministers om, na overleg met de in artikel 5, 
lid 1, onder /, g, h en i, van de akte van oprich
ting genoemde lichamen, de overeenkomst te 
allen tijde te doen eindigen geldt zij voor on
bepaalden tijd, ingaande op den dag in ar t ikel l 
genoemd. 

2. Het bestuur kan de overeenkomst doen 
eindigen met een opzeggingstermijn van zes 
maanden. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te 's-Gravenhage, den 

s. 568. 

Partij ter eene zij de : 
De Minister van Waterstaat, 

De Minister van Financiën, 

Partij ter andere zijde: 
Het B estuur van de Stichting 

,,Nationaal Luchtvaart
laboratorium'', 

Voorzitter, 

Vertegenwoordiger van den 
Minister van Waterstaat 

in het Bestuur, 

17 Maart 1937. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 25 April 1913 
(Staatsblad n°. 139) betreffende het Staats
mijnbedrijf in Limburg en den Mijnraad. 

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

Waterstaat van 24 Februari 1937, no. 492, Af. 
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1937, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Maart 1937, La. A, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. Artikel 2 van Ons besluit van 25 April 

l 913 (Staatsblad n°. 139) betreffende het Staats.
mijnbedrijf in Limburg en den Mijnraad, het 
laatst gewijzigd bij Ons besluit van 6 Januari 
1936 (Staatsblad n°. 560), wordt gewijzigd als 
volgt: 

1. Onder de bevelen van O.nzen Minister 
wordt het beheer van de Staatsmijnen in Lim
burg gevoerd door eene Directie, bestaande uit 
een of meer Directeuren, zoo noodig bijgestaan 
door een of meer Adjunct-directeuren. Zij 
worden door Ons benoemd, geschorst en ont
slagen, of met Onze machtiging door Onzen 
Minister bij arbeidsovereenkomst in dienst 
genomen. E en Directeur of Adjunct-directeur, 
op laatstbedoelde wijze in dienst genomen, kan 
door Onzen Minister worden geschorst en ont
slagen. 

2. Bestaat de Directie uit meer dan een 
Directeur, dan bekleedt een der Directeuren, 
door Ons aan te wijzen, het Voorzitterschap. 

3. De Directie oefent hare functiën uit vol
gens eene door Onzen Minist er vast te stellen 
instructie. In deze instructie wordt ook de 
taak van Adjunct -directeur geregeld. 

IL Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad. waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschri ft zal worden ge:wnden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1937. "l 
WILHELM! NA. '7 

De Minister van Waterstaat, 7 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

(Uitgeg. 6_April 1937.) 
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s. 570. 

22 Maart 1937. BESLUIT tot nadere WIJZI 

ging van het bij Koninklijk besluit van 22 
December 1911 (Staatsblad n°. 371) vast
gestelde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbrug in den Hollandschen IJzeren 
Spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam 
over de Delfshavensche Schie. 

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

Waterstaat van 25 Februari 1937, n°. 481, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 Maart 1937, n°. 33); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 Maart 1937, n°. 481, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 2 van het bij Koninklijk besluit van 

22 December 1911 (Staatsblad n°. 371) vast
gestelde en bij Koninklijk besluit van 22 Maart 
1928 (Staatsblad n°. 79) het laatst gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van de beweegbare spoorwegbrug in den Hol
landschen IJzeren Spoor"eg van Amsterdam 
naar Rotterdam over de Delfshavensche Schie 
te wijzigen als volgt : 

I. H et vijfde en zesde lid worden gewijzigd 
en gelezen: 

,,5. Aan weerszijden van de brug is een sein
paal geplaatst, waarlangs een bol (minimum 
middellijn 0.90 m.) welks oppervlak verdeeld 
is in 16 afwi~selend wit en zwart geschilderde, 
helijk en gelijkvormige driehoeken, tot een 
googte van ten minste 5,50 m. boven de spoor
staven kan worden opgehaald. 

6. Aan de vaartuigen, welke niet onder de 
gesloten beweegbare brug of de vaste brug 
kunnen doorvaren worden de volgende seinen 
gegeven: 

des daags. 
a. als de brug gesloten is of gesloten zal 

worden, zijn of worden de beide wit-zwarte 
bollen neergelaten ; 

b. als de brug open is wordt aan de zijde van 
de brug, vanwaar de doorvaart is toegelaten, de 
wit-zwarte bol geheel opgehaald . 

des nochts. 
a. als de brug gesloten is of als de brug open 

is, doch de doorvaart niet meer vrij is, een rood 
licht aan weerszijden van de doorvaar topening ; 

b. als de brug geopend wordt, doch de door
vaart nog niet vrij is, een groen licht aan de eene 
en een rood licht aan de andere zijde van de 
doorvaartopening; 

c. als de brug open en de doorvaart vrij is, 
een groen licht aan weerszijden van de door
vaartopening ; 

d. als de brug gesloten is en niet geopend 
kan worden, twee roode lichten boven elkaar 
aan de eene en een rood licht aan de andere zijde 
van de doorvaartopening.' ' 

II. De lede n 7 en 8 vervallen ; de bestaande 
leden 9, 10 en 11 worden vernummerd in 7, 8 
en 9. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1937. 

s. 571. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth d e J eu d e. 

(Uitgeg . 13 April 1937.) 

3 Mei 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 22 December 193,! 
(Staatsblad n°. 719), tot vast.stelling van de 
inrichting van den dienst . van het Staats
visschershavenbedrijf te TJmuiden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 

6 van het K'oninklijk besluit van 22 December 
1933 (Staatsblad n°. 719), tot vaststelling van de 
inrichting van den dienst van het Staatsvis
schershavenbedrijf te IJmuiden te wijzigén: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Watergtaat van 1 Maart 1937, La. N., Directie 
van den Waterstaat; 

Den Raad van. State gehoord (advies van 16 
Maart 1937, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April 1937, n°. 361, 
Directie van den Waterstaat; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het Koninkljjk Besluit van 22 December 

1933 (Staatsbl,ad n°. 719) te wijzigen als volgt: 
Art. I. Het vijfde lid van artikel 6 wordt 

geschrapt en in de plaats daarvan wordt ge
lezen : 

.,5. Door Ons wordt uit de leden een voor
zitter aangewezen. 

6. Door Onzen Minister van Waterstaat 
wordt aan de Commissie een secretaris toege
voegd of kan een der leden als secretaris worden 
aangewezen.' ' · 

Art. IJ. In den aanhef van artikel 10 wordt 
achter de woorden " De leden der Commissie" 
ingevoegd : ,,alsmede de secretaris". 

Art. III. In artikel II wordt achter het 
woord "Commissie" ingevoegd: ,,alsmede de 
ecretaris' . . 

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

's-Gravenhage, den 3den Mei 1937. 

s. 575. 

WILHELMINA. 
De Mini ter van Waterstaat, 
vanLidthdeJeude. 

(Uitgeg. 21 M ei 1937.) 

28 Juli 1937. BESLUJT tot vaststelling va,n 
een bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal door Zuid-Bevelri,nd. 

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

Waterstaat van 23 Juni 1937, n°. 443, Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1937, no. 11); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Juli 1937, n°. 421, 
Afrleeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het volgende 

Bijzon1lcr reglement van politie voor het 
kanaal door Zul<l-Beveland. 

_~_rt . J. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartuigen zijn: 

lengte . . . . . 140 m 
breedte . . . . . 15.75 m 
diepgang . . . . 6.20 m 

Art" 2. 1. Vaart;µigen, die tengevolge van 
hun diepgang en den kanaalwaterstand in het 
met den bodem op 5.24 m - N.A.P. liggende 
kanaalgedeelte minder dan 0.30 m water onder 
de kiel hebben en vaartuigen, die daartoe van 
den havenmeester bevel hebben ontvangen, 
moeten de diepe vaargeul volgen. 

2. De in lid 1 bedoelde vaartuigen mogen 
niet van W emeldinge naar H answeert of om
gekeerd vertrekken, voordat de sluismeester 
daa1·toe toestemming heeft gegeven en zij van 
hem aanwijzing omtrent de ligging van de 
diepe vaargeul hebben ontvangen. 

Art . 3. 1. De in artikel 2, lid 1, bedoelde 
vaartuigen, zich in het daargenoemde kanaal 
gedeelte bevindende, moeten het volgende sein 
voeren: 

a. des daags : 
aan den top van den voorsten mast een 

zwarten cylinder van ten minste 0.65 m middel
lijn en ten minste 1 m hoogte ; 

b. de8 nachts : 
zoo hoog mogelijk, doch niet hooger dan 4 m 

boven het hoogste toplicht een rood licht, dat 
aan alle zijden zich.tbaar is op een afstand van 
ten minste 3000 m. 

2. Vaartuigen, die de in artikel l , lid 2, be
doelde vaartuigen sleepen of assisteeren, moeten 
eveneens dit sein voeren, echter met dien ver
stande, dat het roode licht ten minste 1 m boven 
het hoogste toplicht wordt getoond. 

3. Het is aan andere vaartuigen verboden 
het in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde sein t e 
voeren. 

4. Een vaartuig, dat het in lid 1 van dit 
artikel genoemde sein niet voert, moet wijken 
voor een vaartuig dat genoemd sein voert. 

Art. 4. 1. Vaartuigen, waarvan de breedte 
grooter is dan 11 m, moeten steeds door de 
oostelijke opening van de Schorebrug varen. 

2. Overigens moet de doorvaart door de 
draaibruggen geschi ed en d oor d e aan stuur
boordzijde van het vaartuig geleaen doorvaart
opening, tenzij de brugwachter heeft gelast of 
toegestaan, dat :van de andere doorvaartopening 
wordt gebruik gemaakt. 

Art. 5. 1. Het beweegbare gedeelte van de 
Vlakebrug wordt slechts geopend voor vaartui
gen met vas ten mast en voor vaartuigen, welke 
met gestreken mast of door hun opbouw àf door 
hun lading, niet onder de vaste overspanningen 
kunnen doorvaren. 

2. De tijden, waarop de beweegbare brug 
te Vlake voor de scheepvaart niet kan worden 
geopend, worden door den hoofdingenieur
directeur vastgesteld ; een lijst van deze tijden 
ligt op de sluiskantoren te Wemeldinge en t e 
H answeert ter inzage. 

Art. 6. Met de sluizen wordt niet geschut, 
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zoolang het buitenwater hooger staat dan 2,50 m 
boven N.A.P., of lager dan 2,50 m beneden 
N.A.P., of, indien grooter verval bestaat, bij 
keering met de vloeddeuren, 2, 75 m en bij kee
ring met de ebdeuren, 3 m. 

Art. 7. Van het bepaalde bij de artikelen 12, 
lid l, 21, lid 1 en 68, lid l, van het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen mag met toestemming van den haven
meester worden afgeweken. 

Art. 8. De grootste snelheid, waarmede 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

voor stoomvaart uigen met een diepgang van : 
niet meer dan 2 m . . . 250 m 
meer dan 2 m tot 2.75 m .. 150 m 
meer dan 2. 75 m ...... 125 m. 

Art. 9. De grootste geoorloofde lengte van 
vlotten bedraagt 100 m, de breedte 7.50 m, de 
diepgang 1 m . 

Zij mogen met geen grootere snelheid ver 
voerd worden dan van 75 min de minuut. 

Art. 10. Slechts bij gedwongen oponthoud 
mogen v lotten in het kanaal vertoeven en dat 
geval alleen in de verbrcedingen bij de bruggen 
en bij de sluizen. 

Art. ll. Het groot ste aantal vaartuigen, 
dat tegelijk door een stoomvaar tuig mag worden 
gesleept, bedraagt tien. De hoofdingenieuw
directeur is bevoegd dit aantal t e beperken. 

Art. 12. Vaartuigen mogen t usschen de 
sluizen niet langer vertoeven da n voor de door 
vaart of het lossen of laden van goederen noodig 
is, t er beoordeeling van den havenmeester. 

Tot het vertoeven in eene der buitenhavens 
kan de havenmeester vergunning verleenen. 

Art. 13. Overtreding van de bepalingen van 
dit bijzonder reglement wordt , voorzoover daar
in niet bij de wet of het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren en Rijkskanalen is 
voorzien, gestraft met een geldboete van ten 

· hoogste honderd gulden. 
II. te bepalen, dat met het in werking treden 

het onder I bedoelde reglement vervalt het 
reglement, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 23 Mei 1892 (Staatsblad n°. 117) en het 
laatst gewij zigd bij K oninklijk besluit van 28 
Augustus 1918 (Staatsblad n°. 536). 

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

's-Gravenhage, den 28sten Juli 1937. 

s. 576. 

WILHELMINA. 
De Jlfinister van Water taat, 

J. v. Buur en. 
(Uitgeg . 6 Augustus 1937. ) 

28 J uli 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
bepalingen van politie, betreffende het 
gebruik maken van eenige dijken, dammen 
en kaden, onder beheer van het Rijk, en 
betreffende het baggeren, graven en slik
keren langs die werken. (,,Rijksrivierdijken
reglement ' ' .) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 Juni 1937, n°. 444, Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 
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Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 Jul i 1937, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 24 Juli 1937, n°. 422, 
Afdeeling W aterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen de volgende 

Bepalingen vau · politie betreffende het ge
bruik maken van eenlge dijken, dammen 
en kaden, onder beheer van het Rijk, en 
betreffende het bag·g·eren, g·raveu en ~Iik-

lrnren lang·s die werken. 

§ 1. Dijken en wat daartoe behoort , waarop 
dit reglement van toepassing is. 

Art. · 1. Onder dijken en wat daartoe behoort, 
worden in dit reglement verstaan de hierna ge
noemde dijken, dammen en kaden, onder be
heer van het Rijk, met de daartoe behoorende 
wegen, bermen, glooiingen, slooten, los- en 
laadplaatsen, duikers, meerpalen, beschoeiingen 
en andere werken: 

A. Langs den rechter oever van den Boven 
Rijn en van het Pann'erdensch Kanaal : 

1°. de Boven- en B eneden Spijksche Dijken, 
van de Pruisische grens tot den Ouden Rijn
mond; 

2°. de beteugelingskade in de Oude Rijn
monding van den Beneden-Spijkschendijk tot 
den Boterdijk; 

3°. de Boterdijk, zijnde de linker bandijk 
van den Ouden Rijnmond, van de Tolkamer, 
bewesten langs L obith tot den Ossenwaardschen 
dam · 

40_' de Ossenwaardsche dam, van de ontmoe
ting met den Boterclijk tot den Kruisdijk ; 

5°. de Krnisdijk, de Herwensche I nlaagdijk, 
de Herwensèhe Geërfde- of Bandijk en de Panner
densche Ban- of Landsdijk, te zamen vormende 
het zuidelijke en westeljjke deel van den om
ringdijk van het Polderdistrict Herwen, A erdt 
en Pannerden ; 

60. de daaraan sluitende Z orgd~jk, van be
oosten Pannerden in west-zuidwestelijke rich
ting naar h et Pannerdensch kanaal ; 

70_ de L obberdensche dam, loopende van iets 
beoosten het westelijk einde van den Zorgdijk 
in zuidoostelijke r ichting langs den rechteroever 
van het P annerdensch kanaal tot tegenover 
het boveneind van den separatiedam t usschen 
dit kanaa,l en de W aal; 

8°. de Mooksche dam, zijnde een korte schuin 
naar het Pannerdensch kanaal gerichte da m 
tusschen den Pannerdenschen Bandijk en h et 
einde van den Z orgdijk; 

90_ de Galgendaalsche dijk en de Pannerden
waardsche dam, de laatst e aa~sluitende aan h et 
beneden eind van den Galgendaalschen dijk, te 
zamen vormende het benedendeel van den 
rechter leiclijk van het P annerdensch kanaal 
tot den benedenmond van den Ouden Rijn ; 

B. Langs den linker oever van het Panner
densch kanaal en den Neder Rijn ; 

1°. de West -Pannerdensche Landsdijk ; 
2°. de aan het boveneind daaraan sluitende 

Nicolaaswaardsche dam en Aanslititdam, aan
sluiten de aan het fort P annerden met de van 
daar dwars op het Pannerdensch kanaal uit -
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stekende N icolaaswaardsche Hoofdje, Schepdam 
n°. 2 en Schepdam n°. 1; 

3°. de bovenwaarts van het fort Pannerden 
daaraan slu itende Hoofddam, zijnde het begin 
van den separatiedam tusschen h et Panner
densch kanaal en de W aal ; 

4°. het op eenigen afstand benedenwaarts 
van den West-Pannerdenschen L andsclijk ge
legen clijkvakj e genaamd Peppelgraafsche dijk ; 

5°. de Malburgsche Leidam, boven het ge
hucht.Malburgen , lang 1150 m ; 

C. Langs den linker oever van den B oven Rijn 
en de Waal: 

1°. de Millingsche Landsdiik, van de Prui 
sische grens tot den N ederlandschen Dufl:elt 
clijk ; 

2°. de Nederlandsche Dii_ffeltdijk; 
3°. de benedenwaarts daaraan sluitende 

Kapitteldijk tot den bandijk van het polder
district Circul van de Ooij ; 

4°. het daaraan sluitend op N ederlandsch 
gebied gelegen gedeelte van den Querdamm bij 
Wijler; 

5°. de afsluitdijk tiisschen de Waal en de 
JJ1 aas onder de gemeenten Dreumel, Heere
waarden en Rossum, met een dwarskade aan 
h et benedeneinde van de Weiwaard; 

6°. de kruin en h et buitenbeloop van den 
dijk om het fort L oevestein t usschen de grens
p a len 27 en 28 ; 

D. Langs den rechteroever van de Waal: 
de eerste en tweede overlaat onder Dalem, 

gemeente Vuren; 

E . Langs den rechteroever van de Boven lJfer
wede : 

1°. de derde overlaat onder Dalem_, gemeente 
Vuren en de vierde overlaat onder de gemeenten 
Vuren en Gorinchem met de Dalemsche inunda 
tiesluizen ; 

2°. het ravelijn der vesting Gor inchem; 
3°. de dam door de kapitale gracht binnen 

de vesting Gorinch em ; 
4°. de Oude Wolphersche dij k van den zuide

lijken muur van het Tol bastion buiten de Water
poort te Gorinchem t ot den steenen beer bij 
bastion V; 

F. Langs den linkeroever van de Nieuwe 
M erwede: 

Jo. de Werkendamsche Sasdiik; 
2°. de daaraan sluitende Rij.ksdijk met haar 

verlenging over de Deeneplaat naar en over de 
Anna Jacominaplaat; 

G. L angs de JJfaas: 
1°. het Rijksdijkvak te Hedikhuizen, langs 

den linker oever, lang 139 m, aanvangende op 
85 m voorbij km R. XXX der rivier de Maas; 

2°. de afsluitdijk te Andel. 

§ 2. H et gebruik maken van de dijken . 
Art . 2. H et is verboden zonder te zijn voor -

zien van eene schriftelijke vergunning, verleend 
door of vanwege Onzen Minister van Water
s taat, in , op, onder of over de dijken en wat 
daartoe behoort eenig werk uit te voeren of te 
behouden, waardoor in den toestand der werken 
verandering wordt gebracht. 

Onder verander ing wordt niet verstaan het 
geen behoort tot de gewone onderhoudswerken , 



1937 

het snoeien of hakken van beplantingen en het 
maaien van gras, door of vanwege de daartoe 
gerechtigden, mits door deze werkzaamheden 
het verkeer niet worde gehinderd. 

Art. 3. Het is, behoudens verkregen rech
ten, verboden, zonder te zijn voorzien van eene 
schriftelijke vergunning, verleend door of van
wege Onzen Minister voornoemd, op de dijken 
!é)n wat daartoe behoort, boomen, heesters of 
struikgewassen te planten of te behouden. 

Art. 4. 1. De rechthebbende op de beplan
t ing is ten allen tijde bevoegd die te rooien. 

2. Van een voornemen tot inplanten, krach
tens plantrecht, of tot rooien, moet door den 
rechthebbende ten minste dertig dagen te 
voren schriftelijk kennis worden gegeven aan 
den betrokken hoofdingenieur-directeur van 
den Rijkswaterstaat. · 

3. Hij rooit op last, van den in het vorig lid 
bedoelden ambtenaar, de boomen, die voor den 
dijk en wat daartoe behoort, of voor het ver
keer gevaarlijk worden ~eacht, binnen den bij 
den last bepaalden termijn, en handelt evenzoo 
met de hoornen, die gestorven, omgewaaid of 
afgebroken zijn. 

4. Hij heeft zich bij het inplanten of rooien 
te gedragen naar de voorschriften, hem door 
den bovenbed oelden ambtenaar gegeven. 

5. Het kappen of afzagen van hoornen of 
heesters is, zonder schriftelijke toestemming 
van den bovenbedoelden ambtenaar, verboden. 

6. Bij vervanging van gerooide beplanting 
door nieuwe moeten de door den meervermelden 
ambtenaar te geven voorschriften omtrent de 
soort en den afstand der beplanting en omtrent 
hetgeen verder m het belang van den dijk of 
wat daartoe behoort, of van de beplanting is 
te verrichten, nauwkeurig worden nageleefd. 

Art. 5. Het is, behoudens verkregen rechten, 
verboden, zonder te zijn voorzien van eene 
schriftelijke vergunning, verleend door of 
vanwege Onzen Minister voornoemd ; 

a, . over de dijken en wat daartoe behoort 
buit_en de openbare wegen met rij - of voertuigen 
te rijden, paarden, vee of pluimvee te drijven 
of daarop te doen verblijven ; 

b. te loopen over die gedeelten der dijken 
en wat daartoe behoort, welke bezood of be
zaaid, of met krammaststroo of rietpoten ver-
dedigd zijn ; · 

c. op, tegen of aan de dijken en wat daartoe 
behooi:~ vaartuigen, vlotten, vischtuigen of 
dergelijke voorwerpea te bevestigen of te laten 
liggen buiten de los- en laadplaatsen · 

à . van de dijken en wat daarto~ behoort 
gebruik te maken tot, het houden van wedstrij
den, tentoonstellingen, faarden- of veekeurin 
gen, feesten, markten o kerill.Îssen, en tot het 
plaatsen van kramen of tenten of tot het in
nemen van een vaste standplaats met woon
wagens, karren of dergelijke. 

§ 3. Het baggeren, graven en slikkeren langs 
de dijken. . 

. Art. 6. Het is verboden zonder te zijn voor
zien van eene schriftelijke vergunning, verleend 
door of vanwege Onzen Minister voornoemd 
la_ngs de d!jken te .. b~ggeren, te graven of t~ 
shkkeren bmnen V1jft1g meter uit den binnen
teen of b~en dertig meter uit den buitenteen 
van de cli1ken en daarbuiten dieper dan de 
vlakken, die van elk der bedoelde afstanden 
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van de dijken afdalen onder eene helling van 
1 op 4. 

Indien door den vorm van de dijken de plaats 
van den teen onzeker is, wordt deze geacht te 
liggen op een afstand van acht meter, waterpas 
gemeten, uit den naastbij gelegen kant van de 
kruin van den dijk. 

§ 4. Bepalingen tot handhaving van het regle
ment en strafbepalingen. 

Art. 7. Het is verboden te handelen in strijd 
met de bevelen, door de in artikel 8 genoemde 
ambtenaren en beambte van den Rijkswater
staat gegeven ter bescherming van de dijken 
met wat daartoe behoort of ter verzekering van 
het doelmatig en veilig gebruik daarvan. 

Van die bevelen staat, onverill.Înderd de ver
plichting om daaraan onmiddellijk te voldoen, 
hooger beroep open op Onzen Minister van 
voornoemd. 

Art . . 8. Met de han~aving van dit regle
ment Z\Jn, behalve de m artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering genoemde per
sonen, belast de overige ambtenaren en be
ambten van de Rijks- en gemeentepolitie en de 
volgende ambtenaren err beambten van den 
Rijkswaterstaat : 

a, ambtenaren : de hoofdingenieurs-direc
teuren, hoofdingenieurs, ingenieurs, technisch 
hoofdambtenaren, technisch ambtenaren en 
opzichters ; 

b. beambten : de sluis- en brugmeesters of 
-wachters van de in de dijken en wat daartoe 
behoort gelegen sluizen en brugaen en de kan
tonniers, in dienst bij de dijken °en ;,,at daartoe 
behoort. 

De genoe~de ambtenaren van den Rijks
waterstaat Zijn bevoegd tot de handelingen om
schreven in de artikelen 3 en 6 der wet van 
28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) en aan
gewezen tot het opmaken van het proces-ver
baal, be~oeld i~ artikel 4 dier wet. De beslissing, 
b11doeld m artikel 4, derde lid, dier wet berust 
bij den betrokken hoofdingenieur-directeur van 
den Rijkswaterstaat. 

Art. 9. Overtredingvanditreglementwordt, 
v_oor zooveel daartegen niet bij de wet is voor
zien, gestraft. als volgt : 

a. ~et geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van de artike
len 2, 3, 4, derde lid, 5, onder c end, 6 eerste lid 
en 7, eerste lid; ' 

b. met geldboete . van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van de artikelen 4 
vierde en zesde lid, en 5, onder a en b ; ' 

~- !Ilet geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 4 
tweede en vijfde lid. ' 

§ 5. Slotbepaling. 

Art. 10. Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den titel "Rijksrivierdijkenregle
ment' ' . 

II. te bepalen, dat de onder I bedoelde be
palingen van politie in werking treden den 
l~ten September 1937 en dat op dit tijdstip 
Zijn verv~_llen d_e bepalingen_ van politie, vast
gesteld bij Koninklijk beslmt van 4 Juli 1927 
(Staatsblad n°. 238). 

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

's-Gravenbage, den 28sten Juli 1937. 

s. 582. 

WILH ELMINA. 
De lil inister van Waterstaat, 

J. v . Buur en. 
( Uitgeg. 10 Augustus 1937.) 

20 Mei 1937. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het contingent gewone dienst
plichtigen der lichting 1938. 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim, van 
12 Mei 1937, VIIde afdeeling n°. 209 0; 

Gelet op art. 27, eerste en derde lid, der 
Dienstplicbtwet en op art. 55, tweede lid, van 
het Dienstplichtbesluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met betrekking tot de lichting 1938 

wordt als jaar, bedoeld in art. 27, eerste lid, der 
Dienstplichtwet, aangewezen het jaar 1936. 

2. Van de voor inlijving aangewezen per
sonen der lichting 1938 worden 25917 bestemd 
tot gewoon dienstplichtige. 

3. Van de 25917 tot gewoon dienstplichtige 
bestemde ingeschrevenen der lichting 1938 
worden 850 bestemd voor de zeemacht. 

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

Het Loo, den 20sten Mei 1937. 

s. 583. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a.i., 
H. Co 1 ij n. 

(Uitgeg. 1 Juni 1937.) 

30 Jimi 1937. BESLUIT, houdende voorzie
ningen ten aanzien van den dienstplicht 
voor de lichting 1939. 

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

Defensie, van 24 Juni 1937, VII• afdeeling, 
n° . 204 H; 

Overwegende, dat de wijziging, die b~j para
graaf 42 der wet van 29 Novembrr 1935 (Staats
blad n°. 685), zijn gebracht in de Dienstplciht
wet (Staatsblad 1922, n°. 43), in afwachting van 
een algem,eene herziening van het D ienstplicht
besluit (Staatsblad 1929, n°. 21), eenige voor
zienin~ noodig maken met .betrekking tot de 
inschrijving voor den dienstplicht voor de 
lichting 1939 en andere verrichtingen en hande
lingen, die daarmede in verband staan ; 

Gelet op Ons besluit van 6 October 1936 
(Staatsblad n°. 586); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Voor de lichting 1939 wordt voor 

den dienstplicht ingeschreven bij, die in een der 
gevallen, omschreven in art. 6, eerste lid, der 
Dienstplicbtwet, verkeert op 1 October 1937. 

2. -Voor de lichting 1939 geschiedt de aan
gifte ter inschrijving, bedoeld in art. 8, vierde 
lid, der Dienstplich twet : 
. a. voor de ingevolge art. 6 dier wet in te 

schrijven personen in October 1937; 
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b. voor de ingevolge art. 7 dier wet in te 
schrijven personen binnen dertig dagen na den 
dag, waarop het in dat artikel bepaalde op hen 
van toepassing is geworden. 

3. Voor zoover in verband met het bepaalde 
in artikel 1 en 2 afwijkingen noodig zijn van 
andere bepalingen van het Dienstplich tbesluit, 
worden deze afwijkingen vastgesteld door Onzen 
Minister van Defensie. 

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

's -Gravenbage, den 30sten Juni 1937. 

s. 590. 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

van Dij k . 
(Uitgeg. 9 Juli 1937.) 

20 Maart 1937. BESLUIT, houdende bepaling 
van den datum, waarop het Koninklijk 
besluit van 27 Februari 1937 (Staatsb lad 
n°. 566), tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 13 November 1923 (Staatsblad 
n°. 517) tot vaststelling van de inrichting 
van den dienst der Zuiderzeewerken, als 
bedoeld in artikel 1, sub A, der wet van 
14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 354) tot af
sluiting en d roogmaking van de Zuiderzee, 
in werking treedt. 

I nwerkingtreding 1 Mei 1937. 

s. 591. 

20 Maart 1937. BESLUIT, houdende bepaling 
van den datum, waarop het Koninklijk 
besluit van 27 Februari 1937 (Staatsblad 
no. 565), tot wijziging van het K oninklijk 
besluit van 16 Juli 1918 (Staatsblad n°. 
451), tot instelling van den Zuiderzeeraad 
en tot vaststelling van bepalingen betref
fende dien Raad, in werking treedt. 

Inwerkiugtreding 1 Mei 1937. 

s. 602. 

24 Februari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van zeevisch. 

Bijl. Hand. Il 1985/86, 447' . 
Bijl. Hand. Il 1986/8 7' , 89. 
Hand. Il 1936/S'l', bladz. 1109-1114. 
Bijl. Hand. I 1986/IJ'l', 89. 
H and. I 1986 S'l', bladz. 108. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 3 Juni 1936 , N°. 
25, (Nederlandsche Staatscourant van 4 Juni 
1936, N°. 107) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad 0

• 596), de invoer van zeevisch weder
om aan eene tijdelij ke beperking is onderwor
pen en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel van 
wet tot voorziening van het in dat besluit ge
regeld verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 
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rechtstreeks uit het buit.enland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,aanvoer", het lossen uit schepen voor
zien van de ken teekenen van eenig ander land 
dan N eder] and , rechtstreeks va n de visch
gronden komende; 

3. ,,versche zeevisch", alle versche, gekoel
de of bevroren zeevisch , al smede niet door 
zout.en verduurzaamde, doch slechts met zout 
verm engde of besprenkelde of van pekel met 
een zoutgehalt.e van minder dan 20 pct. voor
ziene zeevisch, een en a nder met uitzondering 
van haring; 

4. ,,versche haring" , versche haring, als
mede ve rsche haring , die zoodanig bespren
keld is met zout dat deze da ardoor niet ver
duurzaamd wordt, t.erwijl onder verduurzamen 
wordt verstaan bewerken van ha ri ng met zout 
waardoor deze onder norm ale omst andigheden 
langer dan 14 dagen in deugdelijken, voor de 
consumptie geschikt.en staat blijft, alsmede 
gekoelde en bevroren ha ring, een en ander 
slechts voor zoover de lengte niet meer da n 
29 cm. bedraagt ; 

5. ,, pekel- en st.eu rh aring", a lle door zou t.en 
verduu rzaamde h aring, voorzoover de lengt.e 
niet moer dan 29 cm. bedraagt ; 

6. ,,Onze Minister" , de Minist.er van H an-
del, ij verheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 2 maan
den , aanvangende 1 Juni 1936 en e indigende 
31 M ei 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van : 

a. versche zeevisch , voorzoover deze meer 
bedraagt da n 10 t.en honderd van het netto
gewicht, hetwelk gedurende het jaar 1 935 u it 
dat land is ingevoerd; 

b . versche h aring, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 40 ten honderd van het netto
gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 maanden 
gedurende de ja ren 1932, 1933 en 1934 uit 
dat land is ingevoerd; 

c. pekel- en steurharing, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 40 t.en honderd van het 
netto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 maan
den gedurende de jaren 1932, 1933 en 1934 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het in het vor ig 1 id genoem
de tijdvak is de aanvoer van de in da t lid 
sub a en b genoemde goederen , slechts toege
staan voorzoover deze niet meer bedraagt dan 
voor de sub a genoemde goederen 50 ten hon
derd van het netto-gewicht, hetwelk gedurende 
het jaa r 1935 met schepen, voorzien van de 
kenteekenen van een ig ander la nd dan eder
land, is aangevoerd; 

voor de sub b genoemde goederen, 40 ten 
honderd van het netto-gewicht, hetwelk ge
middeld per 12 maanden gedurende de jaren 
1932, 1933 en 1934 met schepen, voorzien van 
de kenteekenen van eenig a nder land dan 
N ederl and, is aangevoerd. 

3. Zoodra de voor eenig land ingevolge 
het vorig 1 id toegestane hoeveel he id voor aan
voer is bere ikt, is de verdere aanvoer uit sche. 
p en, van een ig kent.eeken van dat land voor
zien, verboden. 

4. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het eerst.e en tweede lid bepaalde 
contingent.en bijzondere contingenten vast te 
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stellen voor den in- of aanvoer ui t nader door 
hem aan t.e wijzen landen. 

5. Indien en in zoov&rre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn , waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelt.e van dien t.ermijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerst.e en tweede lid bedoelde 
contingent.en. 

6. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerst.e en tweede lid be
doelde. 

3. 1. Gedurende he t in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister a fgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, waaronder en de wijze waarop 
eene ve rgunning, in het vorig lid bedoe ld , 
wordt verstrekt, a lsmede betreffende de vast
stelling van bedragen, welke ter bestrij d ing 
van kosten, aan de uitvoer ing van dat beslu it 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een besluit, al s in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , na dere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op gror,d van b ij 
zonden, omsta nd igheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste en tweede lid afwij 
kingen toe t.e staan. 

4. E en beslu iL. als in d,t artikel bedoeld, 
word t in de N ederlandsche Staatscouran t be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststell en betref
fende het leveren van bewijs van herkomst 
van ten invoer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in st rijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
of aanvoert in strijd met het bepaalde in en 
krachtens de arti kelen 2, 3 en 4, wordt ge
straft met gevangen issti,af van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste f 10,000, 
terwijl de goederen, waarmede of ten aanzien 
waarvan de overtred ing plaats had, kunnen 
worden verbeurd ve rkl aard 

. 2. M;et dezelfde stra ffen · wordt gestraft hij , 
d,e een,g goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft , waarv,an h ij weet, dat het is inge
voerd of aangevoerd in strijd met een verbod 
uitgevaardigd bij of krachtens het bepaalde 
in de a rtikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten , stra fbaar gesteld bij deze wet 
worden a ls misdTijven beschouwd. ' 

6. Met het opsporen van foiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
k rachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Stra fvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren de r Rijks. en gemeentepolitie, 
zoomede de ambt.enaren der invoerrechten en 
accij nzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepal ing 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf-
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bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Cris is invoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten F e

bruari 1937. 

s. 603. 

WILHELMINA. 
D e Minister van H andel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 20 April 1937.) 

24 Februari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van aal en paling. 

B ijl. Hand. Il 1935/36, 448. 
Bijl . lfand. Il 1936/3 1, 90 . 
H and. 11 1986/81, blaik. 1109- 111 4. 
Bijl. Hand. 1 1936/8 1, 90. 
Hand. f 1936/31, black. 108. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 3 Juni 1936 n°. 
26 (Nede,·landsche Staatscouran.t van 4 Juni 
1936 n°. 107) ingevolge arti kel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad n°. 59 6), de invoer van aal en pal ing 
wederom aan eene tijdelij ke beperk ing is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het · in dat 
besluit geregeld verbod van invoer za l worden 
gedaa n ; 

Zoo is het , dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
l. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Juni 1936 en e indigende 
31 Mei 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van aa l en paling, voorzoover deze meer be
draagt dan 10 ten honderd van het netto
gewicht, hetwelk gedurende het jaar 1935 uit 
dat 1and is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge h et vor ig li d bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termij n nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog n iet versbreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 
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4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(D e artikel en 8 tot en ,net 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350) . 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 604. 

WILHELMINA. 
D e M iniste,· van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e l i s s e n. 
( Uitgeg: 20 A pril 1937.) 

24 F ebruari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van ch ilisalpeter en natronsalpeter, 
stikstofhoudende kunstmeststoffen , kalkstik
stof en ammoniakwater . 

Bijl. Hand. Il 1935/3 6, 469. 
Bijl . H and. Il 1936/31, 100. 
H and. Il 1936/37, black . 1109-1114. 
Bijl. Hand. 1 1936/31, 100 . 
H and. l 1936/3 1, black . 108. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 Juni 1936, 
N °. 14 (Nederlandsche Staatscou,·ant van 29 
Juni 1936 N °. 124) ingevolge a rtikel 2 der 
,,Cr isi invoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596) , de invoer van chili sal
peter, natronsalpeter, stikstofhoudende kunst
meststoffen , ka l kstikstof en ammoniakwater 
wederom aan eene tijdel ijke beperk ing is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, em. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui tenland of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister" , de Minister van Han
del , N ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, beginnende 1 Juli 1936 en e ind igende 
30 Juni 1937 of zooveel eerder a ls door Ons 

. op voordrach t van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van 

a. ch ilisalpeter en natronsalpeter, voorzoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van het brutogewicht, hetwelk gem iddeld in 
de jaren 1932 en 1933 uit dat la nd is in
gevoerd· 

b. kalksalpeter, kalkammonsalpeter en an
der ammoni umnitraa t, zoomede van leunasa l
peter en zwave]zurenammoniak, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 30 ten honderd van 
het brutogewich t, hetwelk in het tij dvak van 
1 Juli 1932 tot en met 30 J uni 1933 uit dat 
land is ingevoerd; 

c. kalkstikstof, voorzoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het brutoge
wich t, hetwelk gemiddeld in de jaren 1933 en 
1934 uit dat la nd is ingevoerd; 

d. ammoniakwater, voorzoover deze meer 
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bedraagt dan 100 ten honderd van het netto
gewicht, hetwel k in het jaar 1934 u it da t 
land is ingevoerd. 

2. Onze Ministe1· is bévoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te steil en voor 
den invoer u it nader door hem aan te wijzen 
la nden. 

3. I ndien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van krach t zij n, waarvan de 
termij n nog niet is verstreken, zull e n voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termij n 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste l id bedoelde contingenten . 

4. Door Onzen M inister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, wel ke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(D e· artikel en, S tot en, met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N° . 602, blz. 350). 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 24sten F e

bruari 1937. 

s. 611 . 

WlLHELMINA. 
D e Minister van H andel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
{ Uit geg. 20 April 1937. ) 

24 Februari 1937. WET tot regel ing van den 
invoer van metaalweefsels . 

B ijl. H and. II 1935/36, 491. 
B ijl. H and. II 1936/31, 121. 
H and. II 1936/31, bla<k. 1109-1114. 
B ij l. Hand. 1 1936/37, 121. 
Hand. l 1936/37, bladz. 108. 
Wij WlLHELMI A, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 20 J uli 1936, 
N °. 72 {N ede1·landsche Staatscourant van 30 
Juli 1936, N °. 147) ingevolge artikel 2 der 
,,Cr isisinvoerwet" 1931 {Staatsblad 0

• 535), 
gewij zigd bij de wet van 17 November 1933 
{Staatsblad N °. 596), de invoer van metaal
weefsels wederom aan eene t ij delij ke beper
k ing is ondenvorpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat beslui t geregeld verbod van invoer. 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A rt. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rechtstr eeks ui t het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de M inister van H a n
del , Nijve rhe id en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tij dvak van 12 m aan
den, aanvangende 1 Augustus 1936 en e ind i
gende 31 Juli 1937 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voOl"dracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder l a nd 
verboden van : 

a. geweven ijzergaas, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 80 ten honderd van den gemid
delden jaarlij kschen invoer van die goederen 
ui t dat land gedurende de jaren 1934 en 
1935, berekend naar he t oppervlak ; 
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b. andere metaalweefsels, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1934 en 1935 aan d ie 
goederen uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar 
op deze wet in werk ing treedt , bijzondere 
contingenten van kracht zij n, waarvan de 
termij n nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien term ij n 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingen ten . 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke ·niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

( D e artikelen 3 tot en ,net 9 zijn gelij klui
dend aan die van StaatsbladN°. 602, blz. 350). 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten F e

bruari 1937. 

s. 612. 

WILHELMINA . 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n . 
{Uitgeg. 20 April 1937. ) 

24 F ebruari 1937. vVET tot regeling van den 
invoer van rijwielen, r ijwielframes, elec
trische rijwiell ampen en rijwielonderdeelen. 

B ijl. Hand. · u 1935/36, 498. 
B ijl . Hand. II 1936/37, 122. 
H and. Il 1936/9 1, bla<k. 1109-1114. 
B ijl . H and. 1 1936/37, 122. 
H and. 1 1936/37, bladz. 108. 
Wij V{ILH E LMINA, enz ... . doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat door Ons bij besluit van 20 J uli 1936, N°. 
67 {Nederlandsche Staatscourant van 29 J uli 
1936, N °. 146) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 {Staatsblad N° . 535), 
gewij zigd bij de wet van 17 ovember 1933 
{Staatsblad 0

• 596), de invoer van r ijwielen, 
r ijwiel frames, electrische r ijwiellam pen en r ij 
w ielonderdeelen wederom aan eene tijdelij ke 
beperking is onderworpen en dat a rtikel 3 
van genoemde wet voorschrij ft, dat in zooda
n ig geval een voorstel van wet tot voorzien ing 
van het in dat besl uit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van Sta te , en,. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H a n
del, N ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1936 en eind i
gende 31 Juli 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister za l 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van 

a. voetrijwielen, ingerich t voor één zit 
plaats, a l dan niet voorzien van daaraan be-



353 

vestigd toebehooren, voor zoover dit bij een 
normaal twee- of driewielig rijwiel - trans
portrijwielen inbegrepen - behoort, alsmede 
frames voor deze rijwielen, voorzien van an
dere onderdeelen dan hierna onder c genoemd, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van het aantal stuks, hetwelk in het 
jaar 1934 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd; 

b. voetrijwielen, ingericht voor twee of 
meer zitplaatsen, al dan niet voorzien van 
daaraan bevestigd toebehooren, voor zoover 
dit bij een normaal zoodanig rijwiel behoort, 
alsmede frames voor deze rijwielen, voorzien 
van andere onderdeelen dan hierna onder d 
genoemd, voor zoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van het aantal stuks, hetwelk 
in het jaar 1934 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd; 

c. voetrijwielframes voor rijwielen, inge
richt voor één zitplaats, al dan niet voorzien 
van daaraan bevestigde voorvork, voorspat
bord, balhoofdstel, lantaarnhaak, stel achter
varken, achterspatbord, zadelpen, volledig 
trapasstel, t.w. bracketas (trapas), cranks, 
kettingwiel met bijbehoorende kogellagers en 
stofkap, voor zoover deze meer bedraagt dan 
40 ten honderd · van het aantal stuks, hetwelk 
in het jaar 1934 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd; 

d. voetrijwielframes voor rijwielen, inge
richt voor twee of meer zitplaatsen, al dan 
niet voorzien van daaraan bevestigde voor
vork, voorspatbord, balhoofdstel, lantaarn
haak, stel achtervorken, achterspatbord, twee 
of meer zadelpennen, twee of meer volledige 
trapasstellen, als hiervoor bedoeld onder c, 
twee of meer bijbehoorende sturen, één of 
meer kettingkasten of -schermen, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
h et aantal stuks, hetwelk in het jaar 1934 van 
die goederen uit dat land is ingevoerd; 

e. electrische rijwiellampen, waaronder zijn 
te verstaan rijwieldynamo's al dan niet voor
zien van reflectors en ander toebehooren, als
mede ankers en huizen voor deze rijwieldyna
mo's, voor zoover deze meer bedraagt dan 40 
ten honderd van het aantal stuks, hetwelk in 
het jaar 1934 aan die goederen uit dat land 
is ingevoerd; 

/. rijwielbuis, zoowel afgepast als op fa
bricagelengte, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 40 ten honderd van het bruto gewicht, 
hetwelk in het jaar 1934 aan die goederen 
uit dat land is ingevoerd; 

g. rijwielvarken, vorkscheden, binnenbal
hoofdbuizen, zadelpennen, rijwielsturen en 
-stuurbochten, expanders voor sturen, cranks, 
groote kettingwielen, kleine kettingwielen of 
tandwielen, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 40 ten honderd van het bruto gewicht, 
hetwelk in het jaar 1934 aan die goederen 
uit dat land is ingevoerd; 

h. rijwielvelgen en -spatborden voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
het bruto gewicht, hetwelk in het jaar 1934 
aan die goederen uit dat land is ingevoerd; 

j. rijwielzadels, rijwielzadelonderstellen, rij
wielzadelveeren, rijwielzadelstroppen, ketting
kasten, kettingschermen, rijwiel-, zadel-, stuur-, 
bagagedrager- en frametasschen, rok-, jas- en 
handbeschermers, alsmede koordnetten en za-

L. & S. 1937. 
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deldekken, voorzoover deze meer bedraagt dan 
40 ten honderd van het bruto gewicht, hetwelk 
in het jaar 1934 aan die goederen uit dat l and 
is ingevoerd; 

k. rijwielpompen (hand- en voet-), rijwiel
bagagedragers, rijwiel sloten, spaken met een 
diameter van ten hoogste 2.75 mm, nippels 
en nippelplaatjes, voor zoover deze meer be
draagt dan 40 ten honderd van het bruto ge
wicht, hetwelk in het jaar 1934 aan die goe
deren uit dat land is ingevoerd · 

l. andere rijwielonderdeelen (benevens on
derdeelen van rijwielonderdeelen en -toebe
hooren, a lsmede combinaties van onderdeelen), 
waaronder pedaal en remrubbers, voor zoover 
deze bij invoer niet zijn gemonteerd in de pe
dalen , velg of bandremmen, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 40 ten honderd van het 
bruto gewicht, hetwelk in het jaar 1934 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste Jid bedoel de. 

(De artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz . 350 ) . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 
Wil,HELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 20 April 1937.) 

s. 613. 

24 Februari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van rijwielbuiten- en rijwielbinnen
banden en van rubberslangstukken. 

Bijl . Hand. Il 1935/36, 499. 
Bijl . H and. Il 1936/37, 123. 
Hand. II 1936/37, bladz. 1109- 1114. 
Bijl . Hand. I 1936/37, 123. 
Hand. I 1936/37, bladz. 108. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 

-Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat door Ons bij besluit van 20 Juli 1936, N°. 
69 (Nederlandsche Staatscourant van 29 Juli 
1936, N°. 146) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) , gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad N°. 596), de invoer van rijwielbuiten- en 
rijwielbinnenbanden en van rubberslangstuk
ken wederom aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

23 
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Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeeL' 

rechtstreeks uit het bui tenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de l\iinister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1936 en e indi
gende 31 J ui i 1937 of zooveel eerde r a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. rijwiel buitenbanden ; 
b. rijwiel binnenbanden; 

telkens voorzoover deze meer bedraagt da n 25 
ten honderd van het aantal stuks, hetwelk ge
middeld per 12 m aanden in de jaren 1929, 
1930 en 1931 aan die goederen ui t dat land is 
ingevoerd; 

c. rubberslangstukken, 
naar samenstelling en afmeting geschikt voor 
de fabricage van rijwiel binnenbanden, zoowel in 
afgepaste stukken als in fabricagelengten, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van het aantal strekkende meters, 
hetwelk in h et tijdvak, aanvangende 1 Augus
tus 1934 en eindigende 31 Juli 1935, aan die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge h et vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. Indien en in woverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van di en termijn 
de bijzondere contingenten in de pi aats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een I ijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(D e artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N° . 602, blz. 350). 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 615. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 20 April 1937.) 

24 F eb1-ua1·i 1937. WET tot regeling van den 
invoer van watergl as. 

Bijl. H and. Il 1935/36, 501. 
B ijl. Hand. Il 19S6/S"I, 125 . 
Hand. Il 1936/3"1, bladz . 1109- 1114. 
B ijl. Hand. l 1936/3"1, 125 . 
Hand. l 1936/S "I, bladz. 108. 

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

dat door Ons bij besluit van 20 Juli 1936 N ° . 
71 (Nederlan,lsche Staatscou,·ant van 30 Juli 
1936 N° . 147) ingevolge artikel 2 der " Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsbla,d, N °. 535), gewij-
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zigd bij de wet van 17 ovember 1933 (Staats
blad N °. 596), de invoer van waterglas weder
om aan eene tijdelijke beperking is onderwor
pen en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat be luit 
geregeld ve1·bod van invoer za l worden ge
daan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks ui t het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Ministeé van Han
del, Nij verhe id en Scheepvaart; 

3. ,,waterglas", kali- en natronwaterglas. 
2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan

den , aanvangende 1 Augustus 1936 en eindi
gende 31 Juli 1937 ot zooveel eerder als door 
Ons op voord racht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van 

a. vast waterglas, 
b. vloeibaar wate rglas, 
telkens voorzoover deze meer bedraagt dan 

60 ten honderd van het netto-gewicht, hetwelk 
gemiddeld per 12 maanden van het jaar 1934 
aan vast en/of vloeibaar waterglas uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde cont ingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
la nden. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termij n nog niet is verstreken, zu ll en voor h et 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bij zondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste I id bedoelde cont ingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De artikelen S tot en met 9 zijn gelijklui
dend, aan die van StaatsbladN°. 602, blz. 850). 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 617. 

WILHELMINA. 
D e Minister van H andel , 
Nijv erheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitg eg. 20 Apri"l 1937.) 

24 F ebruari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van cement. 

Bijl . H and. Il 1936/S"I, 289 . 
Hand. ll 1936/3"1, bladz . 1114. 
Bijl . Hand. I 1936/3 "1, 239 . 
Hand. l 1936/3"1, bladz. 108. 

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

dat door Ons bij bes) uit van 29 September 
1936, N °. 52 (N ederlandsche Staatscourant 
van 30 September 1936, N °. 190) ingevol ge 
arti kel 2 der "Crisis invoerwet" 1931 (Staa ts
blad N °. 535) , gewijzigd bij de wet van 17 
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November 1933 (Staatsblad N°. 596), de in
voer van cement wederom aan eene tijdel ij ke 
beperking is onderworpen en dat artike l 3 van 
genoemde wet voorschrij ft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorzien ing van 
het in dat beslui t geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,cement", a ll e soorten cement. 
2. 1 . Gedurende het tijdvak van 9 maan

den, aanvangende 1 October 1936 en e ind igen
de 30 Juni 1937 of zooveel eerde r a ls door Ons 
op voordracht van Onzen M inister zal worden 
bepaald , is de invoer uit ieder land verboden 
van cement, voorzoover deze meer bedraagt 
dan 40 ten honderd van het bruto gewicht, het
welk gemiddeld per 9 maanden in de jaren 
1931 en 1932 uit dat land aan cement is inge
voerd. 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer ui t nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog nie t is verstreken, zullen voor h et 
nog n iet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere cont ingenten in de p laats treden 
van de in het eerste I id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen M inister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

(D e a,·tikelen 3 tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350). 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 618. 

WILHELM! A. 
D e Minis ter van Ha1Ulel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 20 A pril 1937.) 

24 Februari 1937. WET tot regeling van den 
invoer van a ll e brood en a ll e deeg. 

B ijl. Hand. Il 1936/31, 247. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1114. 
B ijl . Hand. l 1936/31, 241 . 
H and. l 1936/37, bladz. 108. 
Wij WILHELMINA, e nz .. .. doen te wete n: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij bes! uit van 26 October 1936 
N °. 39 (N ede,·landsche Staatscourant van 29 
October 1936 N°. 211) ingevolge artikel 2 der 
,,Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van alle 
brood en alle deeg wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zooda-
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nig geval een voorste l van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks ui t het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 November 1936 en ein
digende 31 October 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
za l worden bepaald , is de invoer u it ieder 
land verboden van a lle brood en a ll e deeg, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 60 ten 
honderd van de hoeveelheid brood en deeg, 
welke gemiddeld per 12 maanden in het tijd
vak van 1 ovember 1930 tot 1 November 
1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge h et vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vall en _onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz . 350) . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1937. 

s. 620. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Ha1Ulel, 
Nijve,·heid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s en. 
(Uitgeg. 13 April 1937.) 

13 Maart 1937. WET tot regeling van den 
invoer van sch roefbouten , schroeven, moe
ren en steunmateriaal voor vrijl e idingen. 

Bijl. H and. Il 1936/31, 313 . 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1638. 
Bijl. H and. I 1936/31, 313. 
Hand. I 1936/37, blaik. 321 . 

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

dat door Ons bij besluit van 29 December 1936 
N° . 63 (N ederlandsche Staatscourant van 31 
December 1936, N°. 255) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzi gd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoe r van 
schroefbouten, schroeven, moeren en steunma
teriaal voor vrijl eid ingen, wederom aan eene 
tijdelijke beperking is onderworpen en dat ar
t ikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodani g geva l een voorstel van wet tot voor
zien ing van het in dat besluit geregeld ver
bod van rnvoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
A,·t. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit h et buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 
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2. ,,Onze Minister", de Min.ister van H an
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 J a nuari 1937 en e indi
gende 30 Jun i 1937, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
-zal worden bepaald, i de invoer uit ieder 
land verboden van 

a. schroefbouten en schmeven met een dia
meter van 4½ m.m . tot onder 15 m .m. , met 
of zonder kop en in het eerste geval ongeacht 
den vorm van don kop; 

vierka nte en zeskante moeren, indien zij 
voorz ien zijn van een doorloopend gat met een 
d iameter van 4 m.m . tot onder 13 m.m., voor 
zoover deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van het bruto-gewicht, hetwel k gem iddeld per 
6 maanden in het jaar 1933 uit dat land aan 
die goederen is ingevoerd ; 

b. schroefbouten en schroeven met een d ia
meter van 15 m.m. en meer, met of zonder 
kop en in het eerste geval ongeacht den vorm 
van den kop; 

vierkante en zeskante moeren, indien zij 
voorzien zij n van een doorloopend gat met een 
diameter van 13 m .m. tot en met 48 m .m., 
voor zoover deze meer bedraagt dan 40 ten 
honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
middeld per 6 maanden in het jaar 1933 uit 
dat land aan die goederen is ingevoerd; 

c. steunmateriaal voor vrijleidingen, al dan 
n iet voorzien van schroefdraad, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 100 ten honderd van 
het bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 
maanden in het jaar 1933 u.it dat land aan 
die goederen is ingevoerd. 

Bovengenoemde schroefbouten, schroeven, 
moeren en steunmater iaa l voor vrij leidingen 
kunnen geheel of in hoofdzaak zijn vervaar
digd u it ij zer en/of staal, a l dan niet geheel 
afgewerkt, in zwarte, blanke of ha lfb lanke 
uitvoering, a l dan niet voorzien van een dek
laag. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge h et vorig l id bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer u it nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den da~, waar
op deze wet in werking treedt, biJzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termij n nog n iet is verstreken, zullen voor het 
nog n iet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke n iet 
vallen onder de in het eerste Jid bedoelde. 

(De artikelen 8 tot en met 9 zijn gelijklui
<Zend aan die van Staatsblad N°. 602, blz . 850) . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Maart 

1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 13 April 1937.) 

356 

s. 621. 

13 Maart 1937. WET tot regeling van den 
invoer van bij tende potasch en kal iloog. 

Bijl. Hand. Il 1986/8'1, 815. 
H and. Tl 1986/8'1, bladz. 1688. 
Bijl. Hand. I 1986/8'1, 815. 
Hand. 1 1986/8'1, bladz. 821. 

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

dat door Ons bij besluit van 19 December 
1936, N°. 41 (Nederlanilsche Staatscourant 
van 24 December 1936, N°. 251)° ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad 0

• 535), gewijzigd bij de wet van 17 
ovember 1933 (Staatsblad 0

• 596), de in
voer van bijtende pota ch en kaliloog weder
om aan eene tijdelijke beperking is onderwor
pen en dat arti ke i 3 van genoe!T\de wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel van 
wet tot voorziening van het in dat beslu it ge
regeld verbod van <nvoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui ten land of na vooraf
gaan den opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1937 en eindi
gende 31 December 1937 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van 

a. bijtende potasch; 
b. kaliloog; 

telkens voor zoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van het bruto-gewicht, het
welk gemiddeld per 12 maanden in de jaren 
1932, 1933 en 1934 uit dat la nd aan bijtende 
potasch, resp. ka liloog, is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge h et vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in ·zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog n iet verstreken gedeel te van d ien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eer te lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen M in ister ka.n worden vast-
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoel de . 

(De artikelen 8 tot en met 9 zijn gelijklui
<Zend aan die van Staatsblad N°. 60/l, blz. 850). 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Maart 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van H an<Zel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 20 April 1937.) 
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s. 622. 

13 Ma,art 1937. WET tot regeling van den 
invoer van verpakkingsglas, met uitzon
dering van bemand glaswerk. 

Bijl . Hand. II 1936/37, 318. 
H amd. II 1936/37, bladz. 1638. 
Bijl. Hand. I 1936/37, 318. 
Hand. I 1936/37, bladz. 321. 

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

dat door Ons bij besluit van 24 December 1936, 
N°. 23 (Nede,·landsche Sta,atscourant van 29 
December 1936 N°. 253) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van ver
pakkingsglas, met uitzondering van bemand 
glaswerk wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig ge
val een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit gerege ld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 . ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1937 en eindigen
de 31 December 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van 

a. fl esschen met een inhoud van minstens 
15 c.l. en met mondwijdte van hoogs·tens 50 
m.m. van gekleurd glas; 

b . fl esschen met een inhoud van minstens 
15 c.l., en met mondwijdte van hoogstens 50 
m.m. van wit glas; 

c. flesschen met een inhoud van minstens 
15 c.l. en met mond-wijdte van hoogstens 50 
m .m. van halfwit (lichtgroen) glas; 

d. verpakkingsglaswerk (inmaakflesschen, 
potten e.d.) met een inhoud van minstens 15 
c.l. en met mondwijdte van meer dan 50 
m .m.; 

e. verpakkingsglaswerk (medicijnfleschjes, 
enz. ) met een inhoud van minder dan 15 c.l. ; 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in w erking treed t, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de pl aats treden 
van de in het eerste I id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De artikel en 3 tot en m et 9 zijn gelijklui
dend a,an die van Sta,atsblad N°. 602, blz. 350) . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Maart 
1937. 

s. 623. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepva,art, 

H. G e 1 i s s e n. 
(Uitg eg. 13 April 1937.) 

13 Ma,art 1937. WET tot regeling van den 
invoer van benzol. 

Bijl . Hand. II 1936/37, 319. 
H and. II 1936/37, bladz. 1638. 
Bijl. Hand. I 1936/37, 319. 
Hand. I 1936/37, bladz. 321. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 29 December 
1936, N°. 62 (Nederlandsc he Sta,atscourant 
van 31 December 1936 N°. 255) ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staafsblaà, 
N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 No
vember 1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer 
van benzol wederom aan eene tijdel ijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorzien ing van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenlana of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart ; 

3. ,,benzol" , benzol en alle in hoofdzaak 
daaruit bestaande met of zonder bewerking of 
vermenging als motorbrandstof geschikte vloei
stoffen. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1937 en eindigen
de 30 Juni 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van benzol , voorzoover deze meer bedraagt 
dan 100 ten honderd van het netto-gewicht, 
hetwelk gemiddeld per 6 maanden gedurende 
het tijdvak 1 October 1934 tot en met 30 Sep
tember 1935 uit dat land aan benzol is inge
voerd. 

2. Onze Minister is · bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet vers breken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de pl aats treden 
van de in het eerste I id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De a,·tikelen 3 tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350). 

Lasten en bevelen, enz. ; 
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Gegeven te 
1937. 

s. 624. 

's-Gravenhage, den 13den Maart 
WILHELM! A . 

D e Minister van Hanàel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Ui tqe(J. 13 Aprü 1937.) 

13 Maa,·t 1937. WET tot rege ling van den 
invoer van ongetwij nde garens van vlas. 

Bijl. Hand. Il 1936/87, 820. 
Hand. Il 1986/8 7, blad.z . 168819. 
Bijl. Hand. l 1986/87, 820. 
Iland. l 1936/87, bladz. 321. 
W ij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 24 D ecember 
1936 °. 22 (Nederlandsche taatscourant van 
29 December 1936 N°. 253) ingevolge a rtikel 
2 der " Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 0 

535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N° . 596), de invoer van on
g tw ij nde garens van v las wedernm aan eene 
t ij delij ke beperking is onderworpen en dat 
artike l 3 van genoemde wet voor chrijft, dat 
in zoodan ig geval een voorste l van wet tot 
voorziening van het in dat beslui t geregeld 
verbod va n invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

r e<ihtstreek uit het buitenland of na vooraf
gaanden op lag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Mini ter van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den , aanvangende 1 J anuar i 1937 en eind igen
de 30 Juni 1937 of zoovee l ee rder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Min ister zal 
worden bepaald, is de invoe r uit iede t· land 
verboden van ongetwijnde garens va n v las, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 50 ten 
honde rd van het bruto-gewich t, hetwelk ge
midde ld per 6 maanden in he t jaa r 1935 uit 
dat land aan voormelde garens is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te ste ll en voor 
den invoer uit na der door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in woverre op den dag, waar
op deze wet in werking t reedt, bijwndere 
contingenten van kracht zijn, waarva n de 
termijn nog niet is verstreken, zu llen voor h et 
nog niet verstreken gedeelte van dien te rmijn 
do bijzondere contingenten in de pi aats treden 
van cl in het eerste lid bedoelclo contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het ee rste li d bedoelde. 

(De artikel en 8 tot en ,net 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350). 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 13den Maa rt 

1937 . WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 13 April 1937.) 

s. 625. 

13 Maart 1937. WET tot regeling 
invoer van superfosfaat. 

B ijl. H and. Il 1986/37, 821. 
H and. Tl 1936/37, bladz. 1639. 
Bijl . Hand. l 1986/37, 321. 
H and. 1 1986/87, bladz. 821. 
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van den 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in ove rweging genomen h ebben, 

dat door Ons bij beslui t van 24 D ecember 1936 
N °. 24 (N ederlandsche Staatscou,·ant van 29 
December 1936 °. 253) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 

535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van su
perfosfaat wederom aan een t ijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig geval 
een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat be luit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden op lag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de M inister van H an-
del, ijve rhe id en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 Janua ri 1937 en e indigen
de 30 April 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister za l 
worden bepaald i de invoe r uit ieder l a nd 
verboden van supe rfosfaat, voorzoover clevi 
meer bedraagt clan 60 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gem idde ld per 4 maan
den in het tijdvak 1 Mei 1935 tot 1 Mei 1936 
uit dat la nd aan upedosfaat is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vol'ig I iel bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zu llen voor h et 
nog niet verstreken gedeelte van dien term ijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste I id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst va n goederen, welke niet 
va llen onder de in het eerste I iel bedoelde. 

( De artikel en 8 tot en ,net 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 60 12 , blz. 850). 

L asten en beve len , enz.; 
Gegeven te 's-Gravcnhage, den 13clen Maart 

1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van H anàel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 13 Ap1·ü 1937.) 
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s. 626. 

13 Maa,·t 1937. WET rot regeling van den 
invoer van geïsoleerde electriciteitsgelei
dingen. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 322. 
Hand . Il 1936/3"1, bladz. 1639. 
Bijl. Hand. I 1936/37, 322. 
Hand. 1 1936/3"1, bladz . 321. 
Wij 'WILHELMINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 23 Derember 
• 1936, n°. 17 (Nede,·lanilsche Staat1Jcou1·ant van 

28 December 1936, n°. 252} ingevolge a rtikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (S taatsblad n°. 596), de invoer van ge
isoleerde electricite itsgeleidingen wedernm aan 
eene tijde lij ke beperking is onderworpen en 
çlat artike l 3 van genoemde wet voorschrij ft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet rot 
voorz ieni ng van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenla nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, N ijverheid en Scheepvaa1i;. 

2. 1. Gedurende het tij dvak van 6 maan
den, aanvangende 1 Januari 1937 en eind igen
de 30 Juni 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen M inister zal 
worden bepaald, is de invoer uit iede r land 
verboden van 

I. geïsoleerde efectrioiteitsgeleid ingen, be
staande uit koper, a luminium , of een koper
en/of alumin iumhoudende alliage zonder lood
mantel: 

a. geïsoleerd met caoutchouc, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
het bruto-gewich t , dat gem iddeld per 6 maan
den gedurende de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land aan die goederen is ingevoerd; 

b. geïsoleerd met ge impregneerde karoen
omvl ech t ing (o.a. zuur- en weerbestendig 
draad), voor zoover deze meer bedraagt dan 
40 ten honderd van het bruro-gewioht, dat 
gem iddeld per 6 maanden in de jaren 1931 en 
1932 uit dat land aan die goederen is inge
voerd · 

II. ' geïsoleerde eleotricitei tsgeleidingen met 
loodmantel : 

c. geïsoleerd met caoutchouc, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
het bruro-gewicht, dat gemiddeld per 6 maan
den in de jaren 1931 en 1932 ui t dat land aan 
die goederen is ingevoerd; 

d. geïsoleerd door omspinn ing met katoen 
en/of zijde, over al dan niet geëmailleerde ker
nen, alsmede electriciteitsgele idingen, waar
van per draadgele iding de al dan niet ge
emaill eerde kern eerst is geïso leerd met pap ier 
en dan is geïsoleerd met katoen en/of zijde, 
het geheel voorzien van een loodmantel, voo r 
zoover deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van het bruto-gewicht, dat gem iddeld per 6 
maanden in het jaar 1934 uit dat land aan 
die goederen is ingevoerd. 

2. Onze Mi nister is bevoegd om boven de 
ingevolge h et vorig lid bepaalde contingenten 
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bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer u it naclei· door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termij n nog niet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bij zondere contingenten in de plaats treden 
van de in he t eerste lid bedoelde conti ngenten. 

4. Door Onzen Min ister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste l id bedoelde . 

( De artikelen 3 tot en niet 9 zijn gelij klui
dend aan die van Staatsblad N° . 602, blz . 350) . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Maart 

1937. WILHELMINA. 

s. 628. 

De Ministe,· van Handel, 
Nijve,·heid en Scheepvaa,·t, 

H. G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg. 13 Ap,'il 1937. ) 

22 A pril 1937. WET tot regeling van het 
zelfstandig uitoefenen van beroepen en 
bedrijven door vreemde] ingen . 

B ijl . Hand. Il 1935/36, 343; 1936/3 "1, 64. 
Hand. Il 1936/3 "1, blo.ik. 1"158-1"166. 
Bijl . Hand. I 1936/3"1, 64. 
Hand. l 1936/3"1, bladz. 5"10. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat h et, in verband met de huid ige omsta ndig
heden wenschelijk is, het zelfstandi g u itoefe
nen van beroepen en bedrijven door vreemde-
1 ingen en vreemde ondernemingen gedurende 
karteren of langeren t ij d aan regelen te kun
nen b inden ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Voor de toepassin·g van deze wet 

wordt verstaan onder : 
" V1·eemdeling": h ij , die geen N ederlander 

is, noch uit anderen hoofde het Nederlandsche 
onderdaanschap bez it. 

" Vreemde ondernem ing": het buiten het 
Koninkrijk gevestigd lich aam. 

" Zelfstand ig u itoefenen van een beroep of 
bedrij f": elk uit.oefenen van een beroep of 
bedrijf, waaraan a l dan niet stoffelijk voordeel 
is verbonden , anders dan in den vorm van 
arbe id in den zin van artikel 1 van de wet 
van 16 Mei 1934 (Staatsblad n°. 257) rot re
geling van het verrichten van arbeid door 
vreemde) ingen, gewijzigd bij de wet van 20 
December 1935 (Staatsblad n°. 722). 

2. Onder het zelfstandig uitoefenen van een 
beroep of bedrijf wordt voor de toepassing van 
deze wet mede begrepen het vervullen bij een 
naaml ooze vennootschap, een coöperatieve of 
andere rechtsper oonlijkheid bez ittende ver
een ig ing of een stichting, die dat beroep of 
bedrijf uitoefent, van een taak, welke bij een 
zoodanig lichaam in den regel aan een be
stuurder is opgedragen. 

2. 1. Door Ons kan worden bepaald: 
a. cl.at vreemdelingen en vreemde onderne

mingen een beroep of bedrij f of bij On be
slu it aangewezen beroepen of bedrijven, hetzij 
binnen geheel Nederland, hetzij b innen een 
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bij Ons besluit aangewezen deel van Neder
land, niet zelfstandig mogen uitoefenen, zon
der dat zij daartoe schriftelijk vergunning heb
ben verkregen overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 3 ; 

b. dat in de zelfstandige uitoefening buiten 
het Koninkrijk door een vreemdeling van een 
beroep of bedrijf of van bij Ons bes! uit aange
wezen beroepen of bedrijven, hetzij binnen ge
heel Nederland, hetzij binnen een bij Ons be
slu it aangewezen deel van Nederland, werk
zaamheden ten behoeve van derden niet mo
gen worden verricht, zonder dat die vreemde
ling daartoe schriftel ijk vergunning heeft ver
kregen overeenkomstig het bepaalde bij ar
tikel 3. 

2. Een besluit, als bedoeld in lid 1, wordt 
door On genomen op voordracht van Onzen 
Minister van H andel , Nijverheid en Scheep
vaart. Indien een besluit betreft of mede be
treft de u itoefening van een beroep, bedrijf of 
werkzaamheid, behoorende tot de zaken, waar
voor de zorg meer in het bijzonder aan het 
hoofd van eenig ander Departement is opge
dragen, gesch iedt de voordracht mede door 
dezen. 

3. Een beslui t a ls bedoeld in l id 1 wordt in 
de N ederlandsche Staatscourant bekend ge
maakt. Het treedt in werking met ingang van 
den dag, volgende op dien der dagteeken ing, 
onderscheidenlijk der eerste dagteekening van 
de Nederlandsche Staatscourant, waarin het is 
geplaatst, tenzij in het besluit een andere dag 
is genoemd. H et geldt voor den daarin ge
noemden termij n, indien Wij het niet tusschen
tij ds intrekken . 

3. 1 . Omtrent een vergunning als bedoeld 
in artikel 2, lid 1 , wordt door of vanwege 
Onzen Minister van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart bes] ist. 

2. Aan de vergunning kunnen voorwaarden 
en beperki ngen worden verbonden . Zij is gel
di g voor een in de vergunning zelve bepaald 
tijd vak en is voor verlenging vatbaar. 

3. Ind ien de vergunning betreft de uit
oefening van een beroep, bedrijf of werkzaam
heid, behoorende tot de zaken, waarvoor de 
zorg meer in het b ijzonder aan het hoofd van 
eenig ander Departement is opgedragen, wordt 
geen besl issing genomen dan na overleg met 
dezen. 

4. B ij niet- inach tneming der voorwaarden 
of der beperkingen kan de vergunni ng worden 
ingetrokken. 

5. D e aan een vreemdeling verleende ver
gunn ing geldt mede voor den vreemdel ing, 
die na overlijden van den vergunninghouder 
het door dezen uitgeoefende beroep of bedrijf 
voortzet, gedurende dr ie maanden na het over
lijden, of, ind ien het t ijdvak, in de vergunning 
bepaald, eerder is verstreken, tot het einde 
van dat tijdvak. 

4. 1. Met hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste vij fhon
derd gul den wordt gestraft: 

a. hij die in strijd met een. besluit a ls be
doeld in artikel 2, lid 1 , onder a, een beroep 
of bedrij f uitoefent zonder de bij dat besluit 
voorgeschreven vergunn ing te hebben verkre
gen of zonder volledige inachtneming van de 
aan d ie vergunn ing verbonden voorwaarden 
en beperkingen; 
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b. hij die in strijd met een besluit als be
doeld in artikel 2, lid 1, onder b, werkzaam
heden verricht, zonder dat de bij dat besluit 
voorgeschreven vergunning is verkregen of 
zonder dat de aan die vergunning verbonden 
voorwaarden en beperkingen volledig zijn of 
worden in acht genomen. 

2. Gelijke straf kan worden opgelegd aan 
hem die het beheer voert over een in Neder
land gevestigd filiaal, bijkantoor of andere 
nederzetting, door m iddel waarvan een vreem
deling of vreemde onderneming, in strijd met 
een besluit a ls bedoeld in artikel 2, l id 1, 
onder a, een beroep of bedrijf uitoefent zonder 
de bij dat besluit voorgeschreven vergunning 
te hebben verkregen of zonder volled ige in
achtneming van de aan die vergunning ver
bonden voorwaarden en beperkingen. 

3. Indien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee ja ren zijn verloopen sedert een 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens een gelijke overtreding onherroepelij k is 
geworden, kan h ech ten is van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste dui
zend gu lden worden opgelegil . 

4. Een afzonderlijke straf wordt opgelegd 
voor iederen dag, waarop de overtreding is 
gepleegd. 

5. 1. Degene, die ingevolge het bepaalde 
bij een op grond van artikel 2 genomen be
sluit een vergunning behoeft als in dat artikel 
bedoeld , is verpl icht op eerste vordering van 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 7, het ter 
zake ontvangen sch riftel ij k bewijs, dan wel een 
vanwege Onzen Minister van Handel, ijver
heid en Scheepvaart gewaarmerkt afschrift 
van dat bewijs te toonen. 

2. Indien h ij het beroep of bedrij f, voor 
het uitoefenen waarvan h ij de vergunning be
hoeft, uitoefent door middel van een in N e
derland gevestigd f il iaal , bijkantoor of an
dere nederzetting, rust de verplichting mede 
op den gene, d ie over dat fili aal , dat bijkan
toor of d ie nederzetting het beheer voert. 

3. Bij toepassing van voorschriften als be
doeld bij artikel 2, I id 1 , onder b, rust de 
verplichting mede op dengene, die de werk
zaamheden verricht. 

4. Bij niet-nakom ing van de verplichting, 
opgelegd bij een der voorgaande leden van 
dit artikel, kan de vergunning worden inge
trokken . 

6. 1. H etgeen nog ter uitvoering van deze 
wet noodig is, wordt bij of krachtens a lge
meenen maatregel van bestuur geregeld. 

2. Overtreding van de bij of krachtens 
dezen maatregel gegeven voorschr iften , voor
zoover uitdrukkelijk aangeduid als stra fbaar 
feit in den zin van d it artikel, wordt gestr aft 
met hechtenis van ten hoogste twee weken of 
geldboete van ten hoogste vij ftig gulden. 

7. Met het opsporen van de feiten , stra f
baar gesteld bij artikel 4 en artikel 6, zijn 
belast , beh alve de bij of krachtens artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, de ambtenaren van Rij ks- en 
Gemeentepolitie, alsmede zij , die daartoe door 
Onzen Minister van Handel, ijverheid en 
Scheepvaart zij n aangewezen. 

8. 1. De in artikel 7 bedoelde ambtenaren 
hebben toegang tot a ll e p laatsen , daaronder 
begrepen lokalen, erven en woningen, waar 
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gehandeld wordt in strijd met het bepaalde 
krachtens de artikelen 2, 3 of 6, of waar 
redelijkerwijze vermoed kan worden, dat zulks 
het geval is, met uitzondering van: 

a. de inrichtingen, bedoeld bij a rti kel 24 
der wet van 2 Jun i 1875 (Staatsblad n°. 95), 
waartoe, behoudens uit anderen hoofde aan 
anderen toekomende bevoegdheid, alleen toe
gang hebben de districtshoofden der Arbeids
inspectie; 

b. de krachtens artikel 85, lid 1, onder b, 
der Arbeidswet 1919 aangewezen verplegings
inrichtingen en gestichten, waartoe, behoudens 
uit anderen hoofde aan anderen toekomende 
bevoegdheid , alleen toegang hebben de krach
tens genoemde bepaling aangewezen ambtena
ren, die bij h et gebruik maken van deze be
voegdheid de bij di e bepaling bedoelde voor
schriften hebben na te leven. 

2. Wordt aan de in artikel 7 bedoelde amb
tenaren de toegang geweigerd of belemmerd 
of wordt hun op aanmelding tot toelating niet 
geantwoord, dan verschaffen zij zich den toe
gang desnoods met inroeping van den sterken 
arm . 

3. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeeste r der gemeente, of wel voorzien 
van een bijzonderen schriftelijken last, in den 
zin van artikel 120 van het Wetboek van 
Strafvordering, van een commissaris van po
litie en in gemeenten, waar geen commissaris 
is, van den burgemeester. Van dit binnentre
den wordt binnen tweemaal v ier en twintig 
uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt 
mede van het tijdstip van het binnentreden en 
van het daarmede beoogde doel melding ge
maakt. 

9. l. De in artikel 7 bedoelde ambtenaren 
zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen 
hun bij het toez icht op de naleving van de 
bepalingen dezer wet omtrent een uitgeoefend 
wordend beroep of bedrijf is bekend geworden, 
voor zoover die geheimhouding niet iri strijd is 
met de bepalingen dezer of eener andere wet. 
Zij zijn , behoudens tegenover hen, aan wier 
bevel en zij uit kracht van hun ambt zijn on
derworpen, verplicht tot geheimhouding van 
de namen der personen, door wie aangifte is 
gedaan van een overtreding van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde, behoudens wan
neer deze personen hun schriftelijk hebben ver
klaard tegen de mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben. 

2. Hij die opzettelijk de bij het vorig lid 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes m aanden of ge ldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. 

3. Hij aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste d riehonderd 
gulden. 

4. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte: 

a. va n het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming, ter zake van overtreding van 
het bepaalde bij den eersten volzin van het 
eerste lid ; 

b. van hem, wiens naam is medegedeeld, 
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ter zake van overtreding van het bepaalde bij 
den tweeden volzin van het eerste lid. 

10. De bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als overtredingen, be
ha lve de feiten, strafbaar gesteld bij het 
tweede en derde lid van artikel 9, die als 
misdrijven worden beschouwd. 

ll. Ter ·bestrijding van kosten, verbonden 
aan de uitvoering van deze wet, kan, volgens 
bij algemeenen m aatregel van bestuur vast te 
stellen voorschriften, van belanghebbenden 
een vergoeding worden geheven. 

12. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
met vreemde Mogendheden gesloten verdra
gen, met betrekking tot het zelfstandig uit
oefenen van beroepen en bedrijven door vreem
del ingen en vreemde ondernemingen, te be
krachti gen en op te zeggen. 

13. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien h arer a fkondi
g ing. Zij verva lt, behalve ten aanz ien van 
de begane strafbare feiten, dri e maanden na 
den dag, waarop Wij zullen hebben verklaard , 
dat de omstandigheden, welke tot hare tot
standkoming hebben gele id , hebben opgehou
den te bestaan. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

April 1937. 
WILHELMINA. 

De Minuter van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minuter van Landbouw en Visscherij, 

L. N . D eck e rs. 
De Ministe,· van B uitenlanilsche Zaken, 

D eGraeff. 
D e Ministier van Sociale Zaken, 

M. S I i n ge n b er g. 

De M inute,,- van Justitie, van Scha i k. 
(Uitgeg. 11 M ei 1937.) 

s. 629. 

24 M ei 1937. WET tot regeling van den in-
voer van veekoeken. 

Bijl . Hand. Il 1996/87, ! 19. 
Hand. Il 1996/87, bladz. 1909-1914. 
Bijl. H and. l 1986/87, 219. 
Hand. I 1986/81, bladz. 616/7 . 

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

dat door Ons bij besluit van 1 Augustus 1936, 
N °. 3 (Nederlandsche Staat,scourant, van 3 
Augustus 1936, N °. 149) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet va n 17 N ovember 
1933 (Staatsblad N °. 596) , de invoer van vee
koeken wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat art ike l 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat beslui t geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 
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2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del , Nij verhe id en Scheepvaart; 

3. ,,veekoeken": lijn-, grondnoten-, soja-, 
cocoskoeken en a lle andere tot veevoeder ver
werkte oliehoudende noten, zaden en pitten, al 
dan niet gebroken, schroot, schilfers, vlokken, 
korrels of in eenigen anderen vorm, en meel 
van die producten a l dan niet met andere 
voederstoffen gemengd, a l les voor veevoeder. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1936 en e indi
gende 31 Juli 1937, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
za l worden bepaald , is de invoer uit ieder 
land verboden van : 

a. lijnkoeken; 
b. grondnootkoeken; 
c. soyakoeken; 
d. cocoskoeken; 
e. a l Ie andere veekoeken; 
voor zoover deze, wat betreft de hiervoor 

onder a, b, c en e bedoelde goederen, meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gedurende het tijdvak van 1 
Augustus 1935 tot 1 Augustus 1936 aan die 
goederen uit dat land is ingevoerd, en voor 
zoover deze, wat betreft cocoskoeken, meer 
bedraagt dan 30 ten honderd van het bruto 
gew icht, hetwelk in het tijdvak van 1 Juli 
1931 tot 1 Juli 1933 gemiddeld per 12 maan
den aan cocoskoeken ui t dat la nd is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer llit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zull en voor het nog niet 
verstreken gedeelte van d ien termijn de bij 
zondere contingenten in de plaats treden van 
de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden waaronder en de wijze waarop 
door de Stichting ederlandsche Meelcentrale, 
aan welke krach tens arti kei 12 eerste li d der 
"Landbouwcrisiswet 1933" de invoer van de in 
het vorig artikel genoemde goederen uitslui
tend is toegestaan, hetzij die goederen wo rde n 
ingevoerd, hetzij een machtig ing om namens 
h aar die goederen in te voeren, wordt ver
strekt, a lsmede betreffende de vaststelling van 
bedragen, welke ter bestrij ding van kosten 
aan de uitvoering van dit besluit verbonden, 
aan belanghebbenden worden in rekening ge
bracht. 

2. In een besluit, a ls in het vori ge Jid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdhe id 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
ste lde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van he t 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

3. Een besluit, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlanilsche Staatscourant be
kendgemaa kt. 
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(De a1·tikel en 4 tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz . 350). 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten Mei 

1937. 

s. 630. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e l i s s e n. 
{Uitgeg. 13 J uli 1937.) 

24 M ei 1937. WET tot regeling va n den m-
voer van toil etzeep. 

Bijl. Hand. Jl 1936/37, 222. 
Hand. II 1996/97, bladz. 1909-1914. 
Bijl. H and. l 1936/97, 222 . 
Hand. 1 1996/97, bladz. 616/7. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij beslui t van 29 September 
1936, N°. 55 {Nede1·lanilsche Staatscoumnt 
van 1 October 1936, 0

• 191) ingevolge a r
t.ikel 2 der "Crisis invoerwet" 1931 {Staatsblad 
N °. 535), gewijzigd bij de wet van 17 ovem
ber 1933 (Staatsblad N °. 596) , de invoer van 
toiletzeep wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artike l 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig geval 
een voorstel van wet tot voorz iening van het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
A rt. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het bui ten land of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van H an-
del , ijverheid en Scheepvaart. 

3. ,,toil etzeep": geparfumeerde zeep, trans
parantzeep en medicinale zeep, een en ander 
in blok-, staaf- of tabletvorm, geparfumeerde 
zeeppoeder, a lsmede geparfumeerde zach te en 
vloeibare zeep. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den , aanvangende 1 October 1936 en eindigen
de 31 Maart 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordrach t van Onzen l\tlinister zal 
worden bepaald, is de invoer uit iodet· land 
verboden van toiletzeep, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 60 ten honderd van het netto
gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 maanden in 
het jaar 1935 ui t dat la nd aan toiletzeep is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vor ig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zijn , waarvan de 
termijn nog n iet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 
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(De artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N° . 602, blz. 350) . 

Lasten e n bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 24sten M e i 

1937. 

s. 631. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaa,·t, 

H. G e l i s s e n. 
(Uitgeg . 18 J uni 1937. ) 

24 M ei 1937. WET tot regeling van den in-
voer van triplex en multiplex. 

Bijl . Hand. Tl 1936/31, 223 . 
Hand. ll 1936/31, bladz. 1909- 1914. 
Bijl. Hand. Z 1936/3 1, 223. 
Hand. I 1936/31, bladz . 616/1. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te wete n: 
Alzoo Wij in overweg;ng genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 29 September 
1936 N °. 54 (Ned erlandsche Staatscoi.rant van 
1 Octobe r 1936, N°. 191) ingevo lge artikel 2 
der "Crisis invoerwet" 1931 (Staat sblad N °. 
535), gewijzi g d bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 59 6), de invoer _yan 
triplex en multiplex wederom aan eene tiJde
lijke beperking is onderworpen e n dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
dani g geva l een voorstel van wet tot voor
zien ing van het in dat besluit geregeld ver
bod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 
. 2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del , Nijve rhe id en Scheepvaart. 

3. ,, tripl ex en multiplex", triplex en mul t i
plex met uitzondering van e isen- , be rken-, 
beuken- en naa ldhouttriplex of -multiplex. 

2. 1. Gedurende het t ijdva k van 12 m aan
den, aanvangende 1 October 1936 en eindigen
de 30 September 1937 of zooveel eerder a ls 
door On op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit iede r 
l and verboden van triplex en multiplex, voor
zoover deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van het bruto gewicht, hetwelk in het jaa r 
1934 u it dat land aan t ripl ex en mu ltiplex 
is ing voerd . 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig I id bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en :-:-oor 
den invoer uit nader door hem aan te w1Jzon 
l a nden. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zu ll ~n voor h ~t 
nog niet verstreke n gedeelte van dien term1Jn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde conti ngenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onde r de in het eerste lid bedoelde. 

( De artikelen 3 tot en m et 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350) . 

1937 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 24sten M ei 

1937. 

s. 632. 

WIClIELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijve,·heid en cheepvaart, 

H. Ge l i s se n. 
(Uitgcg. 13 J ul i 1937.) 

24 M ei 1937. WET tot r egeling van den in-
voer van metalen schepwerk. 

Bijl. H and. Il 1936/31, 224. 
Hand. II 1936/31, bladz. 1909- 1914. 
Bijl . H and. Z 1936/31, 224. 
Hand. I 1936/3 , , bladz. 616/1. 
Wij WILHELMINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 29 September 
1936 N °. 53 (Nederlandsch,e taatscourant van 
30 September 1936, N°. 190) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535), gewijzig d bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N ° . 59 6) , de invoer van me
ta len schepwe rk wederom aan eene tijdelijke 
be per ki ng is onderworpen e n dat artikel 3 
van genoemde wet voo,·schrijft dat in zoodanig 
geval een voorstel va n wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoee', invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui ten land of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijd vak van 6 maan
den, aanvangende 1 October 1936 en eindigen
de 31 Maart 1937 of zooveel ee rder a ls dom 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald , is de in voer uit iedet· land 
verboden van: 

a,. schepwerk, geheel van metaal, zoowel in 
gebruiksklare uitvoer ing a ls in doelen of a ls 
halffabrikaat, voorzoover deze a r t ikelen in de 
navolgende opsomming zijn genoemd: 

Aardappellepels, Aardbeilepel , Asperge
scheppen, Aspergetangen, Bedruiplepels, Bon
bonlepels, Botermesjes, Bouillonlepels, Bowl
lepe ls, Bowlvorkje , Broodmessen, Broodvor
ken, Broodtangen, Broodzagen, Cakezagen, 
Compotedienscheppe n, Compötele pe ls, Croquet-
cheppen, Dessertlepels, D essertvo rke n, Des

sertmessen, Dienlepels, Di onvork n, D ruiven
scharen voor tafelgebrnik, E ierlepe ls, Eier
scheppen, Frituurlepe ls van geperforee rd me
taal , FL·uitmesjes, Fruitvorkj_os, Frui tscbeppen, 
Garnalenlepels, GebakschepJes, Gebaktangen, 
Gemberl epels, Gembervorken, Grapefruitmes
sen of -zagen, Groentelepel , Haringvorkjes, 
H ors d'oeuvre-dienvorkjes, Hors d'oeuvre-dien
lepels, Hors d'oeuvre-eetvorkje , Ho,·s d'oeuvre
mesjes, Hors d'oeuvre-garnituren, J am lepels, 
Kaasme jes, Kaasschaven voor tafelgebruik, 
:F aasschoffels , Kinderetenschuivers, Kinder
lepels, Kindervorken, Koffielepels, Koffie
zeven van geperforeerd metaal, Komkommer
couverts, Kreeftvorken, Kwastl epels, Likeur
lepels, Messenl eggers, Moccalepe ls, Morellen-
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lepels, Mosterdlepels, Oestervorkjes, PastE:i
scheppen, Puddinglepels, Puddingscheppen, 
Ragoutcouverts, Roomlepels, Rijstl epels, S a
ladecouver ts, Sandwichvorkjes, Sard inevorken, 
Sauslepels, Scheplepels voor hu ishoudelijk ge
bruik, Sinaasappelmessen of -zagen, Soeple
pels, Spiegeleierscheppèn, Suikerschepjes, Sui
kerstrooiers in lepel vorm, Suikertangen, Taa rt
prikkers, T aartscheppen, Taartvorkjes, Tafel

lepels, T afelmessen, Tafefvorken, Thee-eilepels, 
Theelepels, Theeschepjes, Theezeven van ge
perforeerd metaal, Tomatenmessen of -zagen, 
Trancheercouverts, Vischdiencouverts, Visch
messen, Vischscheppen, Vischvorken, Vleesch
dienvorken, Vleeschpennen, Vleeschvorkjes, 
Voorsnijcou verts, IJ slepels, IJ sscheppen, IJs
tangen, Zoutschepjes, Zuurlepels , Zuurvorken; 

b. schepwerk, ten deele van metaa l in ge
bruiksklare uitvoering, voorzoover deze arti
kelen in de onder a vermelde opsomming zijn 
genoemd; 

voorzoover deze meer bedraagt dan: 
voor de onder a bedoelde goederen 15 ten 

honderd van de waarde welke gemiddeld per 
6 maanden in het jaar 1934 aan goederen als 
hiervoor bedoeld "Onder a uit dat land is in
gevoerd; 

voor de onder b bedoelde goederen 70 ten 
honderd van de waarde, welke gemiddeld per 
6 maanden in het jaar 1934 aan goederen, 
als hiervoor bedoeld onder b, ui t dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vori g lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 
. 3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken , zullen voor het 
nog niet verstreken gedeel te van d ien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(D e artikel en 3 to t en m et 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblwi N °. 602, blz . 350). 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P a leize het Loo, den 24sten Mei 

1937. WILHELMINA. 

s. 633_ 

D e Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H. . G e I i s s e n. 
{Uitgeg. 18 J uni 1937.) 

24 M ei 1937. WET tot regeling van den in-
voer van· naadlooze buizen. 

B ijl. H and. Il 1936/37, 232. 
H and. Il 1936/37, bladz. 1909- 1914. 
B ijl . Hand. 1 1936/37, 232. 
H and. 1 1936/3 7, bladz. 616/7. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij bes! uit van 29 September 
1936, N °. 51 (Nederlandsche Staatscourant 
van 30 September 1936 N °. 190) ingevolge 
a rtikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 {Staats-
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blwi N °. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 {Staatsblad N °. 596), de in
voer van naadlooze bu izen wederom aan eene 
tijdelijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besl u it geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in ·entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van H an
del , Nijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,Naadlooze buizen" , naadlooze buizen of 
pijpen van ij zer of staal, met een ui twendige 
doorsnede van 20 t/m 60 m .m . 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 October 1936 en eindigen
de 31 Maart 1937 of zooveel eerder al s door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van naadlooze bu izen voorzoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 m aan
den in het jaar 1934 aan naadlooze bu izen 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge h et vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zij n, waarvan de 
termij n nog n iet is verstreken , zullen voor h et 
nog niet versbreken gedee lte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 
· 4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(D e artikelen Il tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N° . 602, blz. 350) . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten Mei 

1937. WILHELMINA. 

s. 634. 

D e M inister van H andel , 
Nijverheid en S cheepvaart, 

R . G e I i s s e n. 
{Uitgeg. 18 J uni 1937.) 

24 M ei 1937. WET tot regeling van den in
voer van kachels, haardkachels, haarden, 
fornuizen en veevoederkooktoestell en . 

B ijl . H and. Il 1936/37, 285. 
H amd. Il 1936/37, bladz. 1914. 
B ijl. Hand. 1 1936/1!7, 285. 
Hand. 1 1936/37, blwiz . 616/7. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij beslui t van 25 November 
1936 N °. 40 {Nederlandsche Staatscourant van 
30 November 1936 N °. 233) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 {Staatsblad N °. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 {Staatsblad N°. 596), de invoer van 
kachels, haardkachels, haarden, fornuizen en 
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veevoederkooktoestellen wederom aan eene 
tijdelijke beperking is ondenvorpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodani g geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat beslui t geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan ond,}r , 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buiten] and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverhe id en Scheepvaart. 

3. ,, veevoeder kooktoestellen", veevoederke
tels, kookpotten, waschfornuizen of Buande
ries, waarin of waaronder kan worden gestookt, 
zwaarder wegende dan 30 kg., a lsmede de 
daarvoor bestemde onderdeelen. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maa n
den, aanvangende 1 December 1936 en e indi 
gende 30 ovember 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
la nd verboden van, 

a. kachels, haardkachels en haarden, ge
heel of ten dee le ingericht om met vaste 
brandstof te worden gestookt; 

b. g ietijzeren en g ietstalen onderdeelen, be
stemd voor de sub a genoemde art ikelen ; 

c. vuurvaste steenen, bestemd voor binnen
bekleeding van de sub a genoemde artikelen; 

d . fornuizen, geheel of ten deele ingericht 
om met vaste brandstof te worden ge tookt; 

e. g ietijzeren en gietstalen onderdeelen, be
stemd voor de sub d genoemde artikelen; 

/ . vuurvaste steenen, bestemd voor binnen
bekleeding van de sub d genoemde artikelen; 

telkens voor zoover deze meer bedraagt dan 
25 ten honderd van het bruto-gewicht, hetwelk 
in het jaar 1933 uit dat la nd aan die goederen 
is ingevoerd · 

g. veevoeclerkooktoestellen; 
voor zoover deze meer bedraagt dan 25 ten 

honderd va n het bruto-gewicht, hetwelk ge
middeld per 12 maanden in de jaren 1934 en 
1935 uit dat land aan die goederen is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 
. 3. Indien en in zooverre op den dag, waar

op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De artikelen 8 tot en 1»et 9 zijn gel ij klui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350). 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 24sten Mei 

1937. WILHELM! A. 
De M inister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s en. 
(Uitgeg. 13 Jul i 1937.) 

1937 

s. 635. 

24 M ei 1937. WET tot regeling van den in-
voer van bovenkl eeding. 

Bijl. Hand. II 1936/8 '1, 286. 
Hand. II 1936/3'1, bladz. 1909. 
Bijl . Hand. I 1986/8'1, B86. 
Hand. I 1986/8 '1, bladz. 616/'1. 

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

dat door Ons bij besluit van 21 ovember 
1936 N °. 46 (Nederlanihche Staatscourant van 
26 ovember 1936, n°. 231) ingevolge artikel 
2 der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 
535), gewijzi gd bij de wet van 17 ovember 
1933 (Staatsblad n°. 596) , de invoer van 
bovenkleeding wederom aan eene tijdelijke be
perking is ondenvorpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorzien ing 
van het in dat besluit geregeld verbod van in
voer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan ond-,r ," 

"l. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 
rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2 .. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,mannenbovenkleeding" , bovenkleeding 
voor mannen en jongens, niet zijnde gebreide 
en tricotgoederen en niet gemaakt van weef
sels met rubber; 

4. ,,vrouwenbovenkleeding", bovenkleeding 
voor vrouwen, meisjes en kleine kinderen, niet 
zijnde gebreide en tricotgoederen en niet ge
maakt van weefsels met rubber. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1936 en e indi
gende 30 November 1937 of zoovee l eerder, 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. mannenbovenkleeding; 
b. vrouwenbovenkleeding; 
voorzoover deze meer bedraagt dan 20 ten 

honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 12 maanden in de ja ren 1929, 1930 en 
1931 aan mannen-, respectievelijk vrouwen
bovenkleeding uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den da!j;, waar
op deze wet in werking treedt, biJzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zu llen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350). 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten M ei 
1937. 

s. 636. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvam·t, 

H. G e l i s s e n. 

( Uit ge g. 13 Juli 1937.) 

24 Mei 1937. WET tot regeling van den in-
voer van naaigaren. 

Bijl. Hand. Il 1986/37, 287. 
H and. Il 1936/37, bladz . 1909. 
Bijl. H and. 1 1986/37, 287. 
Hand. 1 1936/37, bladz. 616/7. 

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

dat door Ons bij bes! uit van 25 November 
1936 N°. 41 (N ederla11tl~che Staatscoitran t 
van 30 Novembe r 1936, N°. 233) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staat s
blad N°. 535) , gewijzi g d bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N°. 596), de i n
voer van naaigaren wederom a a n eene tij de
lijke beperking is onderworpen en d at artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geva l een voorstel van wet tot voor
ziening va n het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,naaigaren" , katoen en getwijnde naa i
en r ij ggarens in e iken opmaa k en afwerking . 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1936 en e indi
gende 30 November 1937, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van naa igaren, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke gem idde ld per 12 maan
den in de jaren 1930 en 1931 ui t dat land 
aan naaigaren is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor h et 
nog niet verstreken gedeelte van di en termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen M inister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

( D e artikelen 8 tot en. 7net 9 zijn gel ij kliti
denà aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350) . 

L asten en bevelen, enz.; 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten M e i 
1937. 

s. 637. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijve1·heid en Scheepvaart, 

H . G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg. 13 Jitli 1937.) 

25 M ei 1937. WET tot regeling van den in-
voer van suiker. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 291. 
Hand. Il 1936/87, bladz. 2117. 
Bijl. Hand. I 1936/37, 291. 
Hand. I 1936/87, bladz. 616/7. 

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

dat door Ons bij besluit van 24 November 
1936, N °. 40 (Nederlandsche Staatscoitran t 
van 24 November 1936, N°. 229) ingevolge 
artikel 2 de r " Crisisinvoe rwet" 1931 (Staats
blad N °. 535), gewijzig d bij de wet van 17 
November 1933 (Staat sblad N °. 596), de in
voer va n suiker aan een tij delijke bepe rking is 
onderworpen en da t arti ke l 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorzieni ng va n het in 
dat bes! uit geregeld verbod va n invoer za l 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vo0raf
gaanden opslag in en trepot; 

2. ,,Onze Minister", de J\.IIinister van H an
del , Nijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,witsuiker" , witsuiker, me lis en andere 
geraffineerde suiker (behalve kandij en bas
terd) . 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 108 dagen, 
aanvangende 25 November 1936 en eindigende 
12 Maart 1937 , is de invoer uit ieder l and 
verboden van : 

a. ruwe beetwortelsuiker· 
b. ruwe rietsu iker; 

1 

c. witsuiker; 
tel kens voor zoover deze meer bedraagt dan 
80 ten honderd van het bru to-gewicht, het
welk gemiddeld per 108 dagen in het jaar 
1935 uit dat l and is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Mirnster kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, we lke niet 
vallen onder de in het ee rste lid bedoelde. 

(D e a1·tikelen 3 tot en met 9 zijn gelijkliti
dend aan die van Staatsblad N° . 602, blz. 350). 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo. den 25sten M e i 

1937. 
WILHELMINA. 

D e 1Ylinister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uit geg . 18 J uni 1937.) 
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s. 638. 

25 M ei 1937. WET tot regeling van den in
voe r va n geëma il leerde gegoten badkui 
pen, geëmaill eerde, geslagen ijzeren bad
kuipen, en geëmaill ee rde gegoten closet
reservoi 1-s . 

Bijl. Hand. Il 1936/8 7, 297. 
Hand. Il 1936/37, bla,dz. 1909. 
B ijl . Hand. 1 1936/37, 297. 
H and. l 1986/37, bladz . 616/7. 
Wij WILHELM INA, enz ... . doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat door Ons bij bes lu it van 30 November 
1936, n° . 27 {Nederlandse/ie Staatscourant van 
1 December 1936, n° . 234) ingevol ge ::u·tikel 
2 der "Cr is isinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 {Staatsblad n°. 596), de invoer van ge
emaill eerde gegoten badkuipen, geëmaill eerde, 
geslagen ij zeren badkui pen en geëmaill ee ,·de 
gegoten closetreservoirs wederom aan eene 
t ijde lij ke beperking is onderworpen en dat 
a rt ike l 3 van genoemde wet voorschrij ft, dat 
in zoodani g geval een voorstel van wet tot 
voorz iening van het in dat beslu it geregeld 
verbod van invoer za l worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Ivlinister", de M iniste r van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,geëmai ll eerde gegoten closetreservoirs", 
de gietijzeren bakken, a l dan n iet voorzien 
va n de benood igde onderdeelen. 

2. 1. Gedurende het t ij dvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1936 en e in
di gende 30 l ovember 1937 of zooveel eerder 
als door Ons op voord racht van Onzen M inis
ter za l worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van 

a. geëma ill eerde, gegoten badku ipen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 40 ten hon
derd van h et bruto-gewich t, hetwelk gem id
deld per 12 maanden in de jaren 1932 en 1933 
ui t dat land aan d ie goederen is ingevoerd; 

b. geëm a illeerde, geslagen ijzeren bad kui
pen, voor zoover deze meer bedraagt dan 100 
ten honderd van het aantal stuks, hetwelk 
gemi ddeld per 12 maanden in de jaren 1934 
en 1935 ui t da t l and aan die goederen is in
gevoerd . 

2. Gedurende het t ijdvak van 3 maanden, 
aanvangende 1 December 1936 en e ind igende 
28 F ebrua ri 1937, of zooveel eerder a ls door 
on op voord rach t va n Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder la nd 
verboden van 

geëm a i ll eerde, gegoten closetresel'vo i rs, voor 
zoove r deze meer bedraagt dan 20 ten honderd 
van het a antal stuks, hetwelk gem iddeld per 
3 maa nde n in de ja ren 1932 en 1933 ui t da t 
1 and aan die goederen is ingevoerd. 

3. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vo rig li d bepaalde contingenten 
bijzondere cont ingenten vast te stell en voor 
den invoer u it nader door hem aan te wijzen 
landen. 

4. Indi en en in zooverre op den dag, waa r
op deze wet in werk ing t reedt, bijzondere 

1937 

contingenten van krach t zijn, waarva n de 
termijn nog n iet is verstreken, zull en voor het 
nog niet verstreken gedeelte va n dien te rmijn 
de bijzondere contingenten in de p i aats treden 
va n de i11 he t eerste l id bedoelde contingenten. 

5. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst va n goederen, welke n iet 
va ll en onder de in het eerste lid bedoelde. 

( De artikelen 3 tot en rne t 9 zijn geli[ldui
dend aan die van S taatsblad N°. 602, bl z. 350). 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 25sten Mei 

1937. 

s. 639. 

WILHELMINA. 
De M inister van H andel, 
Nij ve,·heid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
{ Uitge g. 13 J uli 1937. ) 

25 M ei 1937. WET tot regel ing van den in-
voer van vleesch en slachtpaarden. 

Bijl . H and. Il 1936/37, 340 . 
H and. Il 1936/3 7, bladz. 2117. 
B ijl . H and. l 1936/37, 340. 
H and. l 1936/37, bladz . 616/7. 

Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat doo r Ons bij beslui t van 14 Januari 1937, 
n° . 21, {Nederlandsche Staatscourant van 15/16 
J anua ri 1937, n°. 9) ingevolge artike l 2 de r 
,,Cri sisinvoerwet" 1931 {Staats blad n°. 535), 
gewijzi gd bij de wet van 17 ovember 1933 
{Staatsblad n°. 596) . de invoer van vl eesch en 
Jacht paarden wederom aan eene t ijde lij ke be

perking is onderworpen en dat artike l 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voot tel van wet tot voorziening 
van het in dat beslui t geregeld verbod van 
invoe r za l worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van Sta te, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks ui t het buitenland of na vooraf
gaanden o pslag in entrepot ; 

2. ,,Onze M inister" , de Minister va n H a n
del , Nijverhe id en Scheepvaart. 

3. ,,Vl eesch" , versch, gekoe ld, bevroren , 
gezouten, gerookt en/o f gedroogd en/of op 
a ndere wijze bewerkt of geconserveerd rund-, 
ka lfs-, schape- en/of paardevl eesch. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 16 J a nuari 1937 en e indi
gende 15 J anuari 1938 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer ui t ieder 
land verboden van 

a . ve rsch, gekoe]d e n/o f bev ro re n r u nd- e n 
kalfsvleesch, voorzoover deze meer bedraagt 
dan tweemaal h et brutogewicht, hetwel k in de 
eerste 6 maanden van het jaa r 1936 aan dat 
vleesch ui t dat la nd is ingevoerd; 

b. ander rund- en/of kal fsvleesch, voorzoo
ver deze meer bedraagt clan 20 ten hor;de rd 
van het bruto-gewich t, hetwelk gemi ddeld 12 
maanden van de jaren 1931 en 1932 aan ,·oor
meld v leesch uit dat land is ingevoerd ; 

c. schape- en paardevleesch , voorzoover 
deze meer bedraagt da n 20 ten honderd van 
het bruto-gewicht hetwelk gemiddeld gedu -
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rende 12 maanden van de jaren 1931 en 1932 
aan schape. en paardevleesch uit dat la nd is 
ingevoerd . 

2. Gedurende het tijdvak, aanvangende 16 
J anuari 1937 en eindigende 1 foi 1937. of 
zooveel eerder als door Ons op voordracht van 
Onzen Minister zal worden bepaald, is de in
voer uit ieder land verboden van slachtpaar
den voorzoover deze meer bedraagt dan 20 
ten honderd van het aantal stuks, hetwelk ge
middeld in 3½ maand in de jaren 1931 en 
1932 uit dat land aan die paarden is inge
voerd. 

3. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

4. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste li d bedoelde contingenten. 

5. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke n iet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende de in het vorig artikel 
genoemde tijdvakken zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen slechts zijn toegestaan, op 
grond van door Ons op voordracht van Onzen 
Minister te stellen regel en. 

2. Door Ons .worden op voordracht van 
Onzen Mini ter regelen ge te ld betreffende de 
vaststelli ng van bedragen, welke ter bestrij
d ing van ko ten, aan de uitvoering van het 
in het vorig lid bedoeld beslu it verbonden, 
aan belanghebbenden worden in rekening ge
bracht. 

3. In een besluit, als in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Min ister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste l id afwijki ngen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlanWJche Staatscourant be
kendgemaakt. 

(De artikelen 4 tot en 1net 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsblad N° . 602, blz. 350). 

Lasten en bevel e n, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten Mei 

1937. 

S. 639 A. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 13 Juli 1937.) 

25 M ei 1937. WET tot 1·egeling van den in• 
voer van huishoudelijk g laswerk. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 350. 
Hand. Il 1936/37, blaà2. 2117. 
B ijl. Hand. I 1986/37, 350. 
Hand. I 1986/87, blaà2. 616/7. 
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Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 25 J anuar i 1937, 
0

• 55 ( N ederlandsche Staatscourant van 29/ 
30 Januari 1937, N°. 19) ingevolge artike l 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 

535) , gewijz igd bij de wet van 17 November 
1935 (Staatsblad N° . 596), de invoer van 
huishoudelijk glaswerk wederom aan eene tij 
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikeJ" 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat beslu it geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han-
del , ijverheid. en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1937 en e indi 
gende 31 Januari 1938, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaa ld, is de invoer uit ieder 
land verboden van huishoudelijk glaswerk, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 60 ten 
honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
durende het jaar 1934 uit dat land aan huis
houdelijk g laswerk is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
ges·teld een lijst van goederen , welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer van huishou
delijk glaswerk niet zij n toegestaan , tenz ij 
daarbij wordt overgelegd een daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
bes] uit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast 
te ste llen ten aanzien van de in dat bes! uit 
gestelde regelingen, alsmede op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. E_en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt m de N ederlanWJche Staatscourant be
kendgemaakt. 
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(De artikelen 4 tot en met 9 zijn gelijklui
denà aan die van Staatsblad N°. 602, blz. 350). 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten Mei 

1937. WILHELMINA. 

S. 639 B. 

D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaa,·t, 

H . G e I i s s en. 
(Uitgeg. 16 Jul i 1937.) 

25 M ei 1937. WET tot regeling van den in-
voer van klompen en klompenmakerswerk. 

B ijl. Hand. Il 1936/31, 351 . 
H and. Il 1936/31, bladz. 2111. 
B ijl. Hanà. I 1936/31, 351. 
H and. I 1936/31, bladz. 616/1. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij be I uit van 25 Januari 1937, 
N°. 51 (Nederlandsche Staatscoumnt van 29/ 
30 J anuari 1937, N°. 19) ingevolge artikel 2 
der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
klompen en k lómpenmakerswerk wederom aan 

·eene t ijde lijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voor chrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 F ebruari 1937 en e indi 
gende 31 Januari 1938, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van klompen en klompenma
kerswerk, voorzoover deze meer bedraagt dan 
50 ten honderd van het bruto-gewicht, het;. 
welk gedurende het jaar 1935 aan klompen 
en klompenmakerswerk uit dat land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
land n. 

3. Indien en m zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken , zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde cont ingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast;. 
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
va ll en onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer van klompen 
en klom penmakerswerk n iet zijn toegestaan, 
tenzij daarbij wordt overgelegd een daartoe 
door of vanwege Onzen Minister a fgegeven 
vergunning. 
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2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vasts teil ing van bedragen, welke ter be
strijding van kosten aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschri [ten vast 
te tellen ten aanzien van de in dat besluit 
gestelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandse/ie Staatscourant be
kendgemaakt. 

(De artikelen 4 tot en met 9 zijn gelijklui
de,,d aan die van Staatsblad N°. 609, blz. 350). 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten Mei 

1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. Ge I i s s e n. 
(Uitgeg. 16 Jul i 1937.) 

S. 639 C. 

25 M ei 1937. WET tot regeling van den in
voer van porselein, fijn en anitair aarde• 
werk en verglaasde en onverglaasde muur
en wandtegels. 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 351. 
Hanà. Il 1936/31, bladz. 2111. 
Bijl. Hand. I 1936/31, 351. 
Hand. I 1936/31, bladz. 616/1. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 25 Januari 1937 
N °. 60 (Nederlandsche Staatscourant van 29/ 
30 J anuari 1937, N°. 19) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad O

• 

535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van por
selein, fijn en sanita ir aardewerk, en ver
glaa de en onverglaasde muur- en wandtegels 
wederom aan een tijde! ijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorz iening van het in dat 
bes lui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n dezo wet is to verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl and of na vouraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze- ~inister" , de Minister van Han-
del , ijverheid en Scheepvaart. 

3. ,,porselein" , wit, gek leurd, gedecoreerd, 
bed rukt of beschilderd porselein. 

4. ,,fij n aardewerk", wit gekleurd, gede
coreerd, bedrukt of beschilderd fijn aarde
werk, inclusief bespoten en/of beschilderd 
terracotta, doch met uitzondering van san ita ir 
aardewerk ; 

24 



1937 

5. ,,biscui t", aardewerk, onverschillig van 
welke kl eur, hetwelk éénmaal is gebakken ; 

6. ,, verglaasde muur- en wandtegels" , ver
glaasde of van gekrista lliseerde glazuren voor
ziene muur- en wandtegels; 

7. ,,onverglaasde muur- en wandtegels", 
biscuittegels. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den aanvangende 1 F ebruari 1937 en e indi 
gende 31 J anuari 1938 is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. porselein, voor zoover deze meer be
draagt dan 40 ten hol!derd van het bruto-g~
wicht, hetwelk in het Jaar 1934 aan porselem 
uit dat l and is ingevoerd ; 

b. fij n aardewerk en biscuit, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 50 ten honderd van 
het bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 
maanden gedurende de jaren 1929 en 1930 aan 
fijn aardewerk en biscuit uit dat l and is in
gevoerd; 

c. sanita ir aardewerk, voor zoove r deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van het 
bruto-gewicht h etwelk in het jaar 1934 aan 
san itair aardewerk uit dat l a nd is ingevoerd. 

2. Gedurende het tijdvak van 6 maanden, 
aanvangende 1 Februar i 1937 en ei ndi gende 
31 Juli 1937, is de invoer uit ieder land ver
boden van: 

a. verglaasde muur- en wandtegels, voor 
zoover deze meer bepraagt dan 70 ten hon
derd van den invoer van verglaasde muur- en 
wandtegels gemi ddeld per 6 m aanden van het 
jaar 1934, berekend naar het geglaz uurde op
pervlak; 

b. onverglaasde muur- en wandtegels, voor 
zoover deze meer bedraagt da n 70 ten hon
derd van den invoer gedurende het tijdvak 1 
J a nuari 1936 tot en met 30 Juni 1936 van 
onverglaasde muur- en wandtegels, berekend 
naar het te verglazen oppervlak. 

3. Onze Minister is bevoegd, boven de in
gevolge de leden 1 en 2 bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen :".oor 
den invoer u it nader door hem aan te w1J zen 
landen . 

4. Indien en in zooverre op den dag, waar
op dit besluit in werking ~reedt, bijzondere 
contingenten v,an kracht z1Jn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken , zull en voor 
het nog niet verstreken gedeelte van dien 
termijn de bijzondere contingenten in de plaats 
treden van de in het eerste en tweede lid 
bedoelde contingenten. 

5. Door Onzen Minister k a n worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste en tweede lid be
doelde. 

(D e artikelen 3 tot en met 9 zijn qelijldui
dend aan d ie van Staatsbla;l; N°. 602, blz . 350). 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 25sten Mei 

1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Handel, 
Nijve,·heid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n . 
(Uitq eq . 16 J uli 1937.) 

S. 639 D. 

25 M ei 1937. WET tot regeling van den in-
voer van gresbu izen. 

B ijl. H and. Il 1936/37, 358. 
H and. Il 1936/37, bladz. 2117. 
B ijl. Hand. I 1936/37 , 358. 
H and. I 1936/37, bladz. 616/7. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat door Ons bij besluit van 2 F ebruari 1937, 
N °. 14 (Nederlandsche Staatscou,·ant van 3 
Februari 1937 N°. 22) ingevolge artike l 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 193_3 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van gresbui
zen wederom aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat a r tikel 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorzien ing van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf-
gaanden opslag in entrepot ; · 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

3. ,,gresbuizen" , gresbuizen en hul pstukken 
(bouwaardewerk). 

2. l. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 Februari 1937 en e indi
gende 31 Jul i 1937, of zooveel eerder als door 
Ons op voordrach t van Onzen Minister zal 
worden bepaald , is de invoe r uit ieder l and 
verboden van gresbuizen, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van het bruto-

-gewicht, hetwelk gem iddeld _per 6 maanden 
in de jaren 1933 en 1934 uit dat l and aan 

· gresbu izen is ingevoerd. 
2. Onze Minister is bevoegd om boven de 

ingevolge h et vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te steil en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de 
termijn nog niet is verstreken, zu ll en voor h et 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de p laa_ts treden 
van de in het eerste lid bedoelde contmgenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een l ijst van goederen, we]ke niet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. l. Gedurende het in het vorig arti kei 
genoemde tijdvak zal de invo~r van .~resbui
zen n iet zijn toegestaan, tenz1J daarb1J wordt 
overgelegd eene daartoe door of_ vanwege 
Onzen Minister afgegeven vergunnrng. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig l id be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strij ding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in reken ing gebracht. 

3. In een beslu it , al s in het vorig I id be
doeld, ka n aan Onzen Minister bevoegdheid 
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worden verleend, nadere voorschri ften vast te 
stell en ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
word t in de N ederland:;che Staatscourant be
kendgemaakt. 

(De a1·tikel en 4 tot en m et 9 zijn gelijklui
dend aan die van Staatsbla,d, N°. 602, blz. 350 ). 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 25 ten Mei 

1937. WILHELMINA. 

s. 640. 

D e Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg . 13 J uli 1937.) 

27 M ei 1937. BESLUIT, houdende nadere re
geli ng van het examen voor ad junct-ij ker. 

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

Handel , Nijverheid en Scheepvaart van 10 
April 1937, N °. 19485 J.A. , Directie van 
H andel en Nijverheid ; 

Gelet op artikel 23, tweede lid, van de 
IJk-wet; 

Gelet op de Hooger-onderwijswet; 
Overwegende, dat de in het K oninkl ijk Be

slui t van den llen Jul i 1871, Staatsbl ad N°. 
76, opgenomen nadere regeling van het exa
men voor ijker of adjunct-ijker der maten en 
gewichten a ls niet meer in overeenstemming 
met de e ischen van de practijk is te beschou
wen , zoodat vervanging daarvan noodzakelijk 
is; 

D en R aad van State gehoord (a dvies van 
den llen Mei 1937, N °. 39); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Mei 1937, N°. 
24940 J .A., Di rectie van Handel en Nijver
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het bovenvermeld be

slu it, het volgende te bepalen: 
Art. 1. Tot het afnemen van het examen, 

bedoeld in artikel 23, tweede lid, der IJkwet, 
wordt, telkenmale a ls dit noodi g is, door On
zen Minister van H andel, Nijverheid en 
Scheepvaart een Commiss ie benoemd. 

2. Onze M inister van Handel, ijverheid 
en Scheepvaart bepaalt het tijdstip waarop en 
de plaats waar het examen zal worden afge
nomen . De beschikking wordt tenminste één 
maand voor het begin van het examen in de 
N ederl andsche Staatscourant opgenomen . 

3. Tot het a fl eggen van het examen wor
den a ll een zij toegelaten, die in het bezit zij n 
van een der in de artikel en 122, 125 en 126 
der Hooger-onderwijswet bedoelde getuig chrif
ten en d iploma's. 

4. Zij , die het examen wenschen af te leg
gen, melden zich daartoe binnen veertien da
gen na de aankondig ing, in artikel 2 bedoeld , 
schr iftelij k aan bij den voorz itter van de 
examencomm issie, met opgave van hunne 
woonplaats en overlegging van: 

a. hunne geboorteakte; 
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b. het getu igschr ift of diploma, bedoeld in 
artikel 3; 

c. voorzoover moge] ijk, de 1 ijst van de cij
fers behaald bij het examen, op grond waar
van het onder b bedoel de getui gschrift of di
ploma is u itgerei kt. 

5. 1. H et examen loopt over de volgende 
vakken : 

a. de wiskunde ; 
b . de natuurkunde; 
c. de scheikunde; 
d. de mechanica ; 
e. de kennis van veri ficatiën met stan-

daardsnauwkeurigheid; 
/. de kennis van de weegwerktuigen; 
g. de kennis van de meetwerktuigen; 
h . de kenn is van de inhoudsvind ing; 
i. de kennis van de eigensch appen, de be

werking en het onderzoek van stoffen; 
k . de kennis van de stelsels van maten en 

gewichten; 
l . de kennis van de IJkwet en van de rege

ling tot uitvoering daarvan. 
2. H et examen omvat de kennis van de in 

het vorig lid genoemde vakken, voorzoover 
deze aan de Technische H oogeschool te Delft 
behandeld worden voor de stud ie voor ad junct-
ijker. , 

6. 1. H et examen ka n schriftelijk, prac
tisch en mondeling worden afgenomen. 

2. H et examen is openbaar, doch bij het 
mondeling examen mogen de examinandi geen 
toehoorder zijn. 

7. Omtrent den uitslag van het examen 
beslist de Commissie bij meerderhe id van stem
men. Bij staking van stemmen wordt de can
didaat beschouwd te zijn afgewezen. 

8. A an hen , die h et examen met gunstig 
gevolg h ebben afgelegd, wordt door de Com
miss ie een getui gsch r ift uitgereikt. Dit ge
tuigschrift geeft geen aanspraak op een aan
stelling vanwege het Rijk . 

9. Indien meer dan één geëxam ineerde het 
examen met gunstig gevolg heeft a fgelegd , 
beslist de Commissie over d_e rangschikking 
naar gebleken bekwaamheid. 

10. 1. Na afloop van het examen brengt 
de Commissie zoo spoedig mogelijk schrifte
lijk verslag uit aan Onzen Minister van H an
del, Nijverhe id en Scheepvaart. Dit verslag 
behelst de namen van hen, d ie aan het examen 
hebben deelgenomen en van hen, die het met 
gunstig gevolg hebben afgelegd, a lsmede de 
in artikel 9 bedoelde rangschikking. 

2. De Commissie voegt bij het verslag de 
opmerki ngen, die zij tot een juiste beoordee-
1 ing van de bekwaamheid en de geschiktheid 
van de geëxamineerden nuttig acht. 

11. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbl ad, waar in het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staats blad zal wor
den gepl aatst en in afschrift zal worden mede
gedee ld aan den R aad van State. 

's-Gravenh age, den 27sten Mei 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n . 
(Uitgeg. 8 J uni 1937. ) 
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s. 641. 

16 Juli 1937. BESLUIT tot uitvuering van de 
artikelen 6 en 11 van de wet van den 22sten 
April 1937 (Staatsblad n°. 628) tot regeling 
van het zelfstandig uitoefenen van beroe
pen en bedrijven door vreemdelingen. 

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

H andel, Nijverheid en Scheepvaart van 10 Mei 
1937, N°. 24230 J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid ; 

Gelet op de artikelen 6 en 11 van de wet van 
22 April 1937 (Staatsblad n°. 628), tot regeling 
van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en 
bedrijven door vreemdelingen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1937, N°. 61); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Juli 1937, N°. 28390, 
J.A. , Directie van H andel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
"wet": de wet van 22 April 1937 (Staatsblad 

no. 628) tot regeling van het zelfstandig uit
oefenen van beroepen en bedrijven door vreem
delingen ; 

,,Onze Minister": Onzen Minister van Econo
mische Zaken. 

2. 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 
2, lid l , van de wet, wordt aangevraagd aan 
Onzen Minister. 

2. De aanvrage geschiedt door inzending 
van een behoorlijk en volledig ingevuld, onder
teekend aanvraagformulier, hetwelk door Onzen 
Minister wordt vastgesteld en verkrijgbaar 
wordt gesteld bij de Kamers van Koophandel 
en F abrieken. 

3. In gevallen van spoedeischenden aard 
kan Onze Minister afw\ikingen van het be
paalde in het vorig lid toestaan. 

3. Onze Minister kan vorderen, dat, a,lvorens 
een aanvrage om vergunning in behandeling 
genomen wordt, de door hem noodig geachte 
nadere opgaven en inlichtingen worden ver
strekt, alsmede te zijnen genoegen door over
legging van bewijsstukken als anderszins, de 
juistheid worde aangetoond van alle ter zake 
van de aanvrage verstrekte gegevens. 

4. De aanvrager wordt zoo spoedig mogelijk 
van de op zijn aanvrage genomen beslissing in 
kennis gesteld met inachtneming van de be
palingen van het volgend artikel. 

5. 1. Wordt de vergunning geweigerd, dan 
geschiedt de kennisgeving daarvan aan den 
aanvrager bij aangeteekenden brief. 

2. Wordt de vergunning verleend, dan wordt 
daarvan aan den aanvrager een schriftelijk be
wijs verstrekt behoudens het bepaalde bij arti
kel 6, lid 2 ; Onze Minister stelt het model van 
het bewijs vast. · 

3. In het bewijs wordt het tijdvak, waarvoor 
de vergunning is verleend, vermeld. 

4. Indien aan de vergunning voorwaarden 
of beperkingen zijn verbonden, worden deze in 
het bewijs opgenomen. 

5. Onze Minister zendt een afschrift van het 
bewijs toe aan elke Kamer van Koophandel en 
Fabrieken, in welker gebied krachtens de ver
gunning het beroep of bedrijf zal mogen worden 
uitgeoefend of de werkza11mheden zullen mogen 
worden verricht. 
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6. 1. Terzake van elke verleende vergunning 
wordt een telkens door Onzen Minister te be
palen vergoeding geheven, tot een bedrag van 
ten hoogste twintig gulden. 

2. Het in artikel 5, lid 2, bedoelde schrifte 
lijke bewijs wordt niet verstrekt, dan nadat de 
in het vorig lid bedoelde vergoeding is voldaan. 
I n gevallen van spoedeischenden aard kan Onze 
Minister afwijkingen hiervan toestaan. 

3. Afschriften van zoodanig bewijs of van 
gedeelten daarvan kunnen aan den aanvrager 
worden verstrekt tegen betaling van een door 
·Onzen Minister vast te stellen bedrag van ten 
hoogste vijf en twintig cent per afschrift. 

7. 1. Verlenging van een vergunning ge
schiedt steeds voor een bepaald tijdvak. 

2. Ten aanzien van de verlenging van een 
vergunning vinden de artikelen 2 tot en met 6 
overeenkomstige toepassing, met dien verstan
de, dat de in artikel 6, lid 1, bedoelde vergoeding 
ten hoogste tien gulden zal bedragen. 

8. 1. Indien een vergunning tusschentijds 
wordt ingetrokken, geschiedt daarvan bij aan
geteekenden brief kennisgeving aan dengene, 
te wiens name het in artikel 6, lid 2, bedoelde 
bewijs is gesteld. 

2. Ten aanzien van de kennisgeving vindt 
artikel 5, lid 5, overeenkomstige toepassing. 

9. Hij die terzake van het verkrijgen van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1, van 
de wet, dan wel van verlenging van een ver
gunning, onjuiste of onvolledige gegevens ver
strekt, wordt ingevolge artikel 6 van de wet 
gestraft met de aldaar genoemde straffen. 

10. Dit besluit treedt in werking met im;ang 
va n den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den Hlden Juli 1937. 

s. 642. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uita~g. 3 Auqustns 19:J7. ) 

23 J uli 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

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

Landbouw en Visscherij a.i. van 24 Juni 1937, 
n°. 16626, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

Gelet op het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 
27 April 1937, Stbl. n°. 754; 

Gehoord de Centrale Oom.missie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 12 Juni 1937, n°. 814); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
13 Juli 1937, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Economische Zaken van 21 Juli 1937, 
n°. 19443, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te voegen in het Crisis-Akkerbouw

besluit 1934: 
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l. in artikel l, lid 1, aan het slot : ., 13°. 
,,suiker ": suiker met uitzondering van druiven
suiker uit zetmeel, alsmede met uitzondering 
van melado, melasse, stroop en andere suiker
houdende vloeistoffen.''; 

Il. in artikel 2 tusschen de woorden "aard
appelen", en "tarwe" het woord "suiker,"; 

III. in artikel 4 tusschen de woorden "aard
appelen" en "'l.! dan niet bewerkte of verwerkte 
peulvruchten" het woord: ,,suiker, " : 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

s. 643. 

De Minister van Economische Zaken, 
Steenb e rghe. 

; Uitgeg. 30 J uli 1937.) 

23 Juli 1937. BESLUIT tot intrekking van 
het Crisis-Snoek besluit 1935 I. 

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

Landbouw en Visscherij van 18 Juni 1937, 
N°. 16629, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden, en van Financiën van 23 Juni 
1937, afdeeling Begrootingszaken (Generale 
Thesaurie), N°. 196 ; . 

Gelet op het Crisis-Snoekbesluit 1935 I; · 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 

artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 12 Juni 1937, N°. 812); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
6 Juli 1937, N°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Landbouw en Visscherij a. i. van 14 Juli 
1937, N°. 18979, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden, en van Financiën van 21 
Juli 1937, Afdeeling Begrootingszaken (Gene
rale Thesaurie), N°. 212; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. in t e trekken het Crisis-Snoekbesluit 

1935 I; 
B. te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

s. 644. 

De Minister van E conomische Zaken, 
Steenberghe. 
De Minister van Financiën, 

J . A. de Wi ld e. 
( Uitgeg. 30 Juli 1937.) 

28 J uli 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
Bloembollensaneeringsplan 1935 (Ex:port). 

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

Landbouw en Visscherij van den 19 Juni 1937, 
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N°. 16613, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 10, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Organisàtie
besluit 1933, op het Crisis-Heffingsbesluit 193?, 
en op het Bloembollensaneeringsplan 1935 
(Export); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 12 Juni 1937, N°. 813); · · __ 

Gehoord den Raad van, State (advies v:àn 
den 13 Juli 1937, N°. 45) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Economische Zakeri van den ·26 Jnli 1937, 
N°. 19440, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan-
gelegenheden ; · 

H ebben goedgevonden en verstaan : · 
A. het Bloembollensaneeringsplan 1935 (Ex-

port) te wijzigen als volgt: · · 
I. In het be:P.aalde onder B. wordt het jaar

tal " 1937" gewijzigd in " 1938"; 
II. Artikel 3, lid l, onder b wordt gewijzigd 
~~~: . 

,,b. bloemboilen naar het buitenland te ver
koopen, aan te bieden, in consignatie te zenden 
of uit t e voeren anders dan met inachtneming 
van door Onzen Minister te stellen voorwaar
den·''· 

III. 'Aan artikel 3, lid 1 wordt toegevoegd: 
,,c. bloembollen te verkoopen, aan te bieden, 

in consignatie te zenden of uit t e voeqm, welke 
niet voldoen aan door Onzen Minister vast te 
stellen exportvereischten ; 

d. Indien door Onzen Minister daartoe 
minimumprijzen worden vastgesteld, bloem
bollen naar het buitenland te verkoopen, aan 
te bieden, in consignatie te zenden of uit te 
voeren t egen lagere, dan bedoelde minimum
pr~jzen." ; 

IV. Artikel 3, lid 2 wordt gewijzigd als volgt: 
"2. De in het vorig lid bedoelde voo_rwaarden 

en minimumprijzen, zoomede de in artikel 4, 
lid 1, onder a bedoelde prijzen kunnen verschil 
lend worden vastgesteld : 

a. voor verschillende soorten ; 
b. voor verschillende landen ; 
c. naar gelang het den kleinhandel, den 

groothandel of de in het buitenland gevestigde 
groothandelaren -wederverkoopers betreft; 

d. naar gelang het bloembollen uit den oogst 
1937 dan wel uit den oogst 1938 betreft." ; 

V. Artikel 4, lid l, onder a, wordt gewijzigd 
als volgt: 

,,a. de exporteur, indien door Ons als voor
waarde voor het verkrijgen van vergunning zal 
worden gesteld het betalen van een bedrag, 
overeenkomende met een door Onzen Minister 
te bepalen percentage van door Onzen Minister 
daartoe vstst te stellen prijzen per eenheid, over 
de hoeveelheid bloembol1en, ·waarvoor vergun
ning wordt verleend, dat bedrag aan de Cen
trale ten behoeve van het Fonds zal hebben 
betaald, dan wel terzake van die betaling met 
en ten genoegen van de Centrale een regeling 
zal hebben get,roffen, met dien verstandl-, dat 
hij het recht zal behouden op restitu tie dan 
wel ontheffing van de verplichting tot betaling 
ten opzichte van het gedeelte van genoemd 
bedrag, hetwelk betrekking heeft op een hoe
veellieid bloembollen, ten aanzien waarvan hij 
kan aantoonen, dat export daarvan niet heeft 
plaats gevonden ; ' ' ; 



1937 

- VI. Artikel 4, lid 2, onder b, wordt gewijzigd 
als volgt: 

"b. species-tulipa's en andere eventueel door 
of vanwege Onzen Minister aan te wijzen bota
nische variëteiten.";-

VII. Artikel 4, lid 3, wordt gewijzigd als 
volgt: 

"3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel onder a zal ten aanzien 
van den kleinhandel het daar bedoeld percen
tage eventueel worden berekend over een door 
Onzen Minister vast te stellen bedrag per een
heid welk bedrag verschillend kan zij n voor de 
verschillende soorten.'' ; 

VIII. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt: 
,, 1. De als georganiseerde aangesloten expor

teur is verplicht : 
a. om bepaalde door of vanwege Onzen 

Minister voor te schrijven boeken op door of 
vanwege Onzen Minister vast te stel!en wij ze 
regelmatig bij te houden ; 

b. om bepaalde door of vanwege Onzen 
Minister voo~ te schrijven, op de buitenlandsche 
leverantie's en consignatiezendingen betrekking 
hebbende documenten en be~cheiden op door of 
vanwege Onzen Minister vast te stellen wijze 
op te maken; 

c. om de onder a en b bedoelde boeken, docu
menten en bescheiden gedurende een door of 
vanwege Onzen Minister vast te stellen tijd te 
bewaren; 

d. om alle zendingen bloembollen, welke 
na11,r de landsgrenzen worden vervoerd met de 
bestemming om te worden uitgevoerd, gedu
rende het binnenlandsch vervoer tot aan de 
landsgrenzen vergezeld te doen gaan van door 
of vanwege Onzen Mini ter aan t e wijzen docu
menten, opgemaakt op door of vanwege Onzen 
Minister vast te stellen wijze ; 

e. om bij daadwerkelijken uitvoer van de 
onder d genoemde zendingen de aldaar bedoelde 
documenten aan de ambtena-ren van de uiterste 
wacht dan wel andere bevoegde douane- of 
grenscontrole-ambtenaren in te leveren en te 
hunner beschikking t e laten.'' ; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
der afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Juli Hl37. 

s. 645. 

WILHEL?.ITN A. 
De .Minister van Economische Zaken, 

Steenberghe. 
( Uitgeg. 29 Juli 1937.) 

28 J uli 1937. BESLUIT, houdende toepassing 
op bloembollen van de artikelen 9, 13 en 14 
van de Landbouw-Crisiswet 1933 en van 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 

,,Bloembollensaneeringsplan 1937 (Han
del)" . 

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

Landbouw en Visscherij van den 19 Juni 1937, 
N°. 16612, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 
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Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 van de Land
bouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en op het Crisis-Heffingsbesluit 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 12 Juni 1937, 0 • 809); 

Gehoord den Raad van tate (advies van den 
13 Juli 1937, N°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Economische Zaken van den 26 Juli 1937, 
N°. 19441, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen voor het tijdvak, ingaande op den 

dag van het in werking treden van dit besluit 
en eindigende den 3lsten Juli 1938: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de terminolo
gie van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en 
verstaat voorts onder : 

1 °. ,, bloem.bollen" : bollen van hyacinthen, 
tulpen en narcissen ; 

2°. ,,vergunning": de vergunning, bedoeld 
in artikel 2 van dit besluit; 

3°. ,,handelsjaar"; het jaar loopende van 
1 Augustus van eenig kalenderjaar tot 1 Augus
tus van het daaropvolgend kalenderjaar ; 

4°. ,,Centrale'': een door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisis-Organisatie; 

5°. ,,soorten'' : de soorten hyacint hen, tulpen 
en narcissen ; 

6°. ,,aangeslotene" : dengene, die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
door haar is toegelaten tot de groep handelaren. 

2. 1. H et verhandelen van bloembollen is 
verboden, tenzij door den handelaar aan de 
navolgende voorwaarden is voldaan: 

a. dat hij is aangeslotene ; 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister te verleenen vergun
ning, waarvan het model door of vanwege On
zen Minister wordt vastgesteld ; 

c. dat hij zich heeft verplicht met bij de 
Centrale aangesloten telers, exporteurs en 
handelaren van bloembollen zoomede bloem
kweekers, die bloembollen als grondstof voor 
hun trekkersbedrijf bezigen, betreffende bloem
bollen, welke voldoen aan de door Onzen Mi
nister ingevolge artikel 5, lid 1, onder b, .van 
dit besluit vast te stellen exportvereischten een 
overeenkomst te zullen aangaan tot het ver 
leenen van een korting op de verkoopnota's 
tot een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van een door Onzen Minister vast 
te stellen prij s per eenheid, welke percentage 
verschillend kan zijn voor de verschillende oog
sten, soorten, qualiteiten, variëteiten en maten, 
terwijl voor zoover betreft mud- en kilogram
goed de kortina zal worden vastgesteld door 
een door Minister aan te wijzen rechtspersoon
lijkheid bezitt ende iJLstelling ; 

d. dat hij aan de Centrale alle door hem uit 
welken hoofde ook verschuldigde gelden heeft 
betaald, dan wel terzake van die betaling met 
en ten genoegen van de Centrale een regeling 
heeft getroffen. 

2. Het in het vorig lid gesteld verbod geldt 
niet voor: 

a. tot de groep bloembollentelers dan wel 
exporteurs door de Centrale toegelaten aan
geslotenen, indien en voorzoover zij krachtens 
de voor die groepen geldende bepalingen het 
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recht hebben, bloembollen t e verhandelen; 
b. degenen, die bloembollen uitsluitend in 

eigen winkelbedrijf verhandelen. 
3. 1. Door of vanwege Onzen Minister wordt 

aan een aangeslotene op zijn verzoek een ver
gunning uitgereikt, indien deze kan aantoonen, 
dat hij in het handelsjaar 1936/1937 rechtmatig 
bloembollen heeft verhandeld. 

2. Door of vanwege Onzen Minister kan 
aan een aangeslotene een vergunning worden 
uitgereikt, indien deze aan het in het vorig lid 
vermeld vereischte· niet voldoet. 

4. De vergunning geldt uitsluitend: 
a. voor den duur van een handelsjaar ; 
b. voor den persoon van den in het bewijs 

der vergunning vermelden aangeslotene. 
5. 1. H et is aan een handelaar geoorloofd : 
a. bloembollen groen t e verhandelen, indien 

door den handelaar een bewijs is verkregen van 
een door Onzen Minister aan t e wijzen rechts
persoonlijkheid bezittende instelling, dat door 
den handelaar is voldaan aan de door deze in
stelling t erzake van het groen verhandelen van 
bloembollen gestelde voorwaarden ; 

b. bloembollen in het binnenland anders dan 
groen te verhandelen, indien deze niet voldoen 
aan door Onzen Minister vast t e stellen export
vereischten ; 

c. bloembollen, welke wel voldoen aan de 
in het vorig lid bedoelde exportvereischten 
anders dan groen t e verhandelen , met dien ver
stande, dat indien door Onzen Minister daartoe 
minimumprij;:en zullen worden vastgesteld, 
het zoodanig verhandelen dezer bloembollen 
beneden de vast t e stellen minimumprijzen is 
verboden. 

2. De exportvereischten en de in het vorig 
lid bedoelde prijs kunnen verschillend zijn voor 
de verschillende oogeten, alsmede voor de ver
schillende soorten, qualiteiten, variëteiten en 
maten der bloembollen. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel : ,,Bloembollensaneeringsplan 1937 
(Handel)". 

7. Dit beslwt treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Juli 1937. 
. WILHELMINA. 

s. 646. 

De Minister van Economische Z aken, 
Steenberghe. 

( Uitgeg. 30 J itli 1937.) 

28 Juli 1937. BESLUIT, houdende toepassing 
op bloembollen en bolbloemen van de 
artikelen 9, 13, 13b en 14 der Landbouw
Crisiswet 1933, van het Crisis-Organis,i,tie
besluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933. 

,,Bloembollensaneeringsplan 1937 (Teelt)". 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw en Visscherij van den 19 Juni 1937, 
N°. 16611, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 13, 13b en 14 van de 
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Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en op het Crisis-Heffings
besluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 12 Juni 1937, N°. 808); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 13 Juli 1937, N°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Economische Zaken van den 26 Juli 1937, 
N°. 19442, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voor het t(jdvak, ingaande op den dag van 

inwerkingtreding van dit beslwt en eindigende 
op den 3lsten Juli 1938 te bepalen: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de t erminolo
gie van artikel 1 van het Crisis-Organisat,ie
besluit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
Heffingsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1 °. ,, bloembollen" : bollen van hyacinthen, 
tulpen en narcissen ; 

2°. ,, vergunning": de vergunning bedoeld 
in artikel 2, lid 1, onder b van dit beslwt; 

3°. ,, het t elen van bloembollen" : het telen 
van bloembollen ongeacht of zulks geschiedt 
ter verkrijging van een oogst aan bloembollen 
dan wel aan bloemen ; 

4°. ,, teelt.jaar " : het jaar, loopende van 
1 Augustus van eenig kalenderjaar tot 1 
Augustus van het daaropvolgend kalenderjaar; 

5°. ,,Centrale '' : een door Onzen Minister 
aan te wij zen crisis-organisatie; 

6°. ,,soorten'': de soorten hyacinthen, tul
pen en narcissen ; 

7°. ,,aangeslotene": dengene, die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en door 
haar is toegelaten tot de groep bloembollen
t elers ; 

8°. ,, bloem bollenteler " : dengene, die over
eenkomstig de bepaling van artikel 2. lid 1 
van dit besluit gerechtigd is tot het t elen van 
bloembollen; 

9°. ,, bloembollen teler in gemengd trekkers
bedrijf" : den bloem bollenteler die zijn oogsten 
aan bloembollen in 1934 en sindsdien gedeelte
lijk rechtmatig aanwendde als grondstof voor 
zijn eigen trekkersbedrijf en tevens een gedeelte 
rechtmatig verhandelde; 

10°. ,, bol bloemen'': bloemen van hyacinthen 
tulpen en narcissen. 

2. 1. H et telen van bloembollen is verboden, 
tenzij door den t eler aan de navolgende voor
waarden is voldaan : 

a. dat hij is aangeslotene, 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister te verleenen vergun
ning, waarvan het model door of vanwege On
zen Minister wordt vastgesteld ; 

c. dat hij zich heeft verplicht met bij de 
Centrale aangesloten telers. exporteurs en 
handelaren van bloembollen zoomede bloem
kweekers, die bloembollen als grondstof voor 
hun trekkersbedrijf bezigen, betreffende bloem
bollen, welke voldoen aan de door Onzen Mi
nister ingevolge artikel 9, lid 1, onder b van dit 
besluit vast t e stellen exportvereischten een 
overeenkomst te zullen aangaan tot het ver
leenen van een korting op de verkoopnota's tot 
een door Onzen Minister vast te stellen per
c.entage van een door Onzen Minister vast te 
stellen prijs per eenheid, welk percentage ver-
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schillend kan zijn voor de verschillende oogsten, 
soorten, qualiteiten, variëteiten en maten, ter 
wijl voor zoover betreft mud- en kilogramgoed 
de korting zal worden vastge teld door een 
door Onzen Minister aan te wijzen rechts
persoonlijkheid bezittende instelling; 

d. da t h.ij, indien door Ons als voorwaarde 
voor het t elen van bloembollen zal worden ge
steld het betalen ten behoeve van het Fonds 
van een op door Onzen Minister t e bepalen 
wijze vast t e stellen bedrag, de betaling van dat 
bedrag aan de Centrale zal hebben gedaan, dan 
wel terzake van die betaling met en ten genoe
gen van de Centrale een regeling zal hebben 
getroffen, met dien ver tande, dat dit bedrag 
ver chillend kan zijn voor de ver chillende 
soorten en variëteiten van bloembollen zoowel 
als voor de versch.illende districten : 

e. dat h.ij alle door hem aan de Centrale uit 
welken hoofde ook verschuldigde gelden heeft 
betaald, dan wel terzake van die betaling met 
en ten genoegen van de Centrale een regeling 
heeft getroffen. 

2. H et in het eerste lid gesteld verbod geldt 
niet ten aanzien van een persoon, te wiens op
zichte aannemelijk is, dat hij hetzij : 

a. de bloembollen niet t eelt met het doel de 
te verkrij gen producten uiteindelijk geheel of 
gedeeltelijk t e verhandelen ; 

b. in 1934 en sindsdien rechtmatig krachtens 
een bloemkweekerijvergunning bloembollen 
heeft geteeld als grondstof voor het eigen 
trekkersbedrijf en dit ook in het teeltjaar 
1937/1938 doet of zal doen, tenzij door hem in 
de genoemde jaren tevens bloembollen werden 
of zullen worden verhandeld ; 

c. in 1934 en sindsdien rechtmatig krachtens 
een bloemkweekerijvergunning bloembollen 
heeft geteeld, teneinde den oogst aan bloemen 
te verhandelen en dit ook in het teeltjaar 
1937 /1938 doet of zal doen, tenzij door hem in de 
genoemde jaren t evens bloembollen werden of 
zu1len worden verhandeld. 

3. Het model der vergunning, bedoeld in 
het eerste lid onder b, kan verschillend zijn al 
naar mate het betreft den bloembollenteler 
dan wel den bloembollenteler in gemengd trek
kers bedrijf. 

4. H et verhandelen der door een bloem
bollenteler ~eoogste bolbloemen is verboden, 
tenzij deze ztjn gesneden van den kouden grond. 

3. 1. Door of vanwege Onzen Minister wordt 
aan een aangeslotene op zijn verzoek een ver
gunning uitgereikt, indien deze kan aantoonen, 
dat hij in het t eeltjaar 1936/1937 rechtmatig 
bloembollen heeft geteeld, dan wel van iemand, 
die in genoemd teeltjaar rechtmatig bloem
bollen heeft geteeld, onder goedkeuring van de 
Centrale een vergunning heeft overgenomen. 

2. Door of vanwege Onzen Minister kan 
aan een aangeslotene een vergunning worden 
uitgereikt, indien deze aan één of meer der in 
het eerste lid van dit artikel gestolde vereiscbten 
niet voldoet . 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel kan door of vanwege 
Onzen Minister worden bepaald, dat als ver
gunning, bedoeld in dat lid, zal golden de over 
het vorig teeltjaar van kracht geweest zijnde 
vergunning, waarvan de geldigheidsduur wordt 
verlengd voor ten hoogste den tijd van één jaar. 

4. De vergunning geldt uitsluitend: 
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a. voor den duur van een teeltjaar; 
b. voor den persoon van den in het bewijs .der 

vergunning vermelden aange lotene ; 
c. voor de oppervlakte, zoomede voor h et 

perceel of de perceelen gronds, vermeld in het 
bewijs der vergunning of in eenig ander door 
of vanwege Onzen Minist er uitgereikt bewijs
stuk, op grond van ingevolge door of vanwege 
Onzen Minister te tellen regelen, door de 
Centrale goedgekeurde opgave van den aan
geslotene; 

d. voor de in het bewij der vergunning ver
melde soorten of variëteiten. 

5. 1. De vergunning moet inhouden de 
oppervlakte gronds, waarop door den in de 
vergunning genoemden aangeslotene bloem
bollen mogen worden geteeld, welke oppervlakte 
wordt berekend naar een door Onzen Minister 
vast te stellen percentage van de oppervlakte 
gronds, welke h.ij op 31 Juli 1937 ingevolge de 
toen geldende wettelijke voorschriften met 
onderscheidenlijk bollen van hyacinthen, bollen 
van tulpen en bollen van narcissen mocht be
telen, met dien ver tande, dat dit percentage 
verschillend kan zijn voor de verschillende 
soorten of variët eiten van bloembollen. 

2. Ingeval van toerassing van verschillende 
percentages van één o meer der onderscheidene 
soorten of variëteiten van bloembollen wordt 
de in de vergunning te vermelden totale opper
vlakte gesplitst in a fzonderlijk aan te duiden 
gedeelten, met aanwijzin'> voor elk gedeelte 
van de daarop te telen soorten of variëteiten. 

3. Ingeval slechts één percentage voor de 
in het eerste lid bedoelde berekening wordt 
toegepast, ka n de totale oppervlakte in de ver
gunning eveneens worden gesplitst in afzonder
lijk aan t e duiden gedeelten, met aanwijzing 
voor elk gedeelte van de daarop te telen 
soorten of variëteiten. 

6. 1. In afwijking van het bepaalde in het 
voorgaand artikel kan door of vanwege Onzen 
Minister ten behoeve van dengene, die als 
aangeslotene bij de Centrale is toegelaten : 

a. de oppervlakte gronds worden vastgesteld, 
waarop krachtens een, op grond van artikel 3, 
lid 2 uit te reiken vergunning door den aan
geslotene bloembollen zullen mogen worden 
geteeld; 

b. vergunning worden verleend tot het be
t elen van een gelijktijdig vast ~ stellen groo
t ere oppervlakte gronds dan die, waarop een 
bestaande vergunning recht geeft. 

2. De op grond van het eerste lid onder a 
of b va n dit artikel vast te stellen oppervlakten 
worden in de vergunning ge plitst volgens de 
in het tweede en derde lid van het voorgaand 
artikel gestelde voorschriften. 

3. B.ij toepas ing van het bepaalde in de 
voorgaande leden van dit artikel kunnen aan 
de betrokkenen door rle Centrale. onder goed
keuring van Onzen Minister, voorwaarden 
worden gesteld, welke voorwaarden mede kun
nen inhouden het betalen van een geldsom aan 
de Centrale ten behoeve van het Fonds. 

7. Door Minister kunnen regelen worden 
gesteld krachtens welke ten verzoeke van tot 
den grond gerechtigde-, dan wel andere belang
hebbenden bij het bedrijf van den houder eener 
vergunning deze vergunning aan den houder 
geheel of gedeeltelijk kan worden onthouden 
dan wel ontnomen indien de houder de be-



377 

langen van bovengenoernde belanghebbenden 
heeft geschaad, sch aadt of dreigt t e schaden. 

8. 1. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld krachtens welke onder door 
hem. te bepalen voorwaarden : 

a. h et perceel of de p erceelen, vermeld in 
het bewijs der vergunning dan wel in het in 
artikel 4 onder c van dit besluit genoem.d be
wijsstuk kan dan wel kunnen worden vervangen 
door één of meer andere ; 

b. de vergunning geheel of gedeeltelijk kan 
worden overgeschreven op naam van één of 
meer andere aangeslotenen. 

2. Bij toepassing van het bepaalde in het 
vorig lid onder b van dit artikel kunnen door 
de Centrale onder goedkeuring van Onzen 
Minister voorwaarden worden gesteld als om
schreven in het derde lid van artikel 6 van dit 
besluit. 

9. 1. H et is aan een bloem.bollenteler ge
oorloofd: 

a. bloembollen groen te verhandelen, indien 
door den bloernbollenteler een bewijs is ver
kregen van een door Onzen Minister aan te 
wijzen rechtspersoonlijkheid bezittende in
stelling, dat door den teler is voldaan aan de 
door deze instelling terzake van het groen ver
handelen van bloembollen gest elde voorwaar
den ; 

b. bloembollen in het binneland anders dan 
groen te verhandelen, indien deze niet voldoen 
aan door Onzen Minister vast te stellen export
vereischten ; 

c. bloembollen, welke wel voldoen aan de in 
het vorig lid bedoelde exportvereischten anders 
dan groen te verhandelen, met dien verstande, 
dat indien door Onzen Minister daartoe mini
m.um.prijzen zullen worden vastgesteld, h et 
zoodanig verhandelen dezer bloembollen be
neden de vast t e stellen minimumprijzen is ver
boden. 

2. De exportvereischten en de in het v.orig 
lid bedoelde prijs kunnen verschillend zijn voor 
de verschillende oogsten alsmede voor de ver
schillende soorten, kwaliteiten, variéteiten en 
rnaten van bloembollen. 

10. 1. Onze Minister is bevoegd regelen te 
stellen, welke den aangeslotene verplichten : 

a. uit den oogst 1937 over de in het t eeltjaar 
1936/1937 met bloembollen beteelde oppervlak
t e een door Onzen Minister vast t e stellen hoe
veelheid bloembollen p er door Onzen Minister 
t e bepalen oppervlakte-eenheid in te leveren, 
dan wel voor inlevering te reserveeren ; 

b. in het kalenderjaar 1938 over de in het 
t eelt jaar 1937 /1938 met b loembollen beteelde 
oppervlakte een door Onzen Minister vast t e 
stellen hoeveelheid bloem.bollen per door Onzen 
Minister te bepalen oppervlakte-eenheid voor 
inlevering t e reserveeren. 

2. Onze Minister is bevoegd de in het vorig 
lid bedoelde hoeveelheid vast t e stellen a l 
naar gelang het betreft : 

a. verschillende soorten, kwalit eiten, varië
t eiten en maten ; 

b. plantgoed of leverbaar. 
11 . Dit besluit kan worden aangehaald onder 

den titel : ,,Bloem.bollensaneeringsplan 1937 
(Teelt)" en t reedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het-
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welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Sta te. · 

' s -Gravenhage, den 28st en Juli 1937. 

s. 649. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

Steenberghe. 
( Uitgeg. 30 J uli 1937.) 

13 Augustus 1937. BESLUIT tot toepassing 
van a rtikel 12 der Landbouw-Cris iswet 
1933, het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en 
het Cr isis-Monopoliebesluit 1933, op bloem
bollen [Bl oemboll ensaneeringsplan 193 7 
( l nvoe,·monopolie )] . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Economische Zaken van 6 Augustus 1937, n°. 
21081, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aa ngelegen
heden ; 

Gezien artikel 12 der Landbouw-Crisi;;wet 
1933, het Crisis-Orga.n isa.tiebeslui t 1933 en het 
Cr is is-Monopoliebeslui t 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
a r t ikel 27 van de Landbouw-CrisiswP- t 1933 
(advies van den 6den Aug'ustus l. 937, 
839); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den lOden Augustus 1937, N °. 63) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den Uden Augustus 
1937, Afdeeling L andbouw-Crisi s-Aangelegen
heden, N °. 21430; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en: 
Art. 1. Di t beslu it neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
bes luit 1933. 

2. Voor het tijdvak aanvangende 1 Auguö
tus 1937 en e indi gende op 31 Juli 1938 is de 
invoer van bollen van hyacinthen, van tulpen 
en van narcissen slechts toegestaan aan een 
door Onzen Minister aan te wijzen Cr isis-
organisatie . · 

3. Dit beslui t kan worden aangehaald onder 
den titel: Bloemboll ensaneeringspl a n 1937 
(Invoermonopol ie) . 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon-
dig ing. _ 

Onze l\1inister van Economische Zaken 1s 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 13den Augustus 1937. 
WILHELMlNA. 

D e Minist er van Ec.onomische Zcûan, 
S te e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 19 Au{!Wltus 1937. ) 

s. 680. 

6 April 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. 

I nwerkingtreding 9 April 1937. 
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s. 700. 

20 llfaart 1937. WET ter uitvoering van 
artikel 37 der Landbouw-Crisiswet 1933 
ten aanzien van het bepaalde in de Ko
ninklijke besluiten van : 3 Mei 1935, No. 
60; 22 Juli 1935, N°. 49; 19 November 
1935, N°. 26; 25 Maart 1936, N°. 56; 
7 April 1936, N°. 18 ; 26 Augustus 1936, 
N°. 26. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 263. 
H and. Il 1936/37, bladz. 1702-1706. 
B ijl. Hand. I 1936/3 7, 263 . 
H and. I 1936/37, bladz. 451/2. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge het bepaalde bij artikel 37 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, na de in-werking
treding van Onze besluiten van: 

den 3den Mei 1935, N°. 60; 
den 22sten Juli 1935, No. 49 ; 
den 19den November 1935, No. 26; 
den 25sten Maart 1936, No. 56 ; 
den 7den April 1936, No. 18 ; 
den 26sten Augustus 1936, No. 26; 
door Ons krachtens artikel 1, onder 50, c, 

dier W et genomen, onverwijld een voorstel van 
Wet tot wijziging van deze Wet overeenkomstig 
het in Onze besluiten bepaalde, aan de Tweede 
K amer der Staten-Generaal behoort te worden 
gezonden; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1, onder 5°, a, van de Land

bouw-Crisiswet 1933, wordt gewijzigd in dier 
voege, dat aan dat artikel na de woorden " turf 
en cichorei" het navolgende wordt toegevoegd: 

,,Alle soorten visch-, walvisch-, dier- , vleesch-, 
beender- , vleeschbeender- en bloedmeel, als
mede gedroogd bloed ; 

alle al dan niet verwerkte of bewerkte leege 
peulen en andere bestanddeelen van peulvruch
ten, voorzoover niet reeds begrepen onder de 
begrippen "zaden" en "alle soorten zetmeel, 
verkregen op andere wijze dan uit granen of 
zaden" in den zin van dit artikel ; 

paarden, andere dan slachtpaarden ; 
alfalfameel ; 
cassave;''. 
Art. II. Na artikel 1 van de Landbouw

Crisiswet 1933 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel Ibis, luidende : 

Gedurende het tijdvak ingaande 7 April 
1936 en eindigende 3 November 1936 wordt 
onder crisisproduct mede begrepen al dan niet 
verwerkte ol bewerkte koffie. · 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Maart 

1937. WILHELMINA. 
De llfinister van L andbouw en Visscherij, 

L. N. D e c k er s. 
( Uitgeg. 13 April 1937.) 

s. 701. 

22 April 1937. WET tot wijz iging van de 
H aringwet 1927 (Staatsblad n°. 387). 

Bijl . Hand. II 19S5/S6, 389; 1936/37, 66. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 1699-1702. 
B ijl. H and. I 1936/37, 66 . 
Hand. I 1936/37, bladz. 570. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat in de H aringwet 1927 (Staatsblad n°. 387) 
verschillende wijzigingen behooren te worden 
aangebracht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De H aringwet 1927 (Staatsblad n°. 

387) wordt als volgt gewijzigd : 
I. Artikel 1 wordt gelezen : 
H et is verboden haring, behoorende tot eene 

der door Ons aangewezen soorten, uit te voeren, 
indien die haring niet verpakt is op de door Ons 
voorgeschreven wijze en de verpakking daarvan 
ni~t gemerkt is op de door Ons voorgeschreven 
WIJZe. 

H et is verboden haring, waarvan de uitvoer 
krach tens deze wet verboden is: 

a. met bestemming naar het buitenland te 
vervoeren, te doen of te laten vervoeren ; 

b. aan een vervoerder of vervoeronderneming 
of aan een kantoor of ambtenaar der I nvoer 
rechten voor uitvoer aan te bieden, te doen of 
te laten aanbieden ; 

c. in buitenwaartsche richting te vervoeren, 
t e doen of te laten vervoeren binnen den af
stand van vijftig meter van de Nederlandsche 
grens af, of van de uiterste grenskantoren, of 
doorlaatposten van den Dienst der Invoer 
rechten, tenzij dit vervoer gedekt is door een 
op eerste vordering van de in artikel 4 dezer 
wet bedoelde ambtenaren aan deze te vertoonen 
geleidebiljet voor vervoer binnenslands, waar
van het model door Ons is vastgesteld. 

. H e~ is verboden har_ing, waarvan de verpak
king is gemerkt op de m het eerste lid bedoelde 
wijze, t e vervoeren, t e doen of te laten vervoeren, 
indien niet op eerste vordering van de in artikel 
4 dezer wet bedoelde ambtenaren op door Ons 
te bepalen ,vijze kan worden aangetoond, dat 
dit vervoer geschiedt naar het buitenland of 
naar een naar het buitenland gaand vervoer
middel. 

II. Artikel 2 wordt gelezen : 
H et is verboden baring, waarvan de ver

pakking is gemerkt op de in het eerste lid van 
artikel 1 bedoelde wijze, voorbanden te hebben, 
t e vervoeren, t en vervoer gereed te hebben, af 
te leveren of te doen of te laten vervoeren of 
afleveren: 

a. indien de afmeting of de inhoud der aldus 
gemerkte verpakking niet overeenstemt met de 
door Ons voorgeschreven maten ; 

b. indien in aldus gemerkte verpakking zich 
eene kleinere gewichtshoeveelheid baring be
vindt dan door Ons is voorgeschreven, of andere 
haring dan waarvoor die verpakking krachtens 
het vorig artikel door Ons is voorgeschreven. 

III. Artikel 8 wordt gelezen : 
Hij, die verpakking, voorzien van een door 

Ons krachtens artikel 1 vastgesteld merk, in 
voorraad, in opslag of in eene werkplaats 
voorhanden heeft, vervoert, doet of laat ver 
voeren, ten vervoer gereed heeft, afl evert, doet 
of laat afleveren, is verplicht op eerste vordering 
van de in artikel 4 bedoelde ambtenaren, liulp 
of materiaal te verschaffen ten behoeve van het 
ui toefenen van toezicht . 

IV. In het eerste lid van artikel 11 vervallen 
de woorden "na te leven en" en wordt in plaats 
van "inrichting of handelszaak" gelezen: onder
neming. 

Het tweede lid van artikel 11 wordt gelezen : 
Gelijke verplichting als door het eerste lid op 



379 

het hoofd of den bestuurder is gelegd, rust op 
. de opzichthoudende personen, voor zoover zij 
door hem met de zorg voor de naleving van het 
bepaalde bij de artikelen l, 2 en 8 zijn belast. 

H et derde lid van artikel 11 wordt gelezen: 
Aan de verplichting van het hoofd of den 

bestuurder en van de opzicht houdende per
sonen wordt geacht te zijn voldaan, wanneer 
zij aantoonen dat, bepaaldelijk t en aanzien der 
partij haring, waarbij overtreding van het 
bepaalde bij de ar t ikelen l, 2 of 8 is vastgesteld, 
door hen de noodige bevelen zijn gegeven, de 
noodige middelen zijn verschaft_ en het rede
lijkerwijze te vorderen toezicht is gehouden, om 
de naleving te verzekeren van de bepalingen, 
voor welker naleving zij verplicht waren te 
zorgen . . 

V. Na artikel 12 wordt ingelascht een nieuw 
artikel, luidende : 

Art. 12a. Wij behouden Ons voor, bij alge
meenen maatregel van bestuur nadere voor
schriften ter uitvoering van deze wet vast te 
stellen. 

Overtreding van de bepalingen in krachtens 
deze wet vastgestelde algemeene maatregelen 
van bestuur, voor zoover uitdrukkelijk als 
strafbaar feit in den zin van dit artikel aan
geduid, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

VI. Artikel 13 wordt gelezen : 
De bij de artikelen 9 en 12 strafbaar gestelde, 

alsmede de krachtens deze wet als strafbaar 
feit in den zin van artikel 12a aangeduide feiten 
worden als overtredingen beschouwd. De in 
artikel 10 strafbaar gestelde feiten worden als 
misdrijven beschouwd. 

VII. Artikel 15 vervalt. 
VIII. Artikel 16 wordt gelezen: 

. De voorwerpen, waarin, waarmede of ten 
aanzien waarvan een der bij deze wet strafbaar 
gestelde of krachtens deze wet als strafbaar 
feit in den zin van artikel 12a aangeduide feiten 
is gepleegd, met uitzondering van openbare mid
delen van vervoer, worden in beslag genomen. 

IX. Artikel 17 wordt gelezen : 
Bij veroordeeling kunnen de voorwerpen, 

waarin, waarmede of ten aanzien waarvan een 
der bij deze wet strafbaar gestelde of krachtens 
deze wet als strafbaar feit in den zin van artikel 
12a aangeduide feiten is gepleegd, worden ver
beurd verklaard, voor zoover zij den veroor
deelde toebehooren. 

X. Na artikel 21 wordt ingelascht een nieuw 
artikel, luidende : 

Art. 21a. H et bepaalde in artikel 1 geldt 
niet voor hoeveelheden van minder dan 250 
stuks haring, door venters in open verpakking 
over de N ederlandsche grenzen te vervoeren 
en bij kleine hoeveelheden te verkoopen en 
evenmin voor haring, bestemd om te worden 
genuttigd aan boord van naar het buitenland 
vertrekkende schepen of in andere middelen 
van vervoer. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22·sten 

April 1937. WILHELMINA. 
De Minister van Landbouw en Visscherij, 

L. N. D e c k e r s. 
(Uitgeg. 11 Mei 1937.) 
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s. 749 . 

1 Maart 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Tarwebesluit 1936 II. 

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

Landbouw en Visscherij van 24 December 
1936, N°. 32073, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gelet op het Crisis-Tarwebesluit 1936 II ; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 18 December 1936, N°. 746); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
19 J anuari 1937, N°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Februari 1937, N°. 
2099, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. te bepalen, dat het Crisis-Tarwebesluit 

1936 II wordt gewijzigd in dier voege, dat: 
I. in artikel 3, lid 1, tusschen de woorden 

"verwerkt tot producten," en "bestemd voor 
menschelijke consumptie" wordt ingevoegd het 
woord "kennelijk'' ; 

II. in artikel 5 tusschen de woorden "voor
zoover dat tarwemeel B" en "bestemd is voor 
den export" wordt ingevoegd het woord "ken 
nelijk" ; 

III. in artikel 6, lid 2, tusschen de woorden 
"van tarwe tot tarwemeel B,'' en" bestemd voor 
den export" wordt ingevoegd het woord "ken 
nelijk"; 

IV. in artikel 10, lid 2, sub c, vervallen de 
woorden: ,,in artikel 16, onder b, en''; 

V. in artikel 12 de aanduidingen "a'' en 
"b' ' onderscheidenlijk worden vervangen door 
de aanduidingen "b'' en "c' ' en een nieuwe be
paling wordt ingevoegd onder "a' ', luidende 
als volgt: · 

"voor zoo ver het betreft tarwe bloem, welke 
door hem is verkregen door verwerking van 
niet gedenatureerde tarwe tot tarwebloem B 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 en 
in artikel 6, lid 1 ; ' ' ; 

VI. in het eerste lid van artikel 13 de woor
den " in artikel 12, onder b" en "in artikel 12, 
onder a'' onderscheidenlijk wordell vervangen 
door de woorden : ,, in artikel 12, onder c'' en 
,,in artikel 12, onder b''; 

VII. in artikel 13 aan het einde van lid 1 
het leesteeken .,." vervalt en de navolgende 
woorden worden toegevoegd: ,,dan wel aan 
de georganiseerden bij de Centrale, die in het 
bezit zijn van een machtiging, als bedoeld in 
artikel 12, onder c.' ' ; 

VIII. aan het einde van het bepaalde in 
artikel 13, lid 2, in stede van : ,, , bedoeld in 
artikel 10, lid 2, onder c." wordt gelezen: ,, bij 
de Centrale, die in het bezit zijn van een mach
tiging, bedoeld in artikel 10, lid 2, onder b, dan 
wel aan de georganiseerden bij de Centrale, die 
in het bezit zijn van een machtiging, bedoeld in 
artikel 16, onder d." ; 

B. te bepalen, dat dit beslujt in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
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en in afschrift zal worden gezonden a.an den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten Maart 1937. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Deck e r s. 

( Uitgeg. 27 .Mei 1937.) 

s. 752-

1 April 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
Cri sis-Akkerbouwbeslui t 1934. 

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

Landbouw en Visscherij van 18 Februari 1937, 
No. 2735, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden ; 

Gelet op de artikelen 2 en 4 van het Cri is
Akkerbouwbesluit 1934, zooals dit laatstelijk 
is gewijzigd ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet !933 
(advies van 29 J anuari 1937, N°. 762) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
9 Maart 1937, N°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 MaarJ; 1937, N°. 6594, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
T. te doen vervallen in de ar tikelen 2 en 4 

va n het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 de woor
den: ,,alsmede spinaziezaad en radijszaad"; 

II. dit besluit in werking te doen treden met 
ingang. v_an den tweeden dag na dien van zijn 
afkondigrng. 

Onze 'Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en ia afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van tate. 

' s-Gravenhage, den l st en Apri l 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 13 April 1937.) 

s. 753. 

21 April 1937. BE LUIT tot wijziging van 
het Crisis-Zeevischbesluit 1936. 

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

Landbouw en Visscherij van 3 Ma.art 1937, 
no. 55 61, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op ar t ikel 3 van het Crisis-Zeevisch
besluit 1936 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 11 Maart 1937, n°. 782); 

Gehoord den R aad van State (advies van 23 
Maa rt 1937, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 April 1937, n°. 819 , 
Afdeeling La nd bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. artikel 3 van het Crisis-Zeevischbesluit 

1936 te wijzigen, zoodat het wordt gelezen als 
volgt: 

"1. De eigenaar en/of gebruiker van een 
visschersvaart uig, ten aanzien waarvan een 
uitvaarcertificaat, als genoemd in artikel 2, is 
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verstrekt, is verplicht dit visschersvaartuig. 
behalve ten aanzien van de vis cherij op haring, . 
sprot of makreel, slechts dan aan de visscherij 
te doen deelnemen, indien het is uitgerust met 
netten , waarvan de maaswijdte tenminste 
7 cm bedraagt. 

2. Wanneer de eigenaar en/of gebruiker van 
een visschersvaartuig, ten aanzien waarvan een 
uitvaarcert ificaat, als genoemd in artikel 2, 
is verstrekt, dit wil doen deelnemen aan de 
visscherij op haring, sprot of makreel, is hij 
verplicht voór den aanvang eener reis daarvan 
kennis te geven aan de crisis-organisatie. H et 
is verboden met een zoodanig vaartuig na 
afloop der reis tong, schartong, tongschar, 
schar en schol van een afmeting kleiner dan 
23 cm, wijting van een afmeting kleiner dan 
24 cm, schelviscb van een afmeting kleiner dan 
25 cm en kabeljauw van een afmeting kleiner 
dan 31 cm aan te voeren. 

3. Een vaartuig wordt geacht met netten 
te zijn uitgerust, wanneer deze zich aan boord 
bevinden. 

4. Onder de afmeting van een visch wordt 
verstaan de lengte gemeten van de punt van 
den snuit tot het einde van de staartvin. 

5. In stukken gesneden visschen, of visschen, 
welke ontdaan zijn van kop of staart, worden 
geacht van kleiner afmeting te zijn dan in het 
tweede lid van dit artikel i vastgesteld, tenzij de 
stukken, afzonderlijk gemeten, grooter zijn dan 
de in het tweede lid van dit artikel voor de 
betrokken vischsoort vastgestelde afmetingen". 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de ujtvoering van dit besluit, 
hetwelk in het taatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 2lsten April 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e rs. 

( Uitpeg. 28 A.7Jril 1937.) 

s. 754. 

27 April 1937. BESL IT tot W1Jz1gmg van 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 ten aan
zien van maïsveekoeken. 

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

Landbouw en Visscherij van 11 Maart 1.937, 
N°. 5802, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op het Cri sis-Akkerbouwbeslui t 1934, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 1 Apri l 1937 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 27 Februari ] 937, N°. 778) ; 

Gehoord den Raad van State _(advies van 
6 April 1937, N°. 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 April 1937, N°. 9381, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. het Crisis-.Ak.kerbouw besluit 1934 te wij

zigen in dier voege, dat in artikel 1, onder 11°, 
de woorden : ,, van oliehoudende zaden, pitten 
en noten verkregen producten'' worden ver-
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vangen door de woorden : ,, van oliehoudende 
zaden, pitten en noten, zoomede van maïs 
verkregen producten''; 

II. te bepalen, da t dit besluit in werking 
treedt m.et ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging. 

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

H et Loo, den 27sten April 1937. 
WILHELMI A. 

De Minister van L andbouw en Visscherij, 
L. N. D ec k e rs. 

(Uitgeg. 14 M ei 1937.) 

s. 755. 

3 M ei 1937: BESLUIT tot toepassing van de 
artikelen 9, 13 en 14 der Landbouw-Crisis
wet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 1933 
en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op haring. 
(,,Crisis-Haringbesluit 1937.' ') 

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

Landbouw en Visscherij van 31 Maart 1937, 
N°. 8301, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 8 April 1937, N°. 789); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
20 April 1937, N°. 37) ; 

Gezien het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 April 1937, N°. 10916, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de terminolo

gie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
H effingsbesluit 1933 en verstaat voorts onder : 
"crisis-organisatie": een door Onzen Minister 

aan te wijzen crisis -organisatie; 
"strookende kustlijn": de grenslijn van de 

wateren, waarin, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 2 van het Ko
ninklijk Beslui t van 4 Juni 1932 Staats
blad 235 tot vaststelling van de grenzen 
tusschen kust - en binnenvisscherij en 
van de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt ui tgeoefend zooals dit besluit is 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 24 
Juli 1933 Staatsblad 371 en Koninklijk 
Besluit van 18 Januari 1935 S taatsblad 
19, zeevisscherij in den zin van artikel 1 
der Visscherijwet Staatsblad 1931 N°. 410 
wordt uitgeoefend ; 

"haring'' : haring, welke buiten de strookende 
kustlijn is gevangen; 

" pekelharing" : gekaakte haring, welke door 
zouten in tonnen is verduurzaamd ; 

"steurharing'' : ongekaakte haring, welke door 
zouten in tonnen is verduurzaamd; 

,,reeders": reeders van haringdrijfnetvisschers
vaartuigen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie en 
met inachtneming van het bepaalde in 
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artikel 2 als zoodanig zijn toegela ten tot 
de groep "reeders van haringdrijfnetvis
schersvaartuigen' '. 

2. Tot de groep " reeders van haringdrijfnet
visschersvaartuigen'' kunnen door de crisis
organisatie slechts worden toegelaten degenen, 
die in het jaar 1936 bij haar tot deze groep zijn of 
waren toegelaten, alsmede degenen, die hiertoe 
door Onzen Minister zijn toegelaten. 

3. 1. De aanvoer van haring in ederland 
metN ederlandsche v isschersvaartuigen is slechts 
toegestaan aan reeders en met vaartuigen, 
welke aan hen in eigendom toebehooren of ter 
beschikking staan en ten aanzien waarvan door 
de crisis-organisatie een aanvoervergunning is 
verstrekt voor een door of vanwege Onzen 
Minister te bepalen tijdvak. 

2. De aanvoervergunningen, genoemd in het 
vorige lid van dit ar t ikel, worden aan iederen 
reeder slechts verstrekt voor zoovele vaartui
gen, als overeenkomt met het aantal vaartui
gen, waarmede hij ingevolge de bij beschikking 
van Onzen Minister van den 7en Mei 1936 
N°. 12853, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden goedgekeurde verdeeling gedu
rende het seizoen 1936 ter haringvangst mocht 
uitvaren . 

3. De crisis- organisatie verstrekt de aanvoer
vergunningen, genoemd in het eerste lid van 
dit artikel eveneens t en aanzien van door 
Onzen Minister aan te wijzen vaartuigen, welke 
niet in het in het vorige lid van dit artikel be
doelde aantal begrepen zijn. 

4. De reeders zijn verplicht de visschers
vaartuigen, t en aanzien waarvan hun een aan
voervergunning, als genoemd in het vorige 
artikel, is verstrekt, t er haringvangst te doen 
uitvaren niet eer dan op door Onzen Minister 
te bepalen tijdstippen en met een vleet van 
eveneens door dezen te bepalen speerreep- en 
zijpeeslengte, welke verschillend kan worden 
vastgesteld voor verschillende tijden des jaars 
en naar gelang van de visscherij, waarbij deze 
vleet wordt gebezigd, met dien verstande, dat 
tusschen twee opeenvolgende reizen van elk 
vaartuig, hetwelk aan de haringvisscherij deel
neemt, telkens een door Onzen Minister te 
bepalen tijdsruimte moet zijn verloopen. 

5. 1. De aanvoer van pekelharing en /of 
st eurharing in Nederland met vaartuigen, als 
genoemd in het eerste lid van art ikel 3, is slechts 
toegestaan voor het tijdvak, aanvangende 
10 Mei 1937 en eindigende op een nader door 
Ons te bepalen tijdstip, hetwelk verschillend 
kan worden vastgesteld voor verschillende vaar
tuigen. 

2. De houders eener vergunning, als genoemd 
in het eerste lid van artikel 3, zijn verplicht de 
aan boord van hun vaartuigen tot pekelharing 
e n/of s te urharing verwerkte haring in N eder
land aan te voeren. 

6. Onverminderd het bepaalde in de artike
len 3 en 5 kan door Ons worden bepaald, dat de 
aanvoer van door Ons aan te wijzen soorten 
van haring slechts is toegestaan tnt een door 
Onzen Minister voor iederen reeder te bepalen 
hoeveelheid en/of m"et dezelfde schepen, aan 
boord waarvan de haring is verwerkt en/of 
t egen betaling ten behoeve van het Fonds aan 
de crisis-organisatie als vertegenwoordigster van 
het Fonds van een door Onzen Minister t e be
palen bedrag. 
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7. Het aantal vaartuigen, hetwelk op door 
Onzen Minister te bepalen tijdstippen ter ha
ringvangst mag uitvp,ren, wordt onder goed
keuring van Onzen Minister door de crisis
organisatie voor elk der tijdstippen onder de 
reeders verdeeld. 

8. 1. H et gebruiken van zout ter verduur
zaming van haring is gedurende door Ons te 
bepalen tijdvakken verboden, tenzij het ge
bruiken van zout geschiedt krachtens een door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning, welke slechts wordt uitgereikt aan hen, 
die als georganiseerden zijn aangesloten bij de 
crisis-organisatie en onder voorwaarde, dat het 
gebruiken van wut geschiedt, hetzij uitsluitend 
ter voorkoming van bederf tijdens het vervoer, 
hetzij in een rookerij, inleggerij of soortgelijke 
inrichting, voor zoover aldaar noodzakelijk voor 
de uitoefening van deze bedrijven. 

2. H et is den houder eener vergunning, als 
genoemd in het vorig lid van dit artikel, ver
boden haring in tonnen te verpakken. 

9. H et model van de vergunning, genoemd in 
het eerste lid van artikel 3, wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. 

10. Dit besluit kan worden aangeháald onder 
den titel : Crisis-Haringbesluit 1937. 

11. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkondi
ging en is geldig tot 1 Mei 1938. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden aan den Raad van Sta t e. 

's -Gravenhage, den 3den Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c kers. 

(Uitgeg. 7 Mei 1937.) 

s. 756. 

8 Mei 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 1936. 

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

Landbouw en Visscherij van 11 Maart 1937, 
no. 5801, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op het Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 
1936, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
19 December 1936 (Staatsblad n°. 779 J) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies va.n 27 Februari 1937, n°. 779); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
6 April 1937, n°. 54); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 April 1937, n°. 9406, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. het Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 1936 

te wijzigen in dier voege, dat : 
A. in artikel 2 en artikel 3 het leesteeken,, ; 

achter het bepaalde onder I telkenmale wordt 
veranderd in het leesteeken ,,. "; 

B. in deze artikelen de aanduidingen "m" 
en " n" en het onder deze aanduidingen be
paalde vervallen ; 

II. te bepalen, dat d it besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging. 
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Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's -Gravenhage, den 8sten Mei 1937. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Latuf,bouw en Visscherij, 
L. N. D e c kers. 

(Uitgeg. l Juni 1937.) 

s. 758 

28 Mei 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
Crisis-Aal- en -Palingbesluit 1935 I. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Landbouw en Visscherij en van 
Financiën van 13 Mei 1937, N°. 13131 I, Af
deel ing Landbouw-Crisis-Aangelegenheden en 
van 15 Mei 1937, 0

• 93, Afdeeling Finan
cieele Zaken (Generale The aurie); 

Gelet op artikel 5 van het Crisis-Aal- en 
-Palingbesluit 1935 I; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 22 Mei 1937, N°. 794); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
26 Mei 1937, N°. 68); 

Gezien het nader rapport van Onw v<)ot" · 

noemde Ministers van 26 Mei 1937, N°. 13700, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden 
en van 27 Mei 1937, N°. 230, afdeeling Fina11-
cieele Zaken (G enerale Thesaur ie); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A. in artikel 5 van het Crisi -Aal- en -Pa

lingbesluit 1935 I wordt in plaats van " 1937" 
gelezen "1938" . 

B. dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit bes! uit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gewnden aan den R aad van 
State. 

's-Gravenhage, den 28sten Mei 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Dec k ers. 

s. 759 . 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgey . 29 Mei i937.} 

8 Juni 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
Crisis-Tuinbouwbeslui t 1937 I . 

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

Landbouw en Visscherij van den 20sten April 
1937, N°. 10172, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangel egenheden; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 van de Land
houw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Organisatie
bes l uit 1933 en .op het Crisis-Tuinbouwbesluit 
1937 I; 

Gehoord de Centrale Commissie bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(adv ies van den 13den April 1937, N °. 190); 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 
den llden Mei 1937 N°. 43); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 4 Juni 1937, 0 

13157, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Crisis-'l'uinbouwbesluit 1937 I te 

wijzigen in dier voege, dat : 
I. in artikel 1, lid 1, onder 11°, ,,klein

handelen" wordt vervangen door "kleinhan
delaren" en tusschen "groothandelaren" en 
,,en pachters" wordt ingevoegd: ,,exporteurs"; 

IL in artikel 11, lid 2, onder c, 3e, tusschcn 
,,groothandelaren" en ", voor zooyer betreft" 
wordt ingevoegd: ,,of exporteurs"; 

JIJ . in artikel 11, lid 2, onder c, 4°, tus
schen "groothandelaren" en ,, , voor zoover 
betreft" wordt ingevoegd: ,,en/of de groep 
exporteurs" en het woord "laatstgenoemde" 
wordt vervangen door "de"; 

B. te bepalen, dat dit bes uit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast me t de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in heL Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a fschrift zal worden ge
wnden aan den Raad van State. 

Amsterdam, den 8sten Juni 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Landbouw en Visscher-ij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitgeg. 22 Juni 1937.) 

s. 760. 

28 Juni 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Tongbesluit 1935 I. 

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

Landbouw en Visscherij van 3 Juni 1937, N° 
15179, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op het Crisis-Tongbesluit 1935 I; 
Gehoord de Centrale Comm issie , genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 193~ 
(advies van 3 Juni 1937, N°. 800); 

Gehoord den Raad van State (advies van 22 
Juni 1937, N°. 28) ;' 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Juni 1937, N°. 
17474, Afdee ling L andbouw-Cr isis-Aangele
genheden; 

H ebben goedgevonden en verbta;1n: 
te bepalen: 
A. in a rtikel 6 van het Crisis-Tongbesluit 

1935 I wordt in plaats van " 1937" gelezen 
,,1938". . 

B. dit besluit treedt in wnking met rngang 
van den tweeden dag na . dien van zijn afkon
cliging. _ .. 

Onze Minister van L andbouw on V ,sschenJ 
is belast met de uitvoering van d it bes] uit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschr ift gewnden aan den R aad van 
State. 

's-Gri.venhage don 28sten Juni 1937. 
' WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Landbouw en Visscherij a. i ., 
S t e e n b e r g h e. 

(Vitgeg. 29 Juni 1937.) 
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s. 761. 

28 Juni 1937. BESLUIT tot toepassing van 
de arti kelen 9, 10, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 op oesters, (,,Crisis-Oeste,rbesluit 
1937" .) 

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

Landbouw en Visscherij van 3 Juni 1937, n°. 
15279, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9, 10, 13 en 14 der 
L andbouw-Cr isiswet 1933, het Cri is-Organ i
satiebesluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
{adv ies van 3 Juni 1937, n•. 801); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
22 Juni 1937, n°. 26) ; 

Gezien het na der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Juni 1937, n°. 17472, 
Afdeel ing Landbouw-Cris is-Aangelegenheden ; 

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

logi" van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 en var. art ike l 1 van het Crisis
Heffingsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

,,oesters": consumptie-oesters en zaaioesters; 
,,cris is-organisatie": een door Onzen J\l[inis

ter aan te wijzen crisis-organ isatie. 
2. 1. H et kweeken van oesters is slechts 

toegestaan aan hen , di e a ls georganiseerden 
zijn aangesloten bij de crisis-organisatie en als 
1.0odanig tot de groep "oesterkweekers" zij n 
toegelaten . 

2. Door de crisis-organisatie kunnen tot do 
groep "oesterkweekers" slechts worden toe
gelaten degenen, die pachter en/of gebruiker 
van één of meer oesterperceelen zijn of die 
door Onzen M inister h iertoe zij n toegelaten. 

3. 1. Door Ons kan worden bepaald, dat de 
uitvoer van oesters slechts is toegestaan aan 
hen, die a ls georganiseerden zijn aangesloten 
bij de cr isis-organisatie en a ls wodanig zijn 
toegelaten tot de groep "oesterexporteurs". 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige 
1 id is de uitvoer van oesters, beneden de maat 
van 5 cm, slechts toegestaan aan hen, die in 
het bezit zijn van een door of vanwege Onzen 
Minister af te geven vergunning. 

3. Onze Minister stelt het model van deze 
vergunning vast. . 

4. De vergunning, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 3, wordt aan den aanvrage,· slechts 
uitgereikt, indien deze: 

a.... aan de crisis-organisatie of aan een a1nb
tenaar, a ls vertegenwoordiger van het Fonds, 
ten behoeve van dat Fonds heeft betaal cl een 
door Onzen Minister te bepalen bedrag, dat 
verschill end kan worden vastgesteld voor ver
schillende tijden des jaars en naar gelang van 
he t land, waarheen de oesters zull en worrlen 
u itge voerd; . . . . 

b. ten genoegen van de cr1s1s-orgarnsat1e 
heeft aangetoond, dat de uitvoer niet nadeelig 
is voor de Nederlandsche oestercultuur. 

5. Dit besluit kan worden aangehaald"onder 
den titel "Crisis-Oesterbesluit 1937". 
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6. Dit besluit treedt in we,rking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geld ig tot 1 J ui i 1938. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit bes luit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift geronden aan den Raad van 
State. 

' s-Gravenhage, den 28sten Juni 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van Landbouw en Visscherij a.i. , 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 29 J uni 1937.) 

s. 762. 

28 J uni 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
Consumptie-Garnalenbesluit. 

Wij WILHELMINA, · enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister Yan 

Landbouw en Visscherij van 3 Juni 1937, N°. 
15180, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden · 

Gel;t op het Consumptie-Garnalenbesluit 
1936 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artike l 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 3 Juni 1937, N° . 802): 

Gehoord den Raad van State (advies van 22 
Juni 1937, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen M inister 
van Landbouw en Visscherij a. i. van 24 Jnni 
1937, 0

• 17473, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangel egenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A. in artikel 3, lid 2, en in artikel ·1, lid 2, 

onder a, van het Consumptie-Garnal enbes luit 
1936 wordt de zinsnede "of ten aanzien van 
een vaartuig, dat dient ter vervanging van een 
vaartuig, als hiervoor genoemd" vervangen 
door de zinsnede "of ten aanzien van een 
vaartuig, dat dient ter vervanging van een 
vaartuig, als hiervoor genoemd, en waarvoor 
de aanvrager binnen een door Onzen Minister 
te bepalen termijn de beschikking heeft ver
kregen". 

B. artikel 9 van het onder A genoemde 
besluit wordt gelezen als volgt: 

,,1. De uitvoer van garnalen is slechts toe
gestaan aan hen, die in het bezit zijn van een 
door of vanwege Onzen Minister af te geven 
vergunning. 

2. De vergunning, genoemd in het vorig lid 
van dit arti kei , wordt aan den aanvrager 
slechts ui tgereikt, indi en deze ten genoegen 
van de crisis-organisatie heeft aangetoond, dat 
de door hem voorgenomen uitvoer niet nadee
Jig is voor de ederlandsche garnalenvis
scherij." 

C. in artikel 12 van het onder A genoemde 
bes] uit wordt in plaats van " 1937" ge lezen 
,,1938". 

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

Onze Minister van Landbouw en Visscherij is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
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en in afschrift geronden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 28sten Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw e,i Visscherij a. i ., 
S t e e n b e r g b e. 

(Uitgeg. 29 Juni 1937.) 

s. 783. 

1 Apiil 1937. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Hypotheek-Commiss iebesl uit. 

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

L andbouw en Visscherij van 30 Maart 1937, 
N' 0

• 5800, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gel et op de artikelen 5 en 7 van het Crisis
O1·ganisatiebesluit 1933 en op het Hypotheek
Commissiebesluit; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artike l 27 der L andbouw-Crisi swet 1933 (ad
vies van den 27 Februari 1937, N°. 775) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. het Hypotheek-Commissiebesluit te wij

zigen in dien zin, dat aan het bepaalde in 
artikel 2 wordt toegevoegd een vierde lid , 
luidende : 

"Een verzoek a l bedoeld in dit arti kei kan 
n iet worden gedaan ten aanzien van een lan
delijk eigendom, waarop de hypotheek of, in
geval daarop meer dan een hypotheek is ge
vestigd, de eerste hypotheek, is gevestigd na 
15 Maart 1935."; 

B . te bepal en, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den dag na dien van 
zijn afkond iging. 

Om,e M iniste r van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit beslui t, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den lsten April 1937. 
WILHELMI A. 

De Ministe1· van L andbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r . 

(Uitgeg. 13 Ap,-il 1937.) 

s. 901. 

2 April 1937. WET, houdende instell ing van 
·een rubberfonds. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 288. 
H and. Il 19,,6/31, bladz . 1538-1583, 1588-

1601, 1611- 1686, 1650. 
B ijl. H and. l 1986/37, Z88 . 
Hand. l , bladz . 465- 488, 491. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Al roo Vvij in overweging genomen hebben, 

dat de behoefte is geb leken in Nede1·landsch
lndië een fonds in te stell en tot financiering 
van verschi l lende maatregelen, verband hou
dend met de bevol kingsrubberrestrictie; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. 1. Gelden, afkomstig uit het bij zon

der uitvoerrecht op bevolk ingsrubber, worden 
tot roodanige bedragen, a ls bij de begrooting 
van N ederlandsch- l ndië zal worden vastge
steld, afgescheiden van de a lgemeene geld
midde len van Nederlandsch-lndië en gestort 
in een fonds, dat den naam "Rubberfonds" 
zal dragen. 

2. H et "Rubberfonds" is bestemd voor de 
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financiering van verschillende maatregelen, 
als bedoeld in artikel 20 van de Bevolkings
rubberuitvoerordonnantie (Indisch Staatsblad 
1934, n°. 343). 

2. 1. Het beheer en de verantwoording van 
het fonds, zoomede de aanwending van gelden 
daaruit geschieden volgens bij of krachtens or
donnantie vast te stellen regele.n. 

2. De Indische Comptabiliteitswet (Neder
landsch Staatsblad 1925, n°. 328 ; Indisch 
Staatsblad n°. 448) is niet van kracht voor 
het beheer en de verantwoording der gel den 
van het fonds. 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde ordon
nantie wordt het toez icht op het beheer en de 
verantwoording van de gelden van het fonds 
opgedragen aan de Algemeene R ekenkame r. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-lndië vast te stell en dag. 

Lasten en bevel en, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den April 

1937. WILHELMJ A. 

s. 902. 

D e Minist er van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colijn. 
(Uitg eg . 16 April 1937.) 

2 Ap,·il 1937. WET, houdende bekrachtiging 
van een door den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-Indië vastgestelde or
donnantie. (Heffing van een tijdelijk extra
uit,oenecht. ) 

Bijl. Hund. Il 1936/81, 824. 
Ha1<d. Il 1936/81, bladz. 1538-1583, 1588-

1601, 1611- 1636, 1650. 
Bijl . Hand. I 1936/31, 824. 
Hand. I 1936/81, bladz. 465-488, 491. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de met 
toepassing van de artikelen 93 en 183 der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordonnan
tie van 22 _ ovember 1936 (Indisch Staatsblad 
n° . 626) , strekkend tot heffing van een tijdelijk 
extra-uitvoen-echt in N ederlandsch-Indië en 
tot buitenwerkingsteli ing van artikel 16 der 
Indische Comptabiliteitswet ten opzichte van 
dien maatregel ; 

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

De met toepassing van artikel 93, eerste I id, 
en artikel 183, tweede l id, der Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie van 23 No
vember 1936 (Indisch Staatsblad n° . 626), 
strekkend tot heffing van een tijdelijk extra
uitvoerrecht in N ederlandschrlndië en tot bui
tenwerkingstelling van artikel 16 der Indische 
Comptabiliteitswet (N eà;erlandsch Staatsblad 
1925, n°. 328; Indisch Staatsblad 1925, n°. 
448) ten opzichte van dien maatregel, wordt 
bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den April 

1937. W'1LHELMI A. 

L. & S . 1937. 

D e Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H . Colijn. 
(Uitgeg. 23 April 1937.) 

1937 

s. 903. 

8 April 1937. WET, houdende bekrachtiging 
van een door den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië vastgestelde or
donnantie. (Verlaging slachtbelasting.) 

Bijl. Hand. II 1936/81, 841. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 2091/2 . 
Bijl. Hand. I 1936/31, 341. 
Hand. I 1936/31, bladz . 524/5 . 

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

dat de bekrachtiging wenschel ijk is van rle 
met toepassing van artikel 93 der Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantió vau 21 
December 1936 (Indisch Staatsblad n°. 671) , 
strekkend tot verlaging van de slachtbelasting 
in Nederlandsch-lndië en tot buitenwerking
stelling van artikel 16 der Indische Comp
tabiliteitswet ten opzichte van dien maatregel; 

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

Eenig artikel. 
De met toepassing van artikel 93, eerste lid , 

der Indische Staatsregel ing vastgestelde ordon 
nantie van 21 December 1936 (lnd-it-ch Staats
blad n ° . 6 71), strekkend tot ver! agi ng van r!e 
slachtbelasting in Nederlandsch-lndië en tot 
buitenwerkingstelling van artikel 16 der l n
di che Comptabil ite itswet(N ederlandsch Sta11ls
blad 1925, n°. 328; Indisch Staatsblad 1925, 
n°. 448) t,en opzichte van dien maatregel, 
wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten .\pril 

1937. 

s. 904. 

WILHELM! A. 
D e Minister van Staat, 
M iniste,· van Koloniën, 

H. Co lijn. 
(Uitgeg. 27 April 1937.) 

8 April 1937. WET, houdende conversie van 
Nederlandsch-Indische Schuld. (Neder
lansch-l ndische Conversieleening·wet 1931.) 

B ijl. Hand. Il 1986/31, 346. 
Hand. II 1986/31, bladz. 2092. 
Bijl. Hand. I 1936/31, 346. 
Hand. l 1936j31, bladz. 524/5. 

Wij W1LHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is, ter vermindering van 
de uitgaven wegens de Indische Schuld, schuld
bewijzen te gelde te maken ten laste van Ne
derlandsch-Indië met een !ageren rentevoet 
dan de met de opbrengst dier schuldbewijzen 
af te lossen schuld. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A1·t. l. Onze Minister van Koloniën wordt, 

ter vermindering van de uilgaven wegens de 
Indische Schuld door conversie, gemachtigd 
om op de tijdstippen, die hij daartoe dienstig 
zal achten, schuldbewijzen ten laste van Ne
derlandsch-Indië met !ageren rentevoet dau 
de af te lossen schuld te gelde te maken. 

2. Bij die tegeldemaking zullen de volgende 
bepalingen gelden: 

25 
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Uitvoeringsvoorschriften. R ekening dm· 
l eening . Schulddelging. 

a. De voorwaarden van de tegeldemaking 
der bedoelde schuldbewijzen worden door Onzen 
M inister van Kolon iën vastgesteld . 

b. V an de tegeldemaking d ier schul d bewij
zen wordt , voor elke leen ing afwnderlijk, een 
rekening afgelegd, welke, na door de Al ge
rneene Rekenkamer in N ederland te zij n nage
zien en accoord bevonden, aan de Staten
Generaal wordt medegedeeld. 

c. De schuldbewijzen worden vóór de ni t
g ifte doo r de Al gemeene R ekenkamer in !ve
derland geregistreerd en van een bewijs dier 
registratie voorz ien. 

d . Onverm inderd het bepaalde in het vol
gend lid , zal de schuld, welke krach tens deze 
wet wordt gevestigd, worden gede lgd in ten 
hoogste 40 jaren, te beg innen in het jaa r vol
gend op dat, waarin de tegeldemaking plaats 
v ind t. 

c. De bevoegdheid tot versterkte a fl oss ing 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

/. De ingevolge toepassing van de be ide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de A lgemeene Re
kenkamer in Nederland overgebrach t. 

P ro,,-isie. 

a. Bij rech tstreeksche tegeldemaking van 
de schuldbewijzen kan aan de bank iers, de 
makelaars in effecten en de comm issionna irs 
in effecten, door wier tusschenkomst inschrij 
vi ngen voor die schuldbewijzen worden inge
leverd, over het nominaa l bedrag der aan hen 
toegewezen schuldbewijzen, waarvoor het ve r
schuldigde wordt gestort, een prov is ie worden 
toegekend van ten hoogste ½ pct . (é;:; n half 
ten honderd) . 

b. ln het. geval, bij het vor ig li d voo rzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier tusschen
komst wordt gebruik gemaakt voor de bemid
deling bij de tegeldemaking, het in ontva ngst 
nemen van inschrijvingen en stortingen en de 
a fg ifte der schuldbewijzen, over het nominaal 
bedrag der door hun tusschenkomst uitgegeven 
schuldbewijzen een vergoeding worden toege
kend van ten hoogste 3/8 pct. ( dri e acht.sten 
ten honderd ) . 

V,-ijstellin g van belastingen . 

Onder de voorwaarden van tege ldemaking 
kan worden opgenomen, dat krachtens deze 
,vet u itgegevon schuldbew ij zen, met de daarbij 
behoo rende rentebewijzen, vrijgeste ld zijn van 
a l Ie Nederl andsche en 1ederl a ndsch-Indische 
belastingen, welke van schuldbewij zen ten laste 
van N ederland en van Nederlandsch-Indië en 
de daarbij behoorende ren tebew ijzen mochten 
worden geheven. 

Vrijstell i n g van zr.gelrech t . 

All e stukken, krach tens deze wet op te 
maken en uit te vaardigen, de · af te geven 
qu itantiën, de bi lj etten van inschrijvi ng, en de 
nota's van toewijzing, alsmede de overeen
komsten, wel ke voor de tegeldemaking vau 
deze schuldbewijzen mochten worden gesloten, 
zij n vrij van zegelrecht. 

3 . H et recht tot opvordering va n het kapi
taal der aflosbaar gestelde schuldbewijzen, 
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welke krachtens deze wet zijn ui tgegeven, ver
va lt tien jaren na den eersten dag, waarop zij 
af losbaar zijn . 

4. a. Onze M inister van Fi nar,c iën wordt 
gemacht igd om bij de ui tg ifte van schuldbe
wijzen krachtens deze wet, de garantie van het 
R ijk te verleenen voor de nakom ing van de 
ui t die uitgifte voortvloe iende verplich tingen. 

b. De koers van u itg ifte, de rente en de 
voorwaarden van tegeldemaking worden a ls
dan bepaald door Onzen !\1 in ister van K olo
ni ën in overleg met Onzen Minister van 
Financiën. 

5. Deze wet ka n worden aangehaald a ls 
,,Nederlandsch-I ndische Convers ie leeni ngwet 
193 7". 

6. Deze wet treedt in Nederland en in N e
derlandsch-l ndië in werking ondersche idenl ijk 
met ingang van den dag volgende op di en 
h arer afkondiging te eener en te a nderer 
plaatse. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 8sten A pril 

1937. 

s. 947. 

WILHELMINA . 
D e M inister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Co lij n. 
D e Minister vmn Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 27 1l pril 19 37 .) 

24 Ap?"il 1937. BESLUIT tot bekrach ti g ing 
van twee door den Gouverneur-Generaal 
van N ei/Jerlandsch-l ndië vastgestelde or
donnanties tot wij zig ing en aanvulli ng van 
onderscheidenlijk de " Ondernemi ng, ru b
beruitvoer-ordonnant ie" en de " B(wol
k i ngsrubberu itvoer-o rdonnant ie" . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Staat, M in ister van Ko loniën, van 17 M aa rt 
1937, 4dc A fdec ling, Bureau E. Z. , n°. 9; 

Den R aad van State gehoord (advies, van 6 
April 1937, n°. 57); 

Gezien het nader rapport van Onzen Ministe r 
van Staat, M inister van K oloniën van 19 Apri l 
1937, 4de Afdeeli ng, Bureau E.Z. , n° . 10; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op de artikelen 91 en 92 van de In

dische Staatsregel ing; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

De met toepass ing van artike l 92 de r In
dische Staatsregeli ng vastgestelde ordonnant ies 
va n 26 Septem ber 1936 (I n d isc h S taatsblad 
110s. 487 en 488) tot wij zig ing en aa nvulli ng 
van onderscheidenlij k de "Ondernemir.gs rn b
beruitvoer-ordonnant ie" en de "Bevolkings
rubherui tvoer-ordonnant ie", worden bekrach
tigd. 

Onze M inister van Koloniën is belast met de 
uitvoer ing van dit beslu it, dat in het Staats
blad zal worden geplaktst, en waarvan af
schri ft aan den R aad van State zal worden 
gezonden. 

Het Loo, den 24sten Apri l 1937. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van S taat, 
M iniste1· van K ol oniën, 

H. Co I ij n. 
(Ui tg eg . 7 M ei 1937. ) 
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s. 948. 

22 M ei 1937. BESLUIT tot wijziging van het 
" Bes! uit Internationaal B etalingsverkee r 
N ederlandsch-lndië 1934" , het " Beslui t 
Interna tionaal Betal i ngsve-rkeer Surina,ne 
1934" en het " Besluit Internationaal Be
talingsverkeer Curaçao 1934". 

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

Staat, Ministe r van Koloniën en van Onze 
Ministers van H ande l, Jijverheid en Scheep
vaar t , van Financië n en van Buitenlandsche 
Zaken, van 9 April 1937, 4de Afdeeli ng, Bur. 
E.Z. , n°. 8; 

Overwegende, dat zich hier een geva l voor
doet van spoedeischenden aard, a ls bedoeld in 
den aanhef van a r tikel 70 der Indische Staats
regeling en van a rtikel 49 der SurinaamschP 
en de Cu raçaosche Staatsregeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1937 n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mini;ter 
van Staat, Minister van Kol oni ën en vau 
Onze Ministers van H andel , Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van l3uitC'n
landsche Zaken, van 13 Mei 1937, 4de Afclee
ling, Bur. E. Z ., n°. 25; 

H ebben goeà gevnnden en ve rstaan: 
Art. 1. In het " Beslui t Internationaal Be

talingsverkeer Nederlandsch-lndië 1934", het. 
,,Ilesl uit Internationaal Betalingsverkeer Snri
namie 1934" en het "Besluit Interna tionaal 
B etalingsverkeer Cu1·açao 1934" worden de 
volgende wij zig ingen aangebracht: 

I. in het eerste lid van artikel 7 wordt na 
,,alsmede" ingfwoegd: ,,door Ons aan te wij
zen" en na , ,gevestigd": 

"tenzij in verband 11'.'et de.ze beta lingen een 
overmaking niet gebruikelijk is,"; 

II. in den tweeden zin van het tweede 1 id 
van arti kei 7, wordt na •,, in bijzondere geval
len" ingelascht: ,,of voor groepen van ge
vallen"; 

III. in het vijfde lid sub a van artikel S 
wordt na "de Commissie van Ministers" inge
voegd: ,, , op grond van bestaande handels
gebruiken," ; 

IV. artikel 10 wordt gelezen a ls volgt: 
,,Hij , die : 
a . gelden bij het vereffeni ngsinstituui stort, 
b. ingevolge artikel 8 of artikel 12 betaalt 

aan een gemachtigde of aan een derde recht
verkrijgende. 

c. hetzij voor het vereffenen van een schuld 
of het verr ichten van ·eene betaling, w;, lke 
vallen ouder een verdrag, hetzij ingevolge 
a,·tike l 14, lid (1), sub 2, beschikt over een 
tegoed, getroffen door beperkende bepalingen 
van in artikel 2 bedoelde landen, is ve rpli cht 
hiervan clenzelfclen dag aan het vereffon ings
instituut kennis te geven door inzending van 
een behoorlijk ingevu ld en onderteekencl for
mulier dat door het vereffenings instituut 
wordt 'vastgesteld en algemeen verkrijgbaar 
gesteld."; 

V. tusschen artike l 10 en artikel 11 wordt 
opgenomen een nieuw artikel, luidende a l, 
vo lgt : 
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.,Art. 10a. 1. Hij, die, ui t het buitenland, 
goederen van oorsprong uit of he rk0mst ig van 
in arti kei 2 bedoel de I anden heeft ontvangen 
in consignatie, in commissie of onder wocl an iga 
omstandigheden of YOOr\\·aarden, dat ten t ijde 
Ya n den invoer geen schuld te zijnen laste be
stond, is verplicht van elke a fl ever ing of terng
zend ing van en van elke andere besch ikking 
over clio goederen of een gedeelte daa rvan, 
binnen drie dagen of - met macht ig ing van 
het vereffenings instituut - op vaste tijdsti p
pen. overeenkomstig het volgend l iel va n di t 
artikel , aan dat in ti tuut kenni te geven. 

2. De kennisgeving geschiedt door inzen
ding van kopiefacturen of bor<'lerell en, oncler
teekend door cl engene, op w ien de verpli chting 
tot kennisgeving rust, vermeldende de namen 
en woonplaatsen van de a fnemers of van hen 
voor wie de goederen bestemd zijn, den aard 
en de hoeveelhe id van de goecll'ren en de in 
rekening gebrach te bedragen, a lsmede in voor
komend geval de vervaldata en de verdere 
betal ingsconclities . 

3. H et vereffenings instituut is bev0egd, in 
bijzondere gevall en a fwijkingen van het be
paa lde in lid 1 en 2 toe te staan. 

4. H et vereffeningsinstituut kan, krachtens 
a lgemeene of bij,.onclere machtiging van de 
Commissie van Ministers, bepaalde na<'lere 
voorschriften geven ter verzekering van een 
doeltreffende controle op de nakoming van 
den p i icht tot sto rting ingevolge de bij verd r~~ 
of bij of krach tens àit beslui t gegeven voor
sch rifte n en tot kennisgeving ingevol ge lid 1 
en lid 2 van dit a rtikel."; 

VI. in het ee rste l id van artikel 12 wnrdt 
na "te verantwoorden over::chot" ingPvoeg<'I: 
,, , zoo noocli g na omrekening met inacht
neming van het bepaalde in het derde lid va11 
a rtikel 7,"; 

VH. met vernummering van het de rde lid 
van artikel 12 tot v ie rde I iel, wordt aan dat 
arii kei een nieuw derde I iel toegevoegd, 1 ui
clencle: 

"3. H et vc reffeningsinstituut kan, krachtens 
machtig ing ~an de Commi s ie van Ministe r!', 
aan derden rechtverkrijgenden t,,estaan, op 
grond van bestaande ha ndelsgebruiken, vroem
de valu ta om te rekem,n tegen een anderen 
koet·s cl an in het derde lid van a rtikel 7 w0rdl 
voorgeschreven.''; 

VIII . in het eerste lid van a rtikel 14 wordt 
vóór _,,de Co:;1m iss ie van Ministers" ingevoegd: 
,,of 11amens ; 

TX. a rti kel 19 wordt ge lezen als volgt: 
,,1. H et ve reffenings instituut wend t de ge

sto rte ge lden aan volgens de voorschriften bij 
een verdrag of bij of krachtens di t Besluit 
gegeven. 

2. T en e inde te voorkomen, dat het beta-
1 ingsverkeer clo0r de ontwikkeling van het 
handelsverkee r wu kunnen wo rden bemoeilijkt, 
kan de Commiss ie van J\1inisters nadere ver
eischten stellen, waaraan n1oet worden vol
daan, alvorens vorderingen, vallende onder 
een verdrag, te r hekoming van u itbetaling 
worden toegelaten. 

3. De Commiss ie van Ministers bepaalt, 
wel ke vorder ingen uit de in het eerste lià 
bedoelde gelden zull en worden voldaan en in 
welke volgorde vo ldoening za l plaats vinden.". 
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X. het eerste lid va n artikel 21 wordt ge
lezen a ls vol gt: 

"1. De schulde ischers, di e aanspraak op 
uitbetaling m a ken, zijn verplicht hun vorde
ringen, onde r ove rlegging van de door het 
vere ffenings insti tuut verlang de bewijsstukken , 
bij da t instituut in te di enen door middel van 
een behoorlijk ingevuld en onderteekend for
mulier dat door het vere ffeni ngs instituut 
wordt 'vastgesteld en a lgemeen verkrij gbaar 
geste ld.". 

XI. met vernwnmering van het tweede lid 
va n artike l 21 tot vie rde I id , worden aa n dat 
a rtikel de volgende nieuwe leden toegevoegd: 

,, 2. Bovendien moeten bij de indi ening zoo
danige certificaten o f a ndere docum enten wor
den overgelegd, a ls de Comm iss ie van .Minis
ters ingevolge artike l 19 mocht voo rsch rijven . 

3. H et vere ffenings insti t uut we igert de toe
lating van een vordering, indien de schuld
e ischer n iet voldoet aan de verp l icht ingen 
omschreven in l id 1 en lid 2." . 

XII. Art ikel 22 wordt gelezen als vfll g t: 
" Uitbeta ling krachtens dit beslui t k:tn niet 

geschieden dan nada t de schuldeischer de aan
spra ken, welke hij in verba nd met zijn vo r
de ring heeft, aan het vereffeni ngs institnut 
heeft overgedragen , indien d it insti tuu t zulks 
ve r! angt ." . 

XIII. het bepaalde sub 3°. in artike l 26 
wordt verva ngen door de vol gende bepa ling : 

3° . hij die ee n onjuiste opgave doet of een 
te:-' zake dienend feit ve rzwijg t, 

hetzij ter verkrij g ing van eenige ingevolge 
een verdrag of di t Beslui t vere isch te toes tem 
ming, goedkeuring of be krachtiging va n het 
vereffen ings instit uut, 

hetzij ter vervulling van eenige door het 
ve re ffeni ngs instituut aan een zooda nige toe
stemming, goedke ur ing of be krachtig ing ge
bonde n voorwaarde, 

hetzij ter bekoming va n uitbet aling op een 
vordering.". 

2. Dit besluit treedt in N ederl a ndsch-Indië 
in werking met ingang van den dag na. di e n 
der dagteekening van het Staatsblad ,·a n Ne
derla ndsch-I ndiii, waa rin het is gepl aatst., in 
Snrinam e en Curaçao met ingang van den dag 
volgende op dien, waarop het daar zal zijn 
a fgekondi gd. 

Onze Ministe r van Koloniën is belast met 
de uitvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal wo rden geplaatst e n waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 22sten M e i 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Colij n. 
D e M inister van H a1Ulel, 
N ij verheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n . 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De M inister van B uitenla-n.tkche Z a ken, 
D e G r a e f f . 

(Uitge g. 11 Juni J9 37.) 
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s. 1362. 

8 April 1937. BESLUIT tot aanwijzing over 
een komstig artike l 170 der hooger-onder
wij swet van de N ederl a ndsche M aatscha p
pij tot bevordering der Geneeskunst, ge
vesti gd te Arnsterdarn, a ls bevoeg d om bij 
de facul te it der geneeskunde aan de Rijks
uni vers iteit te Utrecht een bij zonderen 
leerstoel te vestigen in de soc ia le genees
kunde. 

Wij WILHELMINA, e nz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister va n 

Onderwij s, Kunsten en W etenscha ppen va n 18 
F ebruari 1937, N ° . 547 III, a fdeeling Hooger 
Onderwij s; 

Gelet op de a r t ikelen 170-172 de r hooger
onderwijswet; 

D en R aad van S tate gehoord (advies van 
23 Maart 1937, N° . 31); 

Gezien het nader r a pport va n Onzen voor
noemden Minister van 5 April 1937, N ° . 1285, 
a fdeel ing H ooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de ederl a ndsche M aa tscha ppij tot bevor-

dering der Geneeskunst, gevestigd te Amster
dam, aan te wij zen a ls bevoegd om bij de 
facul teit der geneeskunde aan de Rij ksun iver 
siteit te Utrech t een bijzonderen lee rstoel te 
vesti gen, opda t door de n daarvoor te benoe
m en hoogleeraar onderwijs zal worden gegeve n 
in de socia le geneeskunde. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenscha ppen is belast met de uitvoering va n 
di t beslui t , hetwelk in het Staatsblad za l wor
den gep laatst en waarva n afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad va n State. 

' s-Gravenhage, den 8sten April 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Onderwijs, 
K umten ·en W etenschappen, 

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e . 
(Uitgeg. 23 Ap1·il 1937.) 

s. 1363 . 

10 April 1937. BESLUIT tot hernieuwde aan
wij zing ove reenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwij swet va n de a fdeeling gym
nas ium va n het R.K. L yceum voor meisjes 
te '-Gravenhage, u itgaande van de St. 
Willebrord usvereenig ing , gevestigd aldaar. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen M ini ste r van 

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen, va u 
19 Februari 1937, N° . 2408 III, afdeel in '{ 
Voorbereidend Hooger en Midde lbaar Onder 
'"· ijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwij s
wet; 

Gezien Ons besluit van 4 D ecember 1930 
(Staatsblad 0

. 464 ); 
Den R aad van State gehoord (advies va n 23 

M aart 1937, 0
• 32) ; 

Gezien het nader rapport va n Onzen voor
noemden Mi n iste r van 7 April 1937, N ° . 5313 
afdeeling Voorbe re idend H ooger e n Midde l'. 
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te ·rekenen van 1 September 1936 de afdee

ling gymnas ium van het R .K. Lyceum voor 
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me1sJes te 's-Gravenhage, u itgaande van de ' 
St. Willebrordusvereen iging, gevestigd alrlaar, 
opnieuw voor een tijdvak van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschr iften aan 
haar leer] ingen

1 
die het ondenvijs tot aan het 

einde hebben biJgewoond, een getu igschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af tP 
geven, dat met het getu igschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge lijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast ·met de ·uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal woi·den 
geplaatst, en waarvan afschr ift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, don l0den April 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministerr van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r d e B r u i n e. 
{Uitgeg. 23 April 1937. ) 

s. 1364. 

27 April 1937. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het B aarnsch lyceum te 
Baarn. 

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

Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
27 Februari 19.37, N°. 2743 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet · 

G~zien Ons besluit van 3 Februari 1932 
{Staatsbl a d N°. 29); 

Den Raad van State gehoord {advies van 
13 April 1937, N°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 April 1937, 0

• 

6343, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
del baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1937 de afclee

ling gymnasium van het Baarnsch lyeeum te 
Baarn, uitgaande van de Vereen ig ing " H et 
B aarnsch Lyceum" , gevestigd aldaar, opnieuw 
voo1· een tijdvak van zes jaren aan te wij zen 
als bevoegd om, met inachtneming van cle des
betreffende wettelijke voorschriften aan haar 
leerlingen, d ie het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te ge
ven, dat met het getu igschrift, in artikel 11 
der hooger-ondenvijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 27sten April 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministerr van Onderwijs , 
Kunsten en Wetenuhappen, 

J. R. Slotemaker de Bruine. 
{Uitgeg . 14 M ei 1937.) 
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s. 1365 . 

17 Juni 1937. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het " Lorentz-lyceum" te Eind
hoven der vereeniging "Het N eutrale Ly
ceum te Eindhoven", gevestigd a ldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
15 April 1937, 0

• 5141 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs : 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet ; 

Gezien Ons besluit van 29 J anua r i 1931 
{Staatsblad 0

• 39); 
Den Raad van State gehoord {advies van 

26 Mei 1937, N°. 55); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden linister van 3 Juni 1937, N°. 8476, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 September 1 \137 de afclee-

1 ing gymnasi um van het "Lorentz-lyceum" te 
Eindhoven der vereen iging " H et Neutrale 
Lyceum te Eindhoven", gevestigd a ldaar, op
nieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtnem ing der 
desbetreffende wettelijke voorschrifkn aa.n 
haar leer lingen, die het onderwijs tot aan het 
e inde hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën a f te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

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

's-Gravenhage, den 17den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De Minis~er van Onderrwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker de Bruine. 
{ Uit11eg. 29 Juni 1937. ) 

s. 1366. 

17 Juni 1937. BESLUIT tot hernieuwde a,,n
wijzing overeenkomstig art ikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het R.K. gym
nasium voor meisjes "St. Angela" te Vcn
my van het Zedelijk Lichaam "Ursula's 
Zusters", gevestigd aldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
21 April 1937, N°. 6140 III, afdeeling Voor
bereidend H ooger en Middelbaar Onderwijs; 

Ge let op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 9 April 1931 {Staats
blad N°. 148); 

Den R aad van State gehoord (advies van· 
26 Mei 1937, N°. 54); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Juni 1937, N°. 8475, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
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met ingang van 1 September 1937 het R.K. 
gymnas ium voor meisjes " St. Angela" te Ven
ray va n het Zedelijk Lichaam "Ursu la's Zus
ters" , gevestigd a ldaar, opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtnem ing der desbetreffende wet
telijke voorschriften aan haar leerlingen, die 
het onderwijs 1-ot aan het e inde hebben bijge
woond , een getuigschrift van bekwaamheid tot 
univers ita ire studiën a f te geven, dat met het 
getu igschrift, in artikel 11 der hooge r-onder
wij swet ve rmeld , wordt gelijkgeste ld. 

Onze Ministe r van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha ppen is be last met de uitvoering 
vau dit besluit, dat in het Staatsb lad zal wor
den geplaatst, en waarvan a fschrift zal wor
den gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Juni 193'7. 
WILHEL 1INA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker d e B ruïne. 
(Uitgeg . 29 Juni 1937.) 

s. 1367. 
9 J"l i 1937. BESLUIT tot wijziging van het 

Konink lij k beslui t van 25 Augustus 1925 , 
Staatsblad N°. 365, tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wij swet van · het " Fonds ten behoeve van 
de Indolog ische studi ën aan de Rijksuni
versiteit te Utrecht" als bevoegd om bij de 
faculteiten der rechtsgeleerdheid en der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksnni
ve rs ite it te Utrecht bijzondern lee rstoel en 
te vestigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht Yan Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 27 
M ei 1937, 0

• 20083, a fd . Hooger Onderwijs; 
Gelet op art. 170 der honger-onde rwijswet ; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

29 Jun i 1937, N°. 30) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 Juli 1937, N°. 2593, 
Afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Tn Ons besluit van 25 Augustus 1925 , truus

èlnd 11° . 365 , tot, aanwijzing overeenkomstig 
artikel 170 der hooger-onderwij swet, van het 
,,Fonds ten behoeve van de Indologische stu
dii'n aan de Rijksunivers iteit te Utrecht" a ls 
bevoegd om bij de faculte iten der rechtsge
leerdhe id en der letteren e n wijsbegeerte aan 
de Rijksunivers ite it te Utrecht bijzondere leer
stoe len te vest igen, wordt in " Il. Faculteit der 
letteren en wijsbegeerte: " onder d . in 'J) l aats 
van " de kennis van den I slam en zijne instel
lingen ; " gelEY.<en: het Arabisch en de instellin
gen van den I slam; . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W'etenschappen is belast met de uitvoer ing 
van dit beslui.t, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waar van afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

' s-Gravenhage, den 9den Juli 1937 . 
WILHELM! A. 

De Minist,er van Ond&rwij s, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 27 Jul i 1937.) 
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s. 1381. 

23 April 1937. BESLUIT, houdende aanwij
zing van de Stichting " Immaculata Con
cept.ia" te chinnen, a ls eene inrichting, 
di e niet als gest icht voor krankzinnigen 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan iwee krankz inni gen woi-dcn ver
pleegd. 

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

Binnenlandsche Za ken van 19 April 1937, N °. 
3805, Afdeel ing Armwezen ; 

·Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad N° . 96), zooal de,_.e wet laatstelijk i ., 
gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. l. De inrichting " Huize Immaculata 

Conceptio" te Schinnen, staande onder bestuur 
van de Verecniging St. Josephsgesticht geves
tigd te H eerlen, tot stand gebracht overeen
komstig de door het bestuur overgelegde tee
keningen en de daa rbij gegeven beschrijving, 
wordt onder de voorwaarden, vermeld in de 
volgende artikelen, aangewezen a ls eene in
richting, di e niet a ls gesticht voor krankzin
nigen wordt beschouwd, ook wa nneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ve r
p leegd . 

\'vij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wij zigen . 

2. In de inrichting mogen niet meer da n 77 
mannelijke zwa kzinnigen verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het t ijdvak, e in
digende 31 D cember 1941 nog l!i mannelijke 
zwakzinni gen verpleegd worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden op het ter
rein va n de inrichting geen opstall en opge
richt, tenzij overeenkomstig de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in a rtikel 1, en wordt 
niet aan derden de beschikking over eenig 
deel van dit terrein gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
va n Binnenlandsche Zaken worden in de ge
houden, de riol eering en ve rdere installatiën 
op het terrein van de inrichting, zoomede in 
de omheining van de tu inen geen veranderin
gen aangebracht, welke ten gevol ge zouden 
hebben, dat de inrichting niet meer gehee l 
overeenstemt met de teekcn ingen en beschrij 
ving, bedoeld in artikE>I 1. 

5. In e lk voor meer dan ÓPn verpl eegde 
bestemd si aap vertrek wordt op een duidelijk 
zichtba re pl aats aangegeve11 het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. Van elke opneming, onts lag of overlijdén 
van een verpl eegde wordt binnen twee weken 
eene schriftelijke kennisgeving gezonden aan 
den Inspecteur, di e door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken met het toezich t op de 
inrichting is hela t. 

7. De voorzien ing in den geneeskundigen 
dienst geschied t ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsohe Za ken. 

8. 1. Aan den Inspecteur, belast met het 
toezicht op de inrichting, wordt t<i a ll en tijde 
vrije toegang verleend. 

2. H et bestuur, de geneeskund igen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
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aldaar werkzame personeel, geven den Inspec- , 
•eur de door hem verlangde inlichtingen. 

~- De geneeskundigen, ve rbonden aan de 
1nrichting, maken regeln1atig ten aao~ien van 
de verpleegden, aan hunne behandel mg toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelij k beeld geven van de voorgesch ie
denis, womede van den toestand van de ver
pleegden in I ichamelijk, geestelijk en maat
schappelij k opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzo1tdere voor
vallen en van hetgeen in het belang de r ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelij k o f wenschelij k is. DP- aanteeke
ningen worden na het ontslag of overlijden 
van den verpleegde zorgvuldig bewaard ge
durende een door Onzen Mini ter van Binnen
landsche Zaken te bepa len termij n. Van deze 
aanteekeningen wordt aan den Inspecteur op 
zij n verlangen inzage gegeven. 

4. De verp leegden worden n iet belemmerd 
zich schriftelij k te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot 
den I nspecteur en tot den Off icier van Justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op e igen verwek; of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij : 

b. op schriftelijke verklar ing van den ge
neeskundige, of zoo er meer zij n, van den 
eersten geneeskundige, dat zijn verpleging in 
de inricht ing niet langer noodzakelijk of wen
schelij k is ; 

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

schr iften welke door Onzen Minister van Bin
nenlands~he Zaken ten aanzi en van het be
paalde in d it artikel mochten worden gegeven. 

9. Het be tuur draagt wrg, dat een af
schri ft van d it besluit en van de Min isterieele 
beschikk ingen, bedoeld in de a r t ike len 3'. 4, 7 
en 8 zoomede eene co~ie van de teekenmgen 
en b~sch rij v ing, bedoeld in artikel 1 , aanwezig 
zijn in de inrichting, en aan den Inspecteur 
te a llen tijde op verlangen ter inzage worden 
voo rgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoer ing van dit beslu it, dat 
in het Staatsbl ad zal worden gepl aat.st. 

Het Loo, den 23sten April 1937. 
WILHELM! TA. 

D e M inister van Binnen l andsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e . 

(Uitgcg. 7 ,Vei 1937 . 

s. 1382. 

22 J uni 1937. BESLUIT betreffende de Dt·. 
Mr. Wi ll em van den Ilerghstichting te 
Noorwwijk. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 15 Juni 1937, n° 
6390 afdee l ing Armwezen ; 

Ge'iet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals deze laatstelij k is gewij
zigd. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 19 October 

1922 (Staatsblad n°. 565), laatstel ij k gewijzigd 
bij On besluit van 14 J anuar i 1936, (Staat.,
blarl n° . 1380), wordt ge lezen als volgt: 

Van voo rmelde sticht ing, bestaande uit der
tien paviljoenen en ééne woning, worden elf 
pa vil joenen, de won ing en het n i<:t als ge
stichtsafdeeling bestemde gedeelte van het 
paviljoen II, genaamd " w intertuin" gezamen
lijk onder de voorwaarden vermeld in artikel 
8a, aangewezen a ls een inrichting, di e niet a ls 
gesticht voor zwakzinnigen wordt beschouwd 
ook wanneer daarin meer dan twee zwakzin
nigen worden verpl eegd. 

'.Vij behouden Ons voor d ie voorwaarden, 
wa nneer d it noodig blijkt, aan te vull en of te 
wij zigen. 

In de inrich ting, bedoeld in het eerste l id, 
mogen niet meer dan 298 zwakzinnigen, 225 
mannel ij ke en 73 vrouwelijke, verpleegd wor
den. 

Evenwel mogen er gedurende het t ijdvak 
ei nd igende 31 December 1940 nog 20 manne
lijke en 6 vrouwelijke zwakz innigen verp leegd 
worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt voor e lk pavi ljoen het tijdstip, waarop 
dat in gebruik mag worden genomen en het 
maximum van het aantal verpl eegden, dat 
daa r in mag worden opgenomen. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Juni 1937. 
WILHELMI A . 

De M iniste,· van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 6 J uli 1937.) 

s. 1383. 

23 Juni 1937. BESLU I'T', betreffende het 
krankzinni gengesticht " R einier van A rc
kel" te 's-H ertogenbosch. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 J un i 1937, Af
dee l ing Armwezen, n°. 5956 I; 

Gele t op de wet van 27 Apri l 1884 (Staats
blad n°. 96), woals deze wet laatstelij k is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Een ig a rt ikel. 
Artikel 1 van het Konink lijk besluit van n 

Augustus 1888 (Staatsblad n°. 113), gewijzigd 
bij Kon inkl ij k besluit van 3 Maart ln36 
(Staatsblad n°. 1383) , wordt gelezen als volgt: 

In het krankz innigengesticht " R eini er van 
Arcke l" te 's-H ertogenbosch mogen n iet meer 
dan 490 krankzinnigen, 261 mannen en 229 
vrouwen verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de ui tvoeri ng van di t besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten Juni 1937 . 
WILHELMI NA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A . de W i I d e. 

(Uitgeg. 6 J uli 1937.) 
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s. 1391. 

9 Augustus 1937. BESLUIT rot aanw1izing 
overeenkomstig artikel 133, vijfde I id, der 
hooger-onderwijswet, van de in N eder
landsch-Indi ë verworven getuigschriften . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Augustus 1937, N°. 3206, a fdeel ing Hooger 
Ondenvijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid , der hooger
onderwijswet; 

H ebben goedgevonden en ver taan: 
te bepalen: 
de in 1937 afgegeven getuigschriften van 

de hoogere burgerschool met vijfjarigen cur
sus B. voor meisjes " St. Ursula", te Batavia, 
uitgaande van de mede aldaar gevestigde ver
eeniging " Het Gesticht der Zusters Ursuli
nen", worden gelijkgesteld met het getuig
schrift, bedoeld in artikel 11 der hooger
onderwijswet, met dien verstande, dat de be
zitte1·s van deze getuigschriften worden roege
laten rot de examens in de faculte iten der 
geneeskunde, der wis- en natuurkunde en der 
veeartsenijkunde, zoomede rot de examens in 
de vereenigde faculte iten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte en in de 
vereenigde facul teiten der wis- en natuurkunde 
en der letteren en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen is bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsbl ad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs , 
K unsten en Wetenschcvppen, 

J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 27 Augustus 1937.) 

s. 2304. 

23 April 1937. BESLUTT rot schorsing van 
het beslu it van den raad der gemeente 
Tienhoven van 27 F ebruar i 1937, strek
kende rot benoem ing van A. F. Kool, 
I andbouwer te T ienhoven, tot ontvanger 
dier gemeente. 

Geschorst tot 1 October 19.!1. 

s. 2306. 

23 April 1937. BESLUIT rot schorsing van 
het beslui t van don raad der gemeente 
R ockanje van 25 Maart 1937, strekkende 
rot benoeming van C. de Kiev it, amhte
naar ter secretarie van R ockanje, rot ont
vanger dier gemeente. 

Gescho.rst tot 1 October 1931. 

s. 23: 6. 
19 M ei 1937. BESLUIT rot chorsing van het 

besluit van den raad der gemeente Zanil
voort van 19 April 1937, strekkende rot 
beschi kbaarstelling van een lokaa l van het 
gemeentelijk vereenigingsgebouw (voor
malig gebouw der bewaarschool) voor het 
houden van vergader ingen van de commu
nistische partij, a fdeeling Zandvoort. 

Geschorst tot 1 October 1931. 
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s. 2307. 

24 M ei 1937. BESLUIT rot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Pur
m erend van 30 Apri l 1937, strekkende rot 
reorganisatie van de gemeentelijke organen 
voorarmenzorg en steunverl eening. 

Geschorst tot 1 J anuari 1938. 

s. 2308 . 

25 M ei 1937. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Neder
horst den B e.rg van 27 April 1937, voor
zooveel betreft het daarbij vastgestelde 
artikel 41 van het reglement van orde 
voor de vergaderingen van dien raad . 

Geschorst tot 1 Januari 1938. 

s. 2309 . 

12 J uni 1937. BESLUIT tot schorsing van 
het bes! uit van den rnad der gemeente 
Laag-Nieuwkoop van 13 1ei 1937, strek
kende rot het aangaan van een overeen
komst met G. J . de Hoest, ontvanger dier 
gemeente, teneinde twee kamers van zijn 
woning in te richten voor gemeentehuis, 
zulks met ingang van 1 Juni 1937 totdat 
het door de Di aconie der Nederlandsch 
H ervormde Gemeente te bouwen huis ge
reed zal zijn. 

Geschorst tot 1 F ebruari 1988. 

s. 2310. 

26 J uli 1937. BESLUIT tot verl engi ng van 
de schorsing van een besluit van den raa d 
van Loosdrecht betreffende bouwvergun
ning. 

V erlengd tot 9 J anuari 1988. 

s. 2311. 

28 J t1li 1937. BESLUIT tot schors ing van het 
bes luit van burgemeester en wethuurlers 
der gemeente B eek ( L .) van 23 Juni l!l37, 
strekkende tot benoeming van J . M. Cre
mers, geboren i September 1913 te S it
tard en wonende aldaar , tot controleur 
belast met het toezicht op de ondersteun
den, in lossen dienst, z.g. op arbeirlscon
tract voor onbepaalden t ijd, met weder
zij dsche bevoegd heiddeze arbeidsoverPen
komst te beëindigen met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van ten minste 
één maand en op een maandelijksche ve r
goeding van f 25 . 

Geschorst tot 1 J anuari 1988. 

s. 2312. 

28 Jt1li 1937 . BESLUIT rot schorsing van een 
besluit van den raad der gemeente Tiel 
betreffende ontheffing van de verbodsbe
paling, vervat in arti kel 9, lid 1, onder a., 
der Bebouwingsverordening. 

Gesch01·st tot 1 F ebruari 1938. 
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s. 2313. 

6 Augustus 1937. BE~LUIT tot intrekking 
van het besluit van 23 April 1937, n° . 
35, tot schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Tienhoven van 27 F e
bruari 1937, strekkende tot benoeming van 
A . F. Ko ol , l andbouwer te Tienhoven, tot 
ontvanger di er gemeente. 

s. 2314. 

6 Augustus 1937. BESLUIT tot intrekking 
van het besluit van 23 April 1937, n° . 
36, tot schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Rockanje van 25 Maart 
1937 , strekkende tot benoeming van C. de 

•Kievit, ambtenaar ter secretarie van 
Rockanje, tot ontvanger dier gemeente. 

s. 2322. 

5 J uni 1937. BESLUIT tot schorsing tot 1 
. December 1937 van het besluit van bur

gemeester ·en wethouders van H ell c1JOe t
sluis, van 7 M ei 1937, N°. 70/3 .31, in zake 
aanstelling en ontslag van J. van der ,val 
a ls vakonderwij zer aan de openbare school 
voor uitgebre id lager onderwijs in die ge
meente. 

Geschorst tot 1 Decem be11 1937. 

s. 2323. 

19 Juni 1937. BESLUIT tot intrekking var, 
Ons besluit van 15 Maart 1937 (Sta.q.tsbl«d 

0
• 2321), houdende schorsing van het 

besluit van burgemeester en wcthriuders 
van IJsselmonde van 25 November 1936, 
betreffende afrekening van de kost,,n van 
den bouw eener bijwndere lagere school 
aldaar. 

s. 2343. 

11 Mei 1937. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Hoedekenskerke, dd. 21 December 1936, 
voor zooveel betreft de benoeming van P. 
\Vestdijk te H einkenszand tot controleur, 
belast met de uitvoering van de steun
regeling. 

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

Binnenlandsche Zaken van 14 April 1937, N°. 
12927, Afdeeling Binnenla ndsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad de r gemc<Jnte 
Hoedekenskerke bij besluit van 21 December 
1936 tot controleur, be )ast n1et de- u it.voering 
van de steunregeling heeft benoemd P. W est
dijk te Heinkenszand; 

dat deze benoem ing is tot stand gekomen 
op grond van den uitslag van eene stemming 
bij hoofdelijke oproeping; 

Overwegende, dat artikel 55 , eerste lid , der 
gemeentewet voorschrift, dat bij het doen van 
keuzen, voordrachten of aanbevelingen van 
per onen zal worden gestemd bij gesloten en 
ongeteekende briefjes; 

dat mitsdien bij de totstandkoming van het 
besluit van den raad der gemeente l:Ioedekens-
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kerke is gehandeld in strijd m et artikel 55 , 
eerste lid, der gemeentewet, en dit besluit 
derhalve is genomen in strijd met de we t; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
D en R aad van State gehoord (advies van 27 

April 1937, N°. 31); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Mei 1937, 0
• 15191, 

Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

voornoemd besluit van den raad der ge
meente Hoedekenskerke voor woveel betreft 
de benoeming van P. Westelijk te Heinkens
zand tot controleur, be last met de uitvoeri ng 
van de steunregeling, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, h et
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gewn<len 
aan d,m Raad van State. 

H et Loo. den Uden Mei 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I de. 

( Uitycg. 28 M ei 1937. ) 

s. 2344. 

9 Juli 1937. BESLUIT tot vernietig ing van 
het besluit van den raad der gemeente 
N ederhorst den B erg dd. 27 April 1937, 
voorzooveel betreft het daarbij vastgestelde 
artikel 41 van het reglement van orde 
voor de vergaderingen van dien raad . 

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

Binnenlandsche Zaken van 11 Juni 1937, n°. 
16987, afdeeling Binnenlandsch B estuur, tot 
vern ietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Nederhorst den Berg d .d . 27 April 
1937, voor woveel betreft het daarbij vastge
stelde a rtikel 41 van het reglement van or<le 
voor de vergader ingen van den raad; 

Overwegende, dat genoemd artikel 41 luidt: 
" Indien een lid van den raad, de leden van 

het college van burgemeester en wethouders , 
ieder afwnderlijk dan wel te zamen, voo,· het 
door het college gevoerd bestuur van de huis
houding der gemeente, ter verantwoor<ling 
wenscht te roepen, omtrent een door hem aan
geduid onderwerp zijn burgemeester en wet
houders overeenkomstig artikel 216 der ge
meentewet verplicht hem te dien aanzien a ll e 
verlangde inlichtingen te geven"; 

Overwegende
1 

dat ingevolge artikel 216 der 
gemeentewet ae leden van het college van 
burgemeester en wethouders aan den rna.d ver
antwoording schuldig zijn; 

dat de g e n1eentewet derhalve ui tslui tend 
kent een verantwoordingsplicht tegenover <len 
raad, en mi tsdien een bepaling van het regle
ment van orde. welke beoogt te scheppen een 
verantwoordingsplicht van burgemeester en 
wethoude,·s jegens de individuee le leden van 
den raad, in strijd is met artikel 216 YO0r
noemd; 

Overwegende, dat derhalve het bovenaan
gehaalde besluit van den raad van N ederhorst 
den Burg, voor woveel betreft het daa1bij vast . 
gestelde artikel 41 van het onderwerpelijke 
reglement is genomen in strijd met de wet. 
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Gelet op arti kel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

29 Juni 1937, n°. 28); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 6 J uli 1937, n°. 21328, 
afdeeling Binnenlandsch B estuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd beslui t van den raad der ge

meente N ede1·ho1·s t den B errg, voor zoovee l 
betreft het daarbij vastgestelde artikel 41 van 
het reglement van orde voor de vergader i ogen 
van di en raad te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de u itvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1937. 
WILHELMI A. 

D e M inistt1· ·van B innenlandsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 

(Uitgeg. 20 J11l i 1937 .) 

s. 2345 . 

12 J ul,i 1937. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Zandvoort van 19 A pril 1937, strekkende 
tot beschikbaarstelli ng van een lokaal van 
het gemeentelijk vereenigingsgebouw (voor
malig gebouw der bewaarschool) voor hPt 
houden van vergaderingen van de Com
munistische partij , afdeeli ng Zandvoort. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Binnenlandsche Zaken van 14 Juni 1H37, N° . 
17192, afdee ling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Zandvoort bij besluit van 19 April 1937 een 
lokaal van het gemeente lij k vereen ig ingsge
bouw (voorma lig gebouw der bewaarschool) 
heeft be6Chi kbaar gesteld voor het houden van 
vergaderingen van de Commun istische partij, 
a fdeeling Za ndvoort; 

Overwegende, dat het in strijd met het a lge
meen belang moet worden geacht, dat een 
gemeentebestuur door besch ikbaarstelling va n 
gemeente-eigendommen voor het houden van 
vergaderingen medewerking verleent aan ver
eenigingen, waarvan de Regeering verklaard 
heeft, dat zij , om de doeleinden, welke zij 
nastreven of de middelen welke zij aanwenden, 
de behoorlij ke vervul1ing va n de plich ten va n 
de ambtenaren kunnen in gevaar brengen of 
schaden ; 

dat voornoemd besluit van den raad der 
gemeente Zandvoort op dezen grond 111 strijd 
moet worden geacht met het algemeen belang: 

Gelet op a rt. 185 der gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

29 J un i 1937, n° . 27); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 8 Juli 1937, n°. 21327, a fdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Z an~voort te vernietigen wegens strijd 
met het algemeen belang. 

Onze Minister van Bi nnen landsche Zaken is 
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belast met de uitvoering van d it beslui t, het
welk in het Staatsblad za l worden gepl aats en 
waarvan afsclu- ift za l worden gewnden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den J uli 19S7. 
WILHELMJ A . 

De M inister van B innenlandsche Za ken, 
V a n B o e ij e n. 

(Uitger1. 20 J" z; 1937.) 

s. 2346. 

4 Augustus 1937. BESLUIT tot vernietiging 
van eenige besluiten van den raad der 
gemeente Asten inzake radiodi str ibutie in 
die gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenl andsche Zaken van 16 December 1936, 
n° . 11108, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat door den raad der ge-
meente A sten achtereenvolgens de h ierna ver
mei de beslui ten zijn genomen, te weten: 

1°. van 17 Augustus 1934, waarbij aan P. 
J. J. van D uppen te A sten, ten behoeve van 
het distribueeren van radio-uitzending, ver
gunning werd verleend om boven de openbare 
wegen in die gemeente draden te spannen en 
zoo noodig palen te plaatsen en te onderhou
den, een en a nder onder nog nader vast te 
stell en voorwaa rden ; 

2°. van 30 October 1934 tot vaststelling 
van de voorwaarden, verbonden aan de bij 
raadsbeslu it van 17 Augustus 1934 aan P . J . 
I . van Duppen verl eende vergunning; 

3°. van 25 November 1934, waarbij de 
raadsbesluiten van 16 Juni 1934, houdende 
intrekk ing van de bij raadsbesluit van 5 
J a nuari 1933 aan G. W. Manders te Asten 
verleende vergunning al s sub 1 ° omschreven, 
en van 17 Augustus 1934, hiervo ren onder 1 °. 
vermeld, werden gehandhaafd ; 

dat het volgens het bepaalde in artikel 5 
onder a en/, van het "Politiereglement op de 
Wegen en Voetpaden in Noord-Braba nt 1904" 
(provinciaal bl~d van Noordbrabant 19J0, n°. 
41), verboden 1s op openbare wegen en voet
paden, hunne zij bermen of zijkanten daaronder 
begrepen, eenig getimmerte, pa len, stutten, 
steun- of draagpunten of andere voorwerpen te 
plaatsen, te laten staan of I iggen, alsmed'3 
lijnen, draden, gele idingen, netten en andere 
voorwerpen te spannen of aan te brengen 
bo v en e n ove r openbare wegen e n voe tpaden , 
de zijkanten en slooten daaronder begrepen: 
een en ander behoudens ontheff ing, ingevolge 
artikel 41 van genoemd Politiereglement. 
eventueel ver leend door het "toezich thebbend 
bestuur"; 

dat krachtens artikel 1 van genoemd Politie
reglement, juncto artikel 38 van het ·wegen
reglement van Toordbrabant onder "toezicht
hebbend bestuur" moet worden verstaan het 
co l lege van burgemeester en wethouders; 

dat de bij de hi nrboven onder 1°.- 3°. ver
melde raadsbes lui ten verleende en geha nd
haafde vergunning en gestelde voorwaarden in 
wezen inhouden het verleenen en handhaven 
van ontheffin gen en het stellen van voorwaar• 
den, a ls bij a rt ike l 41 van genoemd Politie
reglement geregeld; 
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Overwegende dat derhalve de raad der ge
meente Asten, door vorengenoemde beslL1iten 
te nemen, is getreden in hetgeen bij meerge
noemd Politiereglement is voorbehouden aan 
het co l lege van burgemeesters en wethouders; 

Ove rwegende, dat het nemen van bes lui ten 
door een gemeentebestuur in st-rijd met een 
prnvincia le verordening geacht moet worden 
te zijn in strij d met het algemeen bela ng , dat 
medebrengt str ikte nalev ing van wettelij ke 
voorschriften· 

Ge let op a1:t ikel 185 de r gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

19 J 'anuari 1937, n °. 31); 
Gezien het nader rappc,rt van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 31 J uli 1937, 
n°. 1539, afdee l ing Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voormelde bes lui ten van den raad der ge

meente Asten te vernietigen wegens strijd met 
het a lgemeen be lang. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afsch rif t za l worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den August11s ] 937. 
vVILHELMI A. 

De Minister van Binnenlandse/i e Zaken, 
V a n B o e ij e n. 

(Uitgeg. 17 Augustwi 1937.) 

s. 2362. 

4 Juni 1937. BESLUIT tot vernietiging van 
het bes luit van den raad der gemeente 
Sassenhei,n van 13 Augustus 1n6, betref
fende toepassing van artikel 203ter der 
Lager-onderwijswet 1920 ten aanzien van 
de R. K . bijzondere meisjesschool a ldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 7 
Mei 1937, N°. 4552 I , Afdeeling Lager Onder
wijs en van Binnenlandsche Zaken van 12 Mei 
1937, N° . 15733, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, tot vernietig ing van het beslu it van 
den raad der gemeente Sassenheim van 13 
Augustus 1936, houdende toekenning (onder 
voorwaarden) van de uitkeering ineens, be
doeld in artikel 2051er der Lager-onderwijswet 
1920, aan het l:t. K . Kerkhestmu· te assen
he im, a ls bestuur van de R . K. bijzondere 
meisjesschool aldaar, ter vervanging van de 
jaarlijksche rentevergoeding volgens het eerste 
lid van a rtike l 205 de r wet; 

Overwegende, dat de R. K. bijzondere meis
jesschool te Sassenheim een z.g. ingebouwde 
school is, a ls b doel cl in het vijfde I id van 
arti ke i 205, juncto artikel 84, der L ager-onrler
wijswet 1920 ; 

dat het aan de besturen der bij zondere scho
len bij artikel 205ter toegekende recht op uit
keering van een som ineens ter vervanging 
van de jaarlijksche vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 205, kennelijk uits lui tend 
is toegekend aan de besturen van niet- inge
bouwde schol en ; 

dat toch, terwijl in het oorspronkelijk ont
werp van wet ter verlaging van de openbare 
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uitgaven een bepaling (artikel 6 van paragraaf 
28) voorkwam, waarbij aan de besturen van 
bij zondere lagere scholen, bedoeld in art.i kel 
205, het recht werd gegeven aan de gemeente
besturen vóór 1 J anuari 1936 te verzoeken, 
om ttll' vervanging van de jaarlijksche vergoe
d ing, bedoeld in het eerste I id en het vijfde 
1 id van dit artikel, de daarbedoel de uitkeerin
gen van een sorn ineens te ontvangen en '"·aar-• 
bij dus met de zoogenaamde ingebouwde scho
len reken ing werd gehouden, na tegen dit 
laatste in de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal geopperde bedenking, de hierbedoelde 
bepal iug is gewij zigd , en a ldus overgenomen 
in de wet van 22 Februari 1936 (Sta,itsblad 
N°. 100) , onder meer in d ier voege, dat daarin 
alleen gesproken werd van de vergoeding, be
doel cl in het ee1'Ste I id van art i kei 205, dus 
zonder vermelding van het vij fde lid, hetgeen 
in de toel ichting op de laatstgenoemde wet 
hiermede werd gemotiveerd, dat de terreinen 
en gebouwen van zoogenaamde ingebouwde 
scholen zich ook in verband met het derde lid 
van het voorgeste lde artikel 205ter practisch 
minder goed voo,· deze rege li ng leenden; 

dat zu lks ook in den tekst der wet tot uit
drukk ing is gebracht, aangezien art ike l 205ter 
enke l spreekt van een som ineens, ge lijkstaan
de met tachtig ten honderd van de in het 
eerste I id bedoelde geschatte waarde, waar
door derhalve een berekening naar de inge
volge het vij fde li d geschatte waarde, en daar
mede een betrekken van de bij arti l;:el 84 
bedoelde schol en in de onderwerpel ij ke rege
ling, is uitgesloten; 

Overwegende, dat in verband met het voren
staande de raad der gemeente Sassenheim het 
verzoek van het schoolbestuur ten onrechte 
heeft aangemerkt a ls een verzoek in den zin 
van het eerste lid van artikel 205te,· der 
Lager-onderwij swet 1920; 

Ge let op artikel 205te,· der Lager-onderwijs . 
wet 1920 en op artikel 185 dei1 Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
26 Mei 1937, N°. 57; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Mei 1937, 0

• 5229, 
Afdeel ing Lager Onderwijs; en van 29 Mei 
1937, N °. 17107, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld beslui t van den raad der gemeente 

assenheim ,·an 13 Augustu 1936 te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoe1·ing 
van dit besluit, het.welk in het Staatsbl ad zal 
worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

H et Loo, den 4den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onde'l'wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker cl e B ruïn e. 
De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 

J. A . cl e W i I d e. 
( Uitgeg. 18 J uni 1937. ) 
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s. 2808 . 

8 April 1937. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Lands1neer 
van 16 Maart j.l., betreffende bouwver
gunning. 

Geschorst tot 1 November 19S'1. 

s. 28 )9 . 

28 April 1937. BESLUI T tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wethon
ders van H eemskerk betreffende bouwver
gunning. 

Geschorst tot 1 Novemb er 19S'1. 

s. 2810 . 

3 Mei 1937. BESLUIT tot schorsing van een 
besluit van burgemeester en wethouders 
van Lekkerkerk betreffende bouwvergun
ning. 

Geschorst tot 1 November 19S'1. 

s. 2811 . 

15 M ei 1937. BESLUIT tot opheff ing van 
de schorsing van een besluit van den raad 
van Epe betreffende bouwvergunning. 

Opgeheven, daar het geschorste besluit niet in 
Atrijd met de wet of met het algimeen belang is 
te achten. 

s. 2812. 

15 M ei 1937. BESLU IT tot gedeeltelijke 
schorsing van een beslu it van Gedeputeer
de Staten van Zuid-Holl and, betreffende 
de bouwverordening van Wassenaar. 

Geschorst voorzoov,er het betrekking hee ft 
op het bepaalde in artikel '1, § 1, onder a tot 
en met d, van de bouwverordening van Was
senaar. 

s. 2813. 

21 M ei 1937. BESLUIT tot schorsing van een 
besluit van burgemeester en wethouders 
van Heesch, betreffende bouwvergunn ing. 

Geschorst tot 1 December 19S '1 . 

s. 2814. 

1 Juli 1937. BESLU IT tot schorsing van een 
bes! ui t van den raad van Vorden betref
fende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 J anuari 1998. 

s. 2843. 

5 M ei 1937. BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van den raad van Alphen aan 
den Rijn, betreffende bouwvergunning. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 30 Maart 1937, N°. 2262 M/P.B.R., af
deel ing Volkshuisvesting en van 3 April 1937, 
n° . 12157, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
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betreffende het besluit van den raad vau 
A lphen aan den R ijn van 14 December 1936, 
waarbij aan W. Verkerk aldaar vergunning 
is verleend voor den bouw van een " uitbrei
ding aan" het perceel Hoorn 58/60; 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning wordt 
geweigerd indien niet wordt voldaan aan de 
voorschriften, bedoeld in artikel 1 van d ie 
wet· 

d~t volgens het plan van Verkerk achter het 
genoemde perceel woongelegenheid zou worden 
gemaakt in dier voege, dat, met bijtrekking 
van een deel van dat perceel, feitelijk een 
n ieuw, voor afzonderl ijke bewoning bestemd, 
huis( je) zou worden gebouwd achter het be
staande; 

dat het nieuwe huis, blijkens het onderzoek, 
niet zou komen te staan aan een straat als be
doeld in artikel 22 van de bouwverordening 
van Alphen aan den Rijn, volgens hetwel k 
het verboden is te bouwen anders dan aan 
straten "aan gemeente, rijk, provincie of wa
terschappen in eigendom, beheer of onderhoud 
toebehoorende" ; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en het besluit, waarbij zij is verleend, 
mitsdien behoort te worden . vernietigd; 

Gelet op de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 20 

April 1937, n°. 36; 
gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Za
ken van 26 Apri l 1937, n°. 4000 M/P .B.R. 
Afdeel ing Volkshuisvesting, en van 30 April 
1937, n°. 15097, afdeeling B innenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Al

phen aan den Rijn te vern ietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze M inister van Socia le Zaken is bel ast 
met de uitvoering van di t bes! ui t , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 5den Mei 1937. 
WILH ELMINA. 

De Minist>er van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n b er g. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A . d e W i I d e. 

(Uitgeg. 28 M ei 1937.) 

s. 2844 . 

8 J uni 1937. BESLUIT tot vern ietiging van 
twee bes! uiten van burgemeester en wet
houders van Wierden betreffende bouw
vergunning. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze M inisters van 

Socia le Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 29 April 1937, 0

• 3873 M/P .B.R., a f
deeling Volkshuisvesting, en van 7 M ei 1937, 
N°. 15317, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende de bes! uiten van burgemeester en 
wethouders van Wierden van 24 September 
1936, N°. 258/935, en 258/936, waarbij aan 
J . H . Timmerman en J . W . Wild a ldaar ver
gunni ng is verl eend , ieder voor den bouw van 
een h uis; 
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Ovenvegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid , van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien n iet wordt voldaan 
aan de voorschriften der bouwverordening van 
de betrokken gemeente ; 

dat volgens de plannen van Timmerman en 
Wild gebouwd zou worden op grond, die niet 
grenst aan een weg, maar aan een sloot, waar
over verbinding met den er langs loopenden 
Rijksweg niet is verzekerd; 

dat hierdoor niet wordt voldaan aan artikel 
6, eer te lid , 2°, van de bouwverordening van 
Wierden, volgens hetwelk het verboden is 
anders dan aan straten te bouwen; 

dat bouwvergunning mitsdien moest zijn ge
weigerd en de bes! uiten, waarbij zij is ver
leend, derhalve behooren te worden vernie
t igd; 

Gezien de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, adv ie van 26 

Mei 1937, n°. 66; 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Socia le Zaken en van Binnenl andsche Za
ken van 1 Juni 1937, n°. 5163 MPBR, Afd. 
Volkshuisvesting, en 4 Juni 1937, n°. 17433, 
Afd. Binnenl andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde besluiten van burgemeester en 

wethouders van Wierden te vern ietigen we
gens strij d met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van d it besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Amsterdam, den 8sten Juni 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

D e Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i Id e . 

(Uitgeg. 29 J uni 1937. ) 

s. 2845. 

8 J uni 1937. BESLUIT tot vernietig ing van 
een besluit van den raad van W estkapelle 
betreffende bouwvergunning. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 30 April 1937, 0

• 4106 M/P.B.R., afdee
ling Volkshuisvesting, en van 7 Mei 1937, N °. 
15463, afdeeling Binnenlandsch Be tuur, be
treffende het besluit van den raad van West
kapelle van 15 December 1936, waarbij aan 
J. Stoel aldaar vergunning is verleend voor 
den bouw van een, huis; 

Over·wegonde dat vol gens artike l 6 , tweede 
lid , van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien niet wordt voldaan 
aan de bouwverordening der betrokken ge
meente; 

dat vorenbedoeld huis is ontworpen op een 
perceel grond, dat niet g ren t aan een weg; 

dat het plan mitsdien niet voldoet aan ar
tikel 22 van de bouwverordening van West
kapelle, hetwelk bouwen alleen toelaat aan 
wegen · 

dat Stoel nu wel - gelijk is aangevoerd -
de be chikking kan krijgen over een "baan", 
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waarover zijn grond van een weg af bereik
baar zou zijn, doch dat deze omstandigheid 
het bezwaar tegen het verleenen van bouw- . 
vergunning niet opheft; dat overigens, al ware 
het anders, de aanvrage, zooals zij was inge
diend, moest zijn getoetst aan de voorschrif
ten; 

dat reeds wegens het niet-voldoen aan ge
noemd artikel 22 der verordening bouwver
gunning moest zijn geweige rd en niet behoeft 
te worden nagegaan in hoever overigens niet 
wordt vol <laan aan de voorschriften; 

Gezien de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 

26 Mei 1937, n°. 65 ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnenland
che Zaken van 1 J un i 1937, n°. 5164 MPBR, 

afd. Volkshu isvesting, en van 4 Juni 1937, 
n°. 17432, Afd. B innenland ch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van West

kapelle te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

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

Amsterdam , den 8sten Juni 1937. 
WILHELMJ A. 

De Minist,er van Social e Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I de. 

(Uitgeg. 29 J uni 1937.) 

s. ; 846. 

18 Juni 1937. BESLUIT tot vernietiging 
van twee besluiten van burgemeester en 
wethouders van B eek (Limburg), waarbij 
twee verloven A . zijn ingetrokken. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 23 April 1937, N°. 325, Afdeeling Volks
gezondheid en van 3 Mei 1937, 0

• 13969, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat burgemee ter en wethou
ders der gemeente Beek (Limburg) bij twee 
beslu iten van 23 ovember 1935 met gebruik
making van artikel 60, eerste lid 5°., der 
Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476), twee 
verloven A. , staande ten name rnspectievelijk 
van J an Lenaerts en P. H. Mennens, hebben 
ingetrokken ; 

Overwegende, dat deze intrekking was ge
grond op twee ve1·klaringen, welke mutatis 
mutand is gelijkluidden, a ls volgt: 

Verklaring van a fstand van een verlof A. 

Artikel 42, l e lid, sub 1, der Drankwet. 

Geulle, den 12 October 1935. 
(Beek, den 4 ovember 1935.) 

De ondergeteekende, J ohannes Antonius Le
naerts, wonende vroeger te Beek (L.) thans 
te Geulle, Huise 0

• 156 (P. H. Mennens, 
wonende te Beek (L)) verklaart hiermede af
stand te doen van het te zij nen name door 
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burgemeester en wethouders te Beek (L) bij 
beslui t van den 13.4.1932 (30 Maart 1932) 
verl eend verlof tot verkoop van zwak-alcoho
l ischen drank in het klein voor de localiteit, 
gelegen te Beek (L) , Raadhuisstraat N°. 19 
(Prins Mauritslaan 1) en wel ten behoeve van 
J . J. H . (J an Joseph Hubert) Dautzenberg, 
wonende te Geleen Putsteeg N °. 71. 

Geulle, 12 October 1935. 

(En verrekend) 
(Beek {L) 

w. g . J. Lenaerts. 

w.g. P. H . Mennens.) 

Overwegende, dat artikel 50, eerete I id 5° ., 
der Drankwet (Staatsblad 1931, 0

• 476) aan 
burgemeester en wethouders de verplichting 
oplegt om een verlof A. in te trekken, wan
nee r een schr iftelijke, door den houder van 
het verlof onderteekende verk laring wordt 
overgelegd, dat deze afstand doet van het 
ver lof· 

Ove;wegende echter dat uit de weergegeven 
verk lar ingen blijkt, dat de verlofhouders van 
de te hunnen namen verleende verloven A. 
afstand hebben willen doen, niet om er in
trekking zonder meer van te verkrijgen, maar 
om een derde in de gelegenheid te stell en 
krachtens artikel 42, eerste lid 1°., der Dra nk
wet (Staatsblad 1931, N°. 476) een ver lof A. 
te krijgen; 

Overwegende immera dat dit kennelijk be
doeld is met de in be ide verklaringen voor
komende bewoord ing "Verklaring van afstand 
van een verlof A. Artikel 42, l e lid, sub 1, 
der Drankwet" en "ten behoeve van J . J . H. 
Dautzenberg", terwij l bovendien op een der 
Yerklaringen staat vermeld dat er verreke
ning heeft plaats gevonden, waarnit blijkt dat 
het verlof aan den belanghebbende is ver
koch t met de bedoeling, dat deze van de ver 
klaring gebruik zou kunnen maken; 

Overwegende ten overvloede dat burgemees
ter en wethouders der gemeente Boek (Lim
burg) deze bedoeling van de verklaringen van 
afstand zelf hebben erkend, door in hun be• 
slui ten van 16 J anuari 1936 en 21 Februari 
1936, waarbij aan J. J . H . D autzenberg voor
noemd het gevraagd verlof A. werd geweigerd 
op andere hier niet ter zake dienende gron
den, te o,,erwegen: 

,,Dat h et gevraagde verlof kan worden ver
leend op grond van twee overge legde verkla
ringen van afstand de r geldende verloven 
respectievel ijk van J. A . Lenaerts en P . H . 
Mennens a lhier , aangezien het aantal verlo
ven A. het voor deze gemeente vastgeste lde 
maximum overschrijdt"; 

0. dat voor een dergelij k geval de bepalin
gen van artikel 50, eerste lid 5° ., en artikel 
42, ee rste I id 1 ° ., der Drankwet (Staatsblad 
1931, N°. 476) in onderl ing verband moeten 
worden beschouwd , en burgemeester en w et
houders dan niet tot in trekking van twee ver
loven A . kunnen overgaan, zonder aan een 
derde een verlof A. te verleenen; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders der gemeente Beek (L) bij het nemen 
van de aangehaalde besluiten dit verband niet 
in acht hebben genomen, dat mi tsd ien deze 
bes) uiten in strijd met de wet zijn en vernie
tigd behooren te worden; 
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Gezien de artikelen 184 tot en met 192 van 
de gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advi es van 
26 Mei 1937 N °. 67) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Sociale Zaken en Binnenlandsche 
Zaken van 3 Juni 1937, N °. 530 G., Afdeeling 
Volksgezondheid en van 8 Juni 1937, N °. 
17677, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de twee besluiten van burgemeester en wet

houders der gemeente Beek (Limburg) van 
23 November 1935, waarbij de verloven A., 
staande ten name respectievelijk van J a n 
L enaerts en P. H. Mennens, zijn ingetrnkken , 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze M inister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 18den Juni 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inisM,· van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g . 

D e M inister van B innenJ,a,ulsche Zaken, 
J. A. d e W i I cl e. 

(Uitg eg. 6 J uli 1937.) 

s. 314:J . 

19 Maart 1937. WET tot vaststell ing van het 
derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

B ijl. A . H and. Il 1936/37, 2. l ll. 
Hand. Il 1936/37, bladz . 624- 632, 660- 681, 

684- 696, 
B ijl. A. H and. 1 1936/37, 2 . /ll . 
H and. I 1936/37, bladz. 860-875, 379-399. 

Titel A. Gewone dienst f 3,612,963 
T itel B. K apitaaldi enst . ihil 

Geheele dienst . f 3,612,963 

s. 3200. 

5 M aart 1937. WET tot vaststelling van het 
vierde hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor 
h et dienstjaar 1937. 

B ijl . A. Hand. Il 1936/37, ll. IV. 
H and. Il 1936/87, bladz. 436-448, 445- 468, 

502- 528, 584-544. 
B ijl . A. H and. I 1936/37, 2 . LV. 
H and. l 1936/87, bladz . 209-ll48. 

Titel A. Gewone dienst f 25,832,993 
Titel B. Kapitaaldi enst Nihil 

Geheele d ienst f 25,832,993 

s_ 3300. 

8 Maart 1937. WET tot vaststelli ng van het 
vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

Bijl. A. Hand. Il 1936/37 , 2. V. 
H and. Il 1936/87, bladz. 393-414, 469-499. 
B ijl. A. H and. l 1936/37, 2 . V. 
H and. l 1936/37, 248-271. 
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Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

f 17,539,967 s. 3402. 
13 ,162,682 

Geheele dienst f 30,702,649 

s. 3301. 

8 Maart 1937. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Tel egrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1937. 

B ijl. A . Hand. 11 1936/37, n° . 2. L. 
Hand. II 1936/37, blark. 554-573 . 
Bijt. A. Hand. I 1936/37, n°. 2. L . 
Hand. l 1936/37, bladz. 271- 278. 

s. 3302. 

8 April 1937. WET tot wijziging en verhoo
g ing van het vijfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1936. 

B ijl. Hari,d. II 1936/37, 348 . 
Hand. ll 1936/37, bladz . . 2029-2033, 2097/8. 
B ijl . Hand. l 1936/37, 348. 
Hand. l 1936/3 7, bladz. 525 . 

s. 334 '.) . 

19 Maart 1937. WET tot vaststelling van 
het ze.,de hoofdstuk (Departement van On
derwij s, Kunsten en ·wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. A. Hand. ll 1936/37, 2. Vl. 
Hand. ll 1936/37, bladz. 696-709, 728-731, 

738-808, 810-838, 843/4. 
B ijl . A. Hand. l 1936/3 7, 2 . Vl. 
Hand. l 1936/37, bladz . 399-428. 

Titel A. Gewone dienst f 142,264,486 
Titel B. Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 142,264,486 

s. 34'.)0. 

4 M aart 1937. WET tot vaststelling van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voo1· het dienstjaar 1937. 

Titel A. Gewone dienst . f 55,374,843 
Titel B. Kapitaaldienst . 93,256,706 

Geheele dienst . f 148,631,549 

s. 24 .1. 

4 Maart 1937. WET tot vaststell ing van de 
begrooting van i nkomsten e n uitgaven 
van het Werkloosheidssubs idiefonds voor 
het dienstjaar 1937. 

Bijl. A. Hand. ll 1986/37, 2 l. 
H and. Il 1936/37, bladz. 710-728, 734/735. 
Bijl . A. H and. I 1936/37, 2 l. 
Hand. l 1936/37, bladz. 205-207. 

Titel A . Gewone dienst f 112,070,000 
Titel B. K apitaaldienst 22 ,800,000 

Geheele dienst f 134,870,000 

8 April 1937. WET tot vaststelling van het 
slot der algemeene rekening van Rijks
ontvangsten en -uitgaven, het slot der re
keningen, bedoeld in artikel 87, derde lid, 
en ,het slot der rekeningen van takken van 
Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 der 
Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n° 
259) over het dienstjaar 1934. 

B ijl. Hand. Il 1936/37, 365. 
Hand. II 1936/37, blailz . 2113. 
Bijl. Hand. l 1936/37, 365. 
Hand. l 1936/37, bladz. 525 . 

s. 3403 . 

22 April 1937. WET tot verhooging van het 
zevende Hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. (Ve,·hooging cre
diet voor werkverruiming .) 

B ijl. Hand. II 1936/37, 342. 
Hand. ll 1936/37, bladz. 2092/3 . 
Bijl. Hand. l 1936/37, 342. 
Hand. I 1936/37, bladz. 568. 

s. 3500 . 

l Maart 1937. WET tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

B ijl. A. Hand. II 1936/37, 2. VIII. 
Hand. ll 1936/3 7, bladz. 955-973, 976-996, 

999-1041, 1045/1046. 
Bijl. A . Hand. l 1936/37, 2. Vlll. 
Hand. I 1936/3 7, bladz. 159-186. 

Titel A. Gewone dienst. 
A. Departement . . . f 1,379,901 
B. Militaire u itgaven . 78,794,771 
C. Niet-militaire uitga-

ven ..... . 
D . Overige uitgaven, tot 

het hoofdstuk behoo
rende 

4,555,326 

116,000 
---- f 84,845,998 

Titel B. Kapitaaldienst. 540,000 

Geheele dienst f 85,385,998 

s. 3501. 

l Maart 1937. WET tot vaststelling van de 
begrooting van ontvangsten en uitgaven 
van het Defensiefonds voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. A. Hand. ll 1936/37, 2 C. 
Hand. II 1936/3 7, bladz. 1041. 
B ijl . A. Hand. 1 1936/37, 2 C. 
Hand. l 1936/37, bladz. 186. 

Titel A. Gewone di enst 
Titel B. K apitaald ienst 

Geheele dienst 

f 25,916,000 
22,346,000 

f 48,262,000 



1937 

s. 3502. 

1 Maart 1937. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel voor 
het dienstjaar 1937. 

B ijl. A. Hand. II 1936/37, 2 D. 
Hand. II 1936/37, bladz. 1041. 
Bijl. A. Hand. I 1936/3 7, 2 D. 
Hand. I 1936/37, bladz. 186. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3503. 

f 28,500 
Nihil. 

f 28,500 

1 Maart 1937. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl . A. Hand. Il 1936/37, 2 N. 
Hand. II 1936/37, bladz. 1039/1040. 
Bijl. A . Hand. I 1936/37, 2 N. 
Hand. I 1936/37, bladz. 186. 

s. 3540. 

19 Maart 1937. WET tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. A. Hand. II 1936/37, 2. IX. 
Hand. II 1936/37, bladz. 846-881. 
B ijl . A. Hand. I 1936/37, 2. IX . 
Hand. I 1936/37, bladz. 429-440. 

Titel A. Gewone dienst f 41,324,248 
Titel B . Kapitaaldienst 9,052,333 

Geheele dienst f 50,376,581 

s. 3541. 

20 Maart 1937. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het V ei·keersfonds voor het dienstj aar 1937. 

B ijl. A. Hand. II 1936/37, 2. E. 
Hand. II 1936/37, bladz. 882-890, 892-922, 

925--940, 
B ijl. A. Hand. I 1936/37, 2. E. 
Hand. I 1936/3 7, bladz. 440-450, 452-456. 

T itel A. Gewone dienst f 62,433,498 
T itel B. K apitaaldienst 32,229,000 

Geheele dienst f 94,662,498 

s. 3542. 

20 Maart 1937. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1937. 

Bijl . A. Hand. II 193.6/37, 2. F . 
Hand. II 1936/37, bladz. 940-955. 
Bijl . A. Hand. I 1936/37, 2. F. 
Hand. I 1936/37, bladz. 457-461. 

T itel A . Gewone dienst f 27,625,000 
Titel B . Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 27,625,000 

400 

s. 3543 . 

20 Maart 1937. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst
jaar 1937. 

B ijl. A. Hand. II 1936/37, 2. 0 . 
Hand. II 1936/37, bladz . 881/2 . 
B ijl. A. Hand. I 1936/37, 2. 0. 
H and. I 1936/37, bladz. 460. 

s. ~590 . 

23 April 1937. BESLUIT, houdende aanwij
zing van een overschot op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1936, hetwelk wordt toegevoegd aan het 
daarnevens aangegeven krediet voor het 
dienstjaar 1937. 

s. 3600. 

25 Februari 1937. WET tot wijziging en ver
hooging van het tiende Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

Bijl. Hand. II 1935/36, n°. 429; 1936/37, 
n°. 70. 

Hawi. Il 1936/37, bladz. 72-73. 
Bijl. Hand. I 1936/37, n°. 70. 
Hand. I 1936/37, bladz. 158 . 

s. E6 }1. 

11 Maart 1937. WET tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

Bijl. A Hand. ll 1936/37, 2. X. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 548-553, 575-

609, 61 2-624. 
B ijl. A Hand. l 1936/37, 2. X. 
Hand. I 1936/37, bladz. 279-315. 

Titel A. Gewone dienst . f 10,238,552 
Titel B . K apitaaldienst . M e1norie. 

Geheele dienst · . f 10,238,552 

s. 3602. 

· 8 April 1937. WET tot wijziging en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk de r R ijks
begrooting voor het dienstjaar 1936. 

B ijl. Hand. II 1936/3 7, 355 . 
H and . II 1936/37, bladz. 2117. 
Bijl. Hand. 1 1936/37, 355. 
Hand. I 1936/37, bladz. 525. 

s. 37,;0. 

5 April 1937. WET tot vaststelling van het 
elfde hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

Bijl . A. Hand. Il 1936/37, 2. XI. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 1046- 1104. 
Bijl. A. Hand. I 1936/3 7, 13. X l . 
Hand. 1 1936/37, bladz. 492-515 . 

Titel A. Gewone dienst . f 8,066,047 
Titel B. Kapitaaldienst . 200,000 

Geheele dienst . f 8,266,047 



401 

s. 3701. 

5 April 1937. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het L andbouw-Crisisfonds voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl. A. Hand. II 1936/37, 2. G. 
Hand. II 1936/37, blruh!,. 1046- 1098, 1104-

1108, 1134- 11 81. 
Bijl. A. Hand. l 1936/3 7, 2. G . 
Hand. I 1936/37, bladz. 492-515. 

Titel A. Gewone dienst f 181,059,700 
Titel B. Kapitaaldienst 19,550,000 

Geheele dienst f 200,609,700 

s. 3800. 

15 Maart 1937. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Rijksbegroo
t ing voor het dienstjaa r 1937. 

B ijl . A. Hand. lI 1936/37, 2. X II. 
H and. II 1936/3 7, bladz . 1189- 1222, 1225-

1291. 
Bijl. A. Hand. I 1936/3 7, 2. XI!. 
Hand. I 1936/37, bladz. 323-360 . 

Titel A. Gewone dienst . f 108,766,85 0 
Titel B . Kapitaaldienst . 1,355,000 

Gehéele dienst . f 110,121,850 

s. 3900. 

25 F ebrua,·i 1937. WET, houdende vaststel 
ling van het dertiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 

B ijl. A . Hand. Il 1936/3 7, 2. X lll. 
Hand. Il 1936/37, bladz . 1041- 1044. 
Bijl. A. H and. l 1936/3 7, 2. XIII. 
H and. l 1936/37, bladz. 158. 

Titel A. Gewone dienst f 19 ,617,742 
Titel B. Kapitaa ldienst Nihil 

Geheele dienst f 19 ,617,742 

s. 3901. 

25 Februari 1937. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvul li ng van Afdeeling VI 
van de begrooting van N ederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1936. 

Bijl . Hand. Il 1935/3 6, n° . 429; 1936/37 
n° . 70. 

Hand. Il 1936/37, blruh!, . 72- 73 . 
B ijl . Hand. I 1936/3"1, n°. 70. 
Hand. I 1936/37, blruh!,. 158. 

s. 3902 . 

1 Maart 1937. WET, houdende wij ziging en 
verhooging va n het dertiende hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. (D efensieuitgaven Nederlandsch-ln
dië.} 

B ijl. Hand. Il 1935/3 6, n° . 491; 1936/37, 
n° . 115. 

L. & s. 1937. 

1937 

Hand. II 1936/37, blruh!, . 955-973, 976-996, 
999-1038, 1044, 1046. 

Bijl . Hand. I 1936/37, n° . 115. 
Hand. l 1936/37, bladz. 159-186. 

s. 3903. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ed erlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeelrng I der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. ll 1936/3 7, 4-
Hand. II 1936/3 7, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1. 
B ijl . Hand. l 1936/3 7, 4. 
Hand. I 1936/3"1, bladz . 465-488. 

s. 3904. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-l ndië tot vaststelling 
van Afdeelrng II der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. II 1936/3 7, 4. 
Hand. II 1936/3 7, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 1611-1636, 1650- 1661 . 
Bijl. Hand. I 1936/37, 4-
Hand. l 1936/37, bladz. 465-488. 

s. 3905. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ede,·landsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeel mg III der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl . Hand. II 1936/37, 4. 
Hand. II 1936/3 7, bladz. 1538- 1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1661- 1663. 
Bijl. Hand. l 1936/37, 4. 
Hand. l 1936/37, bladz. 465-488. 

s. 3906. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeur ing van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-Indië tot vaststelling 
van Afdeel ing IIIA der begrooting van 
N ederlandsch- l ndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 4. 
H and. II 1936/3 7, bladz . 1538- 1583 , 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1663. 
Bijl. Hand. l 1936/37, 4-
Hand. I 1936/37, bladz. 465-488. 

s. 3907. 

2 April 1937. WET, houdende vaststelling 
van post 3A.4 van Hoofdstuk II van Af
deel ing IIIA der begrooting van N eder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/3 7, 4, 
Hand. II 1936/37, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1663. 
Bijl. Hand. I 1936/3 7, 4. 
Hand. I 1936/37, bladz. 465-488. 

26 



19-3,7, 

s. 3908 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling IIIB der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

B ijl . H and. II 1936/37, 4-
Hand. II 1936/37, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1663. 
B ijl. Hand. l 1936/37, 4-
Hand. I 1936/37, bladz. 465-488. 

s. 3909 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië tot vasts teil i ng 
van Afdeeling IIIC der begrooting van 
N e.derlarulsch-lndië voor het d ienstjaar 
1937. 

B ijl. Hand. II 1936/37, 4-
Hand. 11 1936/37, bladz. 1588-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1663. 
B ijl . H and. I 1936/37, 4-
H and. I 1936/3 7, bladz. 465- 488. 

s. 3910 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië to't vaststelling 
van Afdeeling IV der begrooting van 
N e.derlarulsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/3 7, 4-
Hand. Il 1936/3 7, bladz. 1598-1583, 1588-

1607, 1611-1636, 1650/1, 1663- 1667. 
Bijl . Hand. I 1936/37, 4-
H and. I 1936/97, bladz . 465-488. 

s. 3911. 

2 April 1937. WET, houdende vaststelling 
van de posten 4.3A tot en met 4.3H van 
H oofdstuk II van Afdeeling IV der be
grooting van Nederlandsch-I ndië voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl . Hand. Il 1936/37, 4-
Hand. Il 1996/37, bladz . 1598-1583, 1588-

1607, 1611- J.636, 1650/1 , 1667. 
Bijl . H and. I 1936/37, 4-
Hand. 1 1986/87, bladz. 465- 488 . 

s. 3912. 

2 A pril 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-Indië tot vaststelling 
van Afdeeling V der begrooting van 
N e.derlarulsch-l ndië voor het dienstjaar 
1937. 

B ijl. Hand. Il 1996/37, 4-
Hand. Tl 1996/37, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1 , 1670-1689 . 
B ijl. Hand. I 1936/97, 4-
Hand. I 1936/37, bladz. 465- 488 . 

402· 

s. 3913 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-l ndië tot vaststell ing 
van Afdeeling VA der begrooting van 
N ederlarulsch-lndië voor he t dienstjaa r 
1937. 

B ijl. Hand. Il 1936/37, 4-
H and. Il 1936/37, bladz. 1538- 1583, 1588-

1607, 1611-1636, 1650/1, 1683-1686. 
B ijl. H and. l 1936/,~7, 4-
Hand. l 1936/37, bladz. 465-488. 

s. 3914. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het bes! uit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-Indië tot vaststelling 
van Afdeel ing VI der begrooting van 
N ederlarulsch-Indië voor het dienstjaar 
1937. 

B ijl. H and. Il 1936/3 7, 4-
Hand. ll 1936/37, bladz. 1538- 1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1686- 1689. 
B ijl. Hand. I 1936/37, 4-
H and. I 1936/37, bladz. 465-488. 

s. 3915 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het beslu it van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndi ë tot vaststelling 
van Afdeeling VIA der begrooting van 
N ederlandsch-l ndië voor het dienstjaar 
1937. 

B ijl. H and. Il 1936/37 , 4-
Hand. Il 1996/37, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1689. 
Bijl . Hand. I 1936/37, 4-
Hand. I 1996/37, bladz. 465-488. 

s. 3916 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-l ndië tot vaststell ing 
van Afdeeling VIB der begrooting van 
N ederlarulsch-l ndië voor het dienstjaar 
1937. 

B ijl . Hand. Il 1996/97, 4. 
Hand. Il 1996/37, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1696, 1650/1, 1689. 
B ijl. Hand. I 1 986/87 , 4. 
Hand. I 1936/37, bladz. 465-488. 

s. 3917. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het beslu it van -den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-l ndië tot vaststell ing 
van Afdeeling VII der begrooting van 
N e.derlarulsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 4-
Hand. Il 1936/37, bladz. 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1689. 
B ijl. Hand. I 1996/37, 4. 
Hand. I 1936/37, bladz. 465-488. 



s. 3918. 

2 April 1937. WET, houdende vaststelling 
van post 7.12 van Hoofdstuk 11 en van 
de sub-artikelen 7.3.1.2. en 7.12 .1.2. van 
Hoofdstuk IV van Afdeeling VII der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl . Hand. Il 1936/81, 4-
Hand. Il 1936/3 1, bladz. 1588-1588, 1588-

1601, 1611- 1636, 1650/1, 1689- 1691 . 
Bijl. Hand. I 1986/31, 4-
Hand. I 1986/81, bladz. 465-488. 

s. 3919 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeel ing VIIA der begrooting van 
N eilerlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 4-
Hand. Il 1986/81, bladz. 1588-1583, 1588-

1601, 1611-1636, 1650/1, 1691. 
Bijl. Hand. I 1936/97, 4-
Hand. I 1986/31, bladz. 465-488. 

s. 3920. 

2 April 1937. WET, houdende vaststelling 
van Afdeeling VIIB der begrooting van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1931. 

. Bijl . Hand. Il 1936/81, 4-
Hand. Il 1986/97, bladz. 1588- 1588, 1588-

1601, 1611-1636, 1650/1, 1691- 1693 . 
Bijl. Hand. I 1986/31, 4. 
Hand. I 1936/81 , bladz. 465-488. 

s. 3921. 

2 April 1937. WET, houdende ·goedkeuringvan 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-Tndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIIC der begrooting van 
N eilerlandsch-lndië voor het dienstjaa r 
1937. . 

Bijl. Hand. Il 1986/81, 4-
Hand. Il 1936/37, bladz. 1538-1583, 1588-

1601, 1611- 1636, 1650/1, 1693. 
B ijl. Hand. I 1986/31, 4-
Hand. I 1936/37, bladz. 465-488. 

s. 3922 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIID der begrooting van 
N eile,·landsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl . Hand. II 1936/31, 4-
Hand. Il 1936/37, bladz. 1588- 1583, 1588--

1607, 1611- 1686, 1650/1, 1693. 
Bijl. Hand. I 1936/31, 4. 
Hand. I 1936/31, bladz . 465-488. 

1937: 

s. 3923. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIIE der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl . Hand. Il 1936/37, 4- 1 
Hand. II 1936/37, bladz. 1538-1583, '1588-

1607, 1611-1636, 1650/1, 1698 . 
Bijl. Hand. I 1936/9 1, 4-
Hand. I 1986/31, bladz. 465- 488 . 

S.3924 . 

2 April 1937. \VET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIIF der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. II 1936/31, 4-
Hand. ll 1936/31, bladz . 158.8- 1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1693. 
Bijl. Hand. I 1936/37, 4-
Hand. I 1936/31, bladz. 465- 488. 

s. 3925 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIIG der begrooting van 
N eilerlandsch-l ndië voor het dienstjaar 
1937 . 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 4-
Hand. ll 1936/9 1, bladz . 1538- 1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1698. 
Bijl. Hand. l 1936/31, 4-
Hand. I 1936/3 1, bladz. 465-488. 

s. 3926 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIIH der begrooting van 
N eilerlandsch-lndië voor het dienstjaa1· 
1937. 

füjl. Hand. Tl 1986/31, 4-
Hand. ll 1936/31, bladz. 1588-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1 , 1693. 
Bijl . Hand. I 1986/31, 4-
Hand. l 1936/3 7, bladz. 465-488. 

s. 3927 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Gen;,raal 
van N ederlandsch-lndië tot vaststell in o

van Afdeeling VIII der begrooting va~ 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/3 1, 4-
Hand. Il 1936/87, bladz . 1538-1583, 1588-

1607, 1611- 1636, 1650/1, 1698. 
B ijl. Hand. l 1936/3 1, 4. 
Hand. I 1936/31, bladz . 465-488. 



1937 

s. 3928 . 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling VII J der begrooting van 
N e.derlandsch-l ndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl . Hand. Il 1936/31, 4. 
Hand. Il 1936/3 1, bladz. 1538-1583, 1588-

1601, 1611- 1636, 1650/1, 1693. 
Bijl. Hand. l 1936/31, 4. 
Hand. l 1936/31, bladz . 465-488. 

s. 3929. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIIK der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl . Hand. Il 1936/3 1, 4-
Hand. Il 1936/31, bladz. 1538-1583, 1588-

1601, 1611-1636, 1650/1, 1693 . 
Bijl. Hand. l 1936/31, 4-
Hand. l 1936/31, bladz. 465-488. 

s. 3930. 

2 April 1937. WET, -houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ede1·landsch-l ndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIII der begrooting van 
N e.derlandsch-l ndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. ll 1936/31, 4. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1538-1583, 1588-

1601, 1611-1636, 1650/1, 1693- 1698 . 
B ijl. Hand. l 1936/3 1, 4. 
Hand. l 1936/3 1, bladz. 465-488. 

s. 3931. 

2 Ap1·il 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië tot vaststelling 
van Afdeeling VIIIA der begrooting van 
N ederlandsch-l ndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 4. 
Hand. Il 1936/31, bladz . 1538-1583, 1588-

1601, 1611- 1636, 1650/1, 1693- 1698. 
Bijl . Hand. l 1936/31, 4. 
Hand. l 1936/31, bladz . 465-488. 

s. 3932. 

2 Ap1·il 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-l ndië tot vaststelling 
van Afdeeling IX der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl . Hand. IT 1936/31, 4. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1538-1583, 1588-

1601, 1611- 1636, 1650/1, 1693-1698. 
Bijl. Hand. 1 1936/31, 4. 
H and. l 1936/31, bladz. 465-488. 

404 

s. 2933. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-l ndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling I van de be
grooting van Nederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

Bijl . Hand. Il 1936/31, 306. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1538-1583, 1588-

1601, 1611- 1636, 1650 . 
Bijl. Hand. l 1936/31, 306. 
Hand. l 1936/31, bladz . 465- 488, 491. 

s. 3934. 

2 April 1937. WET, ho1Jdende goedkeuring van 
h et besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-l ndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling IV van de be
grooting van N ederlandsch- l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

B ijl . H and. ll 1936/31, 306. 
Hand. Il 1936/3 1, bladz . 1538- 1583, 1588-· 

1601, 1611- 1636, 1650. 
Bijl . Hand. l 1936/31, 306. 
H and. l 1936/3 1, bladz. 465-488, 491 . 

s. 3935. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ede1·landsc h-l ndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling VI van de be
grooting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

B ijl. Hand. Il 1936/31, 306. 
Hand. Il 1936/3"1, bladz. 1538- 1583 , 1588-

1601, 1611- 1636, 1650. 
Bijl. Hand. l 1936/31, 306. 
Hand. 1 1936/31, bladz . 465- 488, 491 . 

s. 3936. 

2 April 1937·. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaa l 
van N ederlandsch- l ndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling VII van de be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

Bijl. H and. Il 1936/31, 306. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1538-1583, 1588-

1601, 1611-1636, 1650. 
Bijl. Hand. l 1936/3 7, /106. 
Hand . l 1936/31, bladz. 465- 488, 491. 

s. 3937. 

2 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
h et besluit van den Gouverneur-Generaa l 
van N ederlandsch-lndië tot vaststelling 
van de begrootingsrekening der gezamen
lijke Landsbedrijven over het dienstjaar 
1933. 

Bijl. H and. Il 1936/3"1, 323. 
Hand. Il 1936/3 1, bladz. 1698. 
Bijl . Hand. l 1936/3"1, 323. 
H and. l 1936/37, bladz. 465- 488, 491. 
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s. 3938. 
2 April 1937. WET, houdende vastsrelling 

van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. II 1936/31, 1. 
H and. II 1936/31, bladz. 1511-1536. 
Bijl . Hand. I 1936/31, 1. 
Hand. I 1936/31, bladz. 491 . 

s. 2939. 

2 April 1937. WET, houdende vastsrelling 
van het slot der rekening van de kolonia le 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1933. 

B ijl. Hand. II 1936/31, 284. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 1698. 
B ijl. Hand. I 1936/37, 284. 
Hand. l 1936/37, bladz. 491. 

s. 3940. 

2 April 1937. WET, houdende wijzig ing van 
de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1935. 

B ijl . Hand. Il 1936/31, 295 . 
Hand. Il 1936/37, bladz. 1698. 
B ijl . Hand. I 1936/37, 295 . 
Hand. I 1936/37, bladz. 491 . 

s. 3941. 

8 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
twee besluiten van den Gouverneur-Generaal 
van N ederland8ch-lndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III der begroo
ting van N ederland.sch-lndië voor het 
di enstjaar 1937. 

Bijl . Hand. Il 1936/31, 345. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 2091/2. 
B ijl. Hand. I 1936/31, 345. 
Hand. l 1936/37, bladz. 524. 

s. 3942. 

8 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederland8ch-l ndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling UIA der begroo
ting van N ederland8ch-lndië voor het 
dienstjaar 1937. 

B ijl. Hand. II 1936/31, 345. 
Hand. II 1936/31, bladz. 2091/2. 
B ijl. Hand . I 1936/37, 345. 
Hand. I 1936/37, bladz. 524 . 

S 3943. 
8 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 

vijf besluiten van den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsoh-l ndië tot wijziging en 
aanvull ing van Afdeeling IV der begroo
ting van N ederla,uuch-lndië voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl . Hand. Il 1936/37, 345. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 2091/2. 
B ijl. Hand. l 1936/97, 345 . 
Hand. I 1936/31, bladz. 524. 

s. 3944 . 

8 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederland8ch-lndië tot wijzig ing en 
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aanvulling van Afdeeling V der begroo
ting van N ederland8ch-Indië voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 345. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 2091/2. 
Bijl . Hand. I 1936/31, 345. 
Hand. I 1936/31, bladz. 524. 

s. 3945. 

8 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van N ederland8ch-l ndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling VA der begroo
ting van N ederland.sch-l ndië voor het 
dienstjaar 1937. 

B ijl . Hand. Il 1936/37, 345. 
Hand. Il 1996/H, bladz . 2091/2. 
Bijl. Hand. l 1936/37, 345. 
Hand. I 1936/31, bladz. 524. 

s. 3946. 

8 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
vier besluiten van den Gouverneur-Generaal 
van N ederland8ch-lndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling VI der begroo
ting van N ederland,ich-Indië voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl . Hand. Il 1936/31, 345. 
Hand. II 1936/31, bladz. 2091/2. 
B ijl. Hand. I 1936/37, 345. 
Hand. I 1936/31, bladz. 524. 

s. 3947. 

8 April 1937. WET, houdende goedkeur ing van 
twee bes] uiten van den Gouverneur-Generaal 
van N ederland8ch-lndië tot wijziging en 
aanvull ing van Afdeeling VII der begroo
ting van N ederland8ch-Indië voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 345. 
Hand. Il 1936/37, bladz. 2091/2. 
Bijl. Hand. 1 1936/37, 345. 
Hand. I 1936/31, bladz. 524 . 

s. 3948. 

8 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
twee besluiten van den Gouverneur-Generaal 
van N ede1-land8ch-lndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling VIII der begroo
ting van N ederland.sch-lndië voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 345. 
Hand. Il 1936/31, bladz. 2091/2. 
Bijl . Hand. 1 1936/3 7, 345. 
Hand. I 1936/37, bladz . 524. 

s. 3949 . 

8 April 1937. WET, houdende goedkeuring van 
twee besluiten van den Gouverneur.Generaal 
van N ederland8ch- l ndië tot wijziging en 
aanvulling van Afdeeling IX der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1936/31, 345. 
Hand. II 1936/31, bladz. 2091/2. 
B ijl. Hand. l 1936/3 1, 345. 
Hand. I 1936/37, bladz . 524. 
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s. 25. 
19 Juli 1937. BESLUIT, i:)epalende de be

kendma king in het S taatsblad van het op 
23 December 1936 te 's-Gravenhage· tusschen , 
Nederland en I>uitschland gesloten ver
drag over het ederlandsch-D uitsche · be
tali ngsverkeer , a lstnéde van de op den 
zelfden da tum gewisselde nota's nopens de 
voo rloopige toepass ing van het verdrag. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het op 23 December 1936 te -'s-Gra

venh age tusschen Nederland en Duitschla nd 
gesloten verdrag ·over het N ederla ndsch-Duit
sche betalingsverkeer , a lsmede de op · den 
zei fden datum gewisselde · nota's nopens de 
voorloopige toepassing van het verdrag, van 
welk verdrag en welke nota's een a fdruk bij 
di t B esluit is gevoegd; 

Gelet op artikel 2 der Wet Internationaal 
Betal ingsverkeer 1934 (Staatsbl ad n°. 583 ) ; 

Overwegende, dat genoemd verdrag ·van 1 
J anua ri 1937 af _voo_rloopig is toegepast, met 
uitzondering van de bepaling van artikel I , 
cij fer 2, welke eerst van 15 J anuari 1937 af 
voorloopig· is toegepast; · 

Overwegende mede, dat de a kten van be
krachtiging van genoemd verdrag op 9 Juli 
1937 te Berlijn zijn uitgewisseld ; · 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel II, op 29 Juli 1937 
voor N ederl and, N ederl andsch-Indië, Surina
me en Curaçao zal in werki ng treden; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r vafl 
Staat , Mi nister van Buitenl andsche Zaken a. i., 
van den 16 J uli 1937, D irect ie van het Proto
col , n° . 25654 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd verdrag en bovengenoemde 

n ota ' s te doen bekendma ken door de plaats ing 
van di t Besluit in het Staatsblad. 

Onze Mi nisters, H oofden van Depar temen
ten van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
r ing van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 19den J ul i 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Mînister van Bui~enlandsc/1,e Zaken a. i. , 

H . Co l ij n. 
. ( Uitgeg. 30 Juli 1937.) 

'.verdrag over liet Nederlandsch-Dult-scho 
betl,llugsverkeer. 

H are Majesteit de Koningin der Neder landen 
en 

de Du itsche Rij kskanselier 
hebben, geleid door den wensch het betal ings
verkeer tusschen het Koninkrij k der N eder
landen en Dui tschl and te vergema kkelij ken, 
tot Hunne gevolm achtigden benoemd: 
· H are J\,{a jeste it de Koningin der N ederlan

·den : 
den D irecteur-Generaa l van Handel en ij

verheid bij het Departement va!l- H andel, 
N ijverheid en Scheepvaart, 

Dr. H áns M ax Hirsch feld, 
de D uitsche Rij kskanselier : · 
den " Vort ragenden Legationsrat" aan het 

Depa rtement van Bui tenl andsche Zaken, 
Felix Benzler, 
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die na onderzoek hunner in goeden , en be
hoorl ijken vorm bevonden volmachten het vol
gende overeengekomen zij n: 

Art. I . De bepalingen van he_t Verd rag 
over het Nederlandsch-Duitsche betalingsver
keer van 5 December 1934 bl ijven met de vol
gende veranderingen en aanvullingen tot en 
met 31 December 1937 van kracht en vormen 
een wezenlijk bestanddeel van di t verdrag. 

1. A rt. 2 wordt a ls volgt veranderd: 
a. aan alinea 1 cij fer 2 wordt aan het eirièl 

toegevoegd: ,, .... ..... (zonder de kosten der 
bunkerkolen)· onder de bepalingen van d it 
verdrag va ll e;, n iet betalingen VOO \" trà r'is_port
verzekeringspremies aan verzekeringsonderne
m ingen;" 

b. in alinea 1 cij fe r 9 wordt het woord 
,,handelsverkeer" . vervangen door "goederen-
verkeer" • · 

c. er ~vord t eeri a linea 4 toegevoegd, lui
dende als volgt: 

" Onder binnenscheepvaart in den zin van 
alinea 1, cij fer 2 en 4 is ook de Rij nscheep
vaart begrepen. Als binnenscheepvaart worden 
beschouwd directe transporten van R ijnhavens 
over zee naa r D uitsche zee- en binnenhavens 
en omgekeerd. 

2. A rtikel 4 lu idt voortaan a ls volgt: 
" Art . 4. Dui tsche schuldenaren, die jegens 

N ederl andsche schuldeischers in R eichsmark 
luidende verplichtingen - a ls in artikel 2 be
doeld - hebben, rooeten bij het vervallen 
daarvan het R eichsm arkbedrag op de rekening 
van het Nederlandsche Clearinginstituut bij de 
Deutsche Verrechnungskasse storten. De Deut
sche Verrechnungskasse zal doorloopend aan 
het Nederlandsche Clearinginst ituut dè op 
deze rekening gestor te R eichsma rkbedragen 
opgeven ; het N ederlandsche Clearinginst ituu t 
zal voor de opgegeven bedragen de · N eder
l andsche begunst igden in guldens credi tee ren. 
Dui tsche schuldenaren, die jegens Nederl and
sche schuldeischers in guldens lu idende ver
plicht ingen - als in arti kel 2 bedoeld -
hebben, moeten bij het vervall en daarvan het 
guldensbedrag bij de Deutsche Ver rechnungs
kasse aanvragen met betaling van de tegen
waarde in R eichsmark, berekend naar de door 
de Deutsche Ver rechnungskasse va t te stell en 
koers. De Deutsche Verrechnungskasse zal 
doorloopend aan het N eder landsch Clearing
instituut de guldensbedragen, welker tegen 
waarde op deze wijze is gestort, opgeven. 

N ederlandsche schuldenaren, die jegens 
Duit.sche schuldeischers in gul dens lui dende 
ve rplichtingen - a ls in artikel 2 bedoeld -'-
hebben, moeten bij het vervall en daarvan het 
gulderisbedrag op de rekening van de Deutsche 
Verrechnungskasse bij het N eder la ndsch Clea
ring instituut storten . Het Nederlandsch Clea
ringi nstituut zal dóorloopend aan de Deutsche 
Verrechnungskasse de op deze rekening ge
storte bedragen opgeven. ederl a ndsche schul 
denaren , die jegens Du itsche schulde ischers in 
R eichsmark lu idende verplicht ingen - a ls in 
artikel 2 bedoeld - hebben, moeten bij het 
vervall en daarvan het verschuldigde R eichs
markbedrag bij het Nederlandsch Cleari ng
inst ituut aanvragen met betal ing van de 
tegenwa arde in guldens, berekend naa r de 
door het N ederla ndsch Clearinginsti tuut vast 
te stell en koers. H et N ederlandsch Cleari ng-
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:instituut zal doorloopend aan de Deutsche 
Verrechnungskasse ·de • Reichsmarkbedragen, 
welker tegenwaarde op deze wijze is gestort, 
opgeven. · 

Luidt de verplichting van den Duitschen 
schuldenaar in ·een andere valuta dan Reich s'
mark of guldens, dan moet dé tegenwaarde 
van het verschuldigde bedrag worden betaald 
in R eichsmark, berekend naar den gemiddel
den koers van de betrokken geldsoort, die aan 
de Berlijnsche B euts genoteerd wordt op ·den 
beursdag aan den dag der betaling vooraf
gaande. 

Luidt de verplichting van den Nederland
schen schuldenaar in· een andere -valuta dan 
guldens of Reichsmark, dan moet de tegen
waarde van ·het verschuldigde bedrag worden 
betaald in guldens, berekend naar de offiêieele 
Nederlandsche noteering van de betrokken 
geldsoort op den beursdag aan den dag der 
betaling voorafgaande." . ·· · 

3. Artikel 9 1uidt voortaan als volgt: 
· •,,Art. 9. Particuliere compensatietransacties 
en clearingcompensaties zijn slechts toegestaan 
met toestemming van de wederzijdsche be
voegde autoriteiten. · 

De opening van nieuwe "Ausländersonder
kontos für Inlandszah1 ungen" ten gunste van 
Nederlandsche firma' s bij een Duitsche devie
zenbank is slechts met toestemming van. de 
wederzijdsche bevoegde autoriteiten toege
staan." 

4. In artikel 11, alinea 1, worden de woor
den "artikel 2, cijfer 5" vervangen door "ar
tikel 2, alinea 1, cij fer 5 en alinea 4" . 

5. Artikel 13 en 14 luiden voortaan als 
volgt: 

"Art. 13. Van de op grond van dit verdrag 
op de rekening bij het Nederlandsch Clearing
instituut gestorte bedragen wordt een bepaald 
overeengekomen aandeel op een vrije rekening 
van de Reichsbank bij de Nederlandsche Bank 
N. V . overgeschreven. 

Art. 14. De bepalingen van artikel 13, 
a linea 2 en artikel 14 van het clearingverdrag 
van 5 December 1934 betreffende de afwikke
ling van oude Nederlandsche vorderingen 
wegens goederenleveringen en dienstprestaties 
blijven van kracht, totdat de op het oude Son
derkonto en het . Sonderkonto II van de Ne
derlandsche Bank N . V. evenals op het Treu
händerkonto " Niederlande" bij de Deutsche 
Verrechnungskasse uitstaande bedragen afge
wikkeld zijn. Daarna zullen de beide Regee
ringscommissies overleg plegen over het ver
dere gebruik van de in artikel 13 , alinea 2 
van het cl earingverdrag van 5 December 1934 
voor dit doel vermelde 18 pct." 

6. · Artikel 18 luidt voortaan als volgt:' 
"Art. 18. Di t verdrag blijft tot en met 31 

December 1937 van kracht. 
Het kan nochtans reeds voor dien datum 

met inachtneming van een termijn van 3 
maanden, en voor het geval· ingrijpende wij
zigingen intreden in de verhoudingen, op 
grondslag waarvan het gesloten is, met in
achtneming van een termijn van 14 dagen, 
aan het eind van iedere kàlendermaand wor
den opgezegd. 

Treedt het verdrag door opzegging of door 
afloop buiten werking, dan zu ll en de vóór 
de opzegging of afloop tot stand gekomen 
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-0nder het verrekeningsverkee'r valJ'ende vér
pl ichtingen ook na de buîténwerkingtreding 
nog door stortingen ingevolge de bepalingen 
van het verdrag afgewikkeld worden,.· 1 

Blijft na · dé buitenwerkingtredîi::tg van ·hét 
verdrag uit de stortingen bij een der beide 
vereffeningsinstituten nog een overschot uit
staan, dan zullen de in artikel 2 van het 
verdrag vermelde verplichtingen nog zoo lahg 
in het verrekeningsverkeer overeenkomstig de 
bepalingen van het verdrag worden afgewik
keld, tot het overschot ·verdwenen is.,., ' 

Art. IL ·Dit verdrag rrioet bekrachtigd 
worden. Het treedt den twintigsten dag na 
·de uitwisseling van · de bekrachtigingsooi'kon
den, welke zoo spoedig mogelijk te Berlijn 
zal plaats vinden, in werking. 

Geschied in tweevoud _·in -de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te 's-Gravenhage, den 
23sten December 1936. 

'Felix Benzler. 

· De Voorzitter van de 
Nederlandsche Delegatie. 

H . M . Hirschfeld. 

's-Gravenhage, 23 December 1936. 

Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer U te bevestigen dat, in verband 
met de heden plaats gevonden hebbende on
derteekening van het verdrag inzake het Ne
derlandsch-Duitsche betalingsverkeer, tnsschen 
de Nederlandsche en de Duitsche R egeering 
overeenstemming is bereikt omtrent het vol
gende: 

De verdragsluitende Regeeringen zullen het 
verdrag inzake het Nederlandsch-Duitsche be
talingsverkeer vanaf 1 Januari 1'937 voorloo
pig toepassen met uitzondering van de bepa
ling van artikel I, cijfer 2, die eerst vanaf 
15 J anuari 1937 voorloopig wordt toegepast. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
U, Mijnheer de Voorzitter, mijn bijzondere 
hoogachting te betuigen. 

H. M. Hirschfeld. 
Aan 

den Voorzitter van de Duitsche Del egatie, 
den, heer F. Benzler, 's-Gravenhage. 

De Voorzitter van de 
Duitsche ·Delegatie. 

's-Gravenhage, 23 December 1936. 

Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de eer U te bevestigen dat, in ver
band met de heden plaats gevonden hebbende 
onderteekening van het verdrag inzake het 
Nederlandsch-Duitsche betalingsverkeer, tus
schen de Nederlandsche en de Duitsche Re
geering overeenstemming is bereikt omtrent 
het volgende: 

De verdragsluitende Regeeringen zullen het 
verdrag inzake het Nederlandsch-Duitsche be
talingsverkeer vanaf 1 J anuari 1937 voor
loopig toepassen met uitzondering van de be
paling van artikel 1, cij fer 2, die eerst vanaf 
15 J anuari 1937 voorloopi g wordt toegepast. 

Ik maak van deze gelegenheid · gebruik om 
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U, Mijnheer de Voorzitter, mijn bijzondere 
hoogachting te betuigen. 

Benzle r. 
Aan 

den Voorzitter van de Nederlandsche Delegatie, 
den H eer Dr. Hirsch feld, 's-Gravenhage. 

s. 26 . 

26 Jul i 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Nederlandschen Gezant te Rio 
de Janeiro en den Braziliaanschen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken gewisselde 
nota's dd. 15 Maart 1937, houdende eene 
voorloopige overeenkomst tot regeling der 
handelsbetrekkingen tusschen het Konink
rijk der NeiLerlatulen en de V~reenigde 
Staten van Brazilië, alsmede eene over
eenkomst tusschen beide landen tot liqui
datie van de achterstallige Nederlandsche 
handelsvorderingen in Brazilië. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te R io de 

Janeiro en den Braziliaanschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's dd . 
15 Maart 1937, houdende eene voorloopige 
overeenkomst tot regeling der handelsbetrek
kingen tusschen het Koninkrijk der Neder
landen en de Vereenigde Stat en van Brazili ë, 
alsmede eene overeenkomst tusschen beide 
landen tot liquidatie van de achterstallige 
N ederlandsche handelsvorderingen in Brazilië, 
van welke nota's een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomsten 
op 15 Maart 1937 voor N ederland, Neda
landsch-lndië, Su,·inanie en Curaçao zijn in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Buitenlandsche Zaken 
ad interim, van den 21sten Juli 1937, Direc
tie van het Protocol , n° . 26810; 

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

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

Onze Ministers, Hoofden van Depa rtementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Buitenlandsch,e Zaken a. i. , 

H . Colijn. 
( Uitgeg . 6 Augustus 1937.) 

Rio de Jamiro, 15 Maart 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer ter kenn is van Uwe Excellen
ti e te brengen, dat de Braziliaa nsche Regee
ring, verlangend de handelsbetrekkingen tus
schen de Vereenigde Staten van Brazilië en 
het Koninkrijk der Nederlanden te vergemak
kelijken en te ontwikkelen, voorstelt, genoem
de betrekkingen in afwachting van de · tot
standkoming van een Verdrag van Handel 
en Scheepvaart tusschen beide landen te rege
len door de hierna volgende bepalingen: 
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1. De producten van bodem en nijverheid 
van het Koninkrijk der Nederlanden, welke in 
Brazilië worden ingevoerd (voor verbruik of 
voor her-uitvoer, of in doorvoer}, zullen niet 
onderhevig zijn aan invoerrechten, belastingen, 
heffingen of douanevorderingen, van welken 
aard ook, andere of hoogere dan die toepasse
lijk op gelijksoortige producten bij invoer uit 
de meestbegunstigde natie, op voorwaarde, 
dat de producten van bodem en nijverheid 
van Brazilië, welke in het Koninkrijk der 
Nederlanden worden ingevoerd (voor ver
bruik, her-u itvoer of in doorvoer}, niet onder
hevig zullen zijn aan invoerrechten, belastin
gen, heffingen of douanevorderingen van wel
ken aard ook, andere of hoogere dan die toe
passelijk op gelijksoortige producten bij invoer 
uit de meestbegunstigde natie. Eveneens zullen, 
op voet van wederkeerigheid, de producten 
van bodem of nijverheid van het Koninkrijk 
der Nederlanden bij invoer in Brazili ë niet 
onderworpen zijn aan douaneformaliteiten an
dere dan die , toepasselijk op gelijksoortige 
producten, welke worden ingevoerd uit de 
meestbegunstigde natie. 

2. De producten van bodem en nijverheid 
van het Koninkrijk der Nederlanden, inge
voerd in Brazilië, zullen niet worden be
zwaard met belastingen of heffingen, geïnd 
wordende na de inklaring, andere of hoogere 
dan die, welke op de gelijksoortige producten 
ingevoerd uit de meestbegunstigde natie wor
den gelegd, op voorwaarde, dat de producten 
van bodem of nijverheid van Brazilië, inge
voerd in het Koninkrijk der Nederlanden, niet 
zullen worden bezwaard met belastingen of 
heffingen, geïnd wordende na de inklaring, 
andere of hoogere dan die waaraan gelijksoor
tige producten ingevoerd uit de meedtbegun
stigde natie worden onderworpen. 

3. Indien een der beide landen een beper
king van welken aard ook instelt van den in
voer van een artikel, dat voor het andere land 
van wezenl ijk belang is, zal het land, dat een 
dergelijke invoerbelemmering heeft ingesteld, 
gevolg geven aan het verzoek van het andere 
land om onmiddellijk in onderhandeling te 
treden teneinde tot een bevredigende oplossing 
te geraken. Indien niet tot overeenstemming 
kan worden gekomen binnen het tijdsverloop 
van dertig dagen, te rekenen van de ontvangst 
van het verzoek tot het openen van onder
handelingen, zal het land, dat dit verzoek 
deed, het recht hebben de huidige overeen
komst op te zeggen, hetzij met inachtneming 
van den termijn van 60 dagen zooals hieronder 
is bepaald, hetzij i;net een opzeggingstermijn 
van 30 dagen. 

4. Voor het geval de Braz iliaansche R egee
ring den invoer van goederen a fhankelijk zou 
stellen van de verleening van vergunningen 
tot aankoop van vreemde deviezen, verbindt 
zij zich reeds thans, de voor den invoer van 
N ederlandsche goederen benoodigde vergun
ningen te verstrekken overeenkomstig den
zelfden maatstaf, welke zal worden aange
nomen voor de verl eening van vergunningen 
tot aankoop van deviezen, benoodigd voor den 
invoer van goederen van de meestbegunstigde 
natie, mits de Nederlandsche Regeering zich 
van haar kant verbindt een ge lij ke praktij k 
toe te passen wat betreft de eventueele ver
leening van vergunningen tot aankoop van 
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deviezen, benoodigd voor den invoer van Bra
ziliaansche producten in het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

5. Voor het geval de Braziliaansche Re
geering zou overgaan tot. reglementeering van 
de overmaking van fondsen naar vreemde la n
den, hetzij ten behoeve van den handel, h etzij 
voor eenig ander doel , verbindt zij zich reeds 
thans, aan natuurlijke of rechtspersonen, 
woonplaats hebbende in het Koninkrijk der 
Nederlanden, dezelfde behandeling toe te 
kennen als zij aan natuurlijke of rechtsper
sonen zou toekennen, woonplaats hllbbende in 
het grondgebied van de meestbegunstigde na
tie, mits de N ederlandsche R egeering zich van 
haar kant verbindt een gelijke behandeling 
toe te kennen aan natuu r lijke of rechtsperso
nen, woonpl aats hebbende in Brazilië. 

6. De Braziliaansche Regeer ing verbindt 
zich aan Nederlandsche handelsschepen een 
behandeling toe te staan, waarop de handels
schepen toebehoorende aan de meestbegunstig
de natie recht zullen hebben, onder voorbe
houd, dat de Brazili aansche handelsschepen 
dezelfde voordeelen zullen genieten in het 
Koninkrij k der N ederlanden. H et is wel ver
staan, dat de in deze . a linea vastgelegde be
handel ing niet van toepassing zal zijn op de 
kustvaart. 

7. H et is wel verstaan, dat de behandeling 
van de meestbegunstigde natie, voorzien in 
deze notawisseling, niet van toepassing zal 
zijn ' op de bijzondere voordeelen, welke ieder 
der beide I an den heeft toegekend of zou kun
nen toekennen aan nahuurstaten met het doel 
het grensverkeer te vergemakkelijken, noch 
op de bij zondere voordeelen voortspruitende 
uit een tol unie. 

8. H et is wel verstaan, dat het K oninkrijk 
der Nederl anden omvat het grondgebied in 
Europa, Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao. 

Indien de N ederl andsche R egeering instemt 
met de hooger vermelde bepalingen, moge ik 
Uwer Excellentie verzoeken mij zulks wel te 
willen bevestigen, onder aanhaling van deze 
bepalingen in hare antwoord nota, welke te
zamen met deze nota, een voorloopige handels
overeenkomst zal vormen tusschen de Ver
eenigde Staten van Brazilië en het Konink
rijk der Nederl anden, zulks ter vervanging 
van de overeenkomst, tot stand gekomen bij 
notawisseling van 16 September 1931 , welke 
laatste heeft opgehouden van kracht te zijn. 

Voorts heb ik de eer Uwer Excell entie voor 
te stellen, dat deze overeenkomst onmiddellijk 
van kracht zal worden en dat zij van kracht 
zal blijven tot aan de sluiting van een Ver
drag van Handel en Scheepvaart tusschen onze 
l anden, onder voorbehouden echter, dat zij 
door elk van de beide Regeeringen zal kun
nen worden opgezegd met een opzeggingster
mijn van 60 dagen. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de hernieuw
de verzekering van mijn hoogachting aan te 
bieden. 

M. de Pimentel Brandao. 

Zijner Excellentie den H eere 
Mr. C. H. J . Schuiler tot Peursum, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister van Hare Majesteit de 
Koningin der N ederlanden . 
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Gezantschap der N ederlanden. 

Rio de Janeiro, 15 Maart 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst 
te bevestigen van Hare nota dd. heden, waar
bij Zij mij heeft will en doen weten welke voor
zieningen de Braziliaansche R egeering, ver
langend de handel sbetrekkingen tusschen Bra
zilië en Nederl and te vergemakkelijken en te 
ontwikkelen, zich voorstelt toe te passen ter 
regeling van voornoemde betrekkingen totdat 
een Verdrag van Handel en Scheepvaart 
tusschen beide landen zal zijn gesloten. 

Ik ben gemachtigd te verklaren, dat mijn 
R egeering, bezield met hetzelfde verlangen 
als de Braziliaansche R egeering, het voorstel 
aanvaardt om , in afwachting van de totstand
koming van een Verdrag van H andel en 
Scheepvaart, de handelsbetrekkingen tusschen 
onze be ide landen te regelen overeenkomstig 
de volgende bepalingen: 

1. De producten van bodem of nijverheid 
van Brazilië, welke in het Koninkrijk der 
N ederlanden worden ingevoerd (voor vet·· 
bri.tik, voor her-uitvoer of in doorvoer), zullen 
niet onderhevig zijn aan invoerrechten, be
lastingen, heffingen of douane vorderingen, 
van welken aard ook, andere of hoogere dan 
die toepassel ijk op gelijksoorti ge producten bij 
invoer uit de meestbegunstigde natie , op voor
waarde, dat de producten van bodem of nij
verheid van het K oninkrijk der Nederl anden, 
welke in Brazilië worden ingevoerd (voor ver. 
bruik of voor her-uitvoer of in doorvoer), niet 
onderhevig zu ll en zijn aan invoerrechten, be
lastingen, heffingen of douane-vorderingen 
van welken aard ook, andere of hooger dan 
die toepasselijk op gelijksoortige producten bij 
invoer uit de meestbegunstigde natie. Even
eens zullen, op voet van wederkeerigheid, de 
producten van bodem of nijverheid van Bra
zilië bij invoer in het Koninkrijk der Neder
landen niet onderworpen zijn aan douane
formaliteiten andere dan die, toepasselijk op 
gelijksoortige producten, welke worden inge
voerd u it de meestbegunstigde natie. 

2. De producten van bodem en nijverheid 
van Brazilië, ingevoerd in het Koninkrijk der 
N ederlanden, zullen niet worden bezwaard 
met belastingen of heffingen, geïnd wordende 
na de inklaring, andere of hoogere dan d ie, 
welke op de gelijksoortige producten ingevoerd 
uit de meestbegunstigde natie worden gelegd, 
op voorwaarde, dat de producten van bodem 
of nijverheid van het Koninkrijk der Neder
landen, ingevoerd in Brazilië, niet zullen 
worden bezwaard met belastingen of heffin
gen, geïnd wordende na de inklaring, andere 
of hoogere dan die waaraan gelij ksoortige 
producten ingevoerd uit de meestbegunstigde 
natie worden onderworpen. 

3. Indien een der beide landen een beper
king van welken aard ook instelt van den in
voer van een artikel, dat voor het andere land 
van wezenlijk belang is, zal het land, dat een 
dergelijke invoerbelemmering heeft ingesteld, 
gevolg geven aan het verzoek van het andere 
l and om onmiddellijk in onderhandeling te 
treden tene inde tot een bevredigende oplossing 
te geraken . Indien niet tot overeenstemming 
kan worden gekomen binnen het tijdsverloop 
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van dertig dagen, ·te rekenen van de ontvangst 
van het verzoek tot het openen va n onder
handelingen, za l het la nd , dat di t verzoek 
deed, he t recht hebben de huidige overeen
komst op te zeggen, hetzij met inachtneming 

•van den termijn van 60 dagen zooals hieronder 
is bepaald, hetzij met een opzegg ingste rmijn 
van 30 dagen. 

4. :Voor het geval de ederl a ndsche R egee
ring den invoer van goederen afhankelijk zou 
stell en van de ve rleening van vergunningen 
tot aankoop van vreemde deviezen, ve rbindt 
zij zich reeds thans, de voor den invoer van 
Brazil ia ansche goederen benoodigde ve rgun
ningen te verstrekken overeenkomstig denzelf
den maatstaf, welke zal worden aangenomen 
_;oor de verleeni ng van vergunningen tot aan
koop van ·deviezen, benood igd voor · den in
voer van goederen van ·de meestbegunstigde 
natie , mi ts de B raziliaansche R egeer ing zich 
van haar kant verbindt een gelijke pra ktij k 
toe te passen wat betreft de eventueele -ver
leening van vergunningen tot aankoop van 
deviezen , benoodigd voor den invoer van Ne
derl andsch e p roducten in B raz ilië. 

5. Voor het geval de N ederl andsche · Re
geering zou overgaan tot reglementeeri ng van 
de overma king van fondsen naar vreemde 
landen, hetzij ten behoeve van den h andel , 
hetzij voor eenig ander doel , verbindt zij zich 
reeds ·th ans aan natuurl ijke of rech t personen, 
woonplaats hebbende În B razilië, dezelfde be
handel ing toe te kennen als zij aan natuur
lijke o f rech tspersonen zou toekennen, · woon
pl aats hebbende in het g rondgebied -van de 
meestbegunsti gde natie, m its de Brazi_li aan
sche Regeering zich van haa r kant verbindt 
een gelij ke beha ndeli ng toe te kennen aan 
natuurlijke of rech tspersonen, woonplaats heb
bende in N ederland. 

6. De ederlandsehe R egeer ing verbindt 
zich a an B razi l iaansche handelsschepen een 
behandel ing toe te staan, waarop de h andels
schepen toebehoorende aan de meestbegunstig
de natie recht zuil en hebben, onder voorbe
houd, dat de N ederlandsche h andelsschepen 
dezelfde voordeelen zu llen genieten in B ra
zili ë. Het is wel verstaan, da t de in deze 
alinea vastgelegde behandel ing niet va n toe
pass ing za l zijn op de kustvaart. 

7. H et is wel verstaan, dat de behandeli ng 
van de meestbegunstigde natie, voorzien in 
deze notawisseli ng , n iet van toepassing za l zijn 
op de bijzondere voordeel en, welke ieder der 
be ide landen heeft toegekend of zou kunnen 
toekennen a an nabuurstaten met he t doel het 
grensverkeer te ve rgemakkelijken, noch op de 
bijzondere voordeelen voor tspru itende ui t een 
tolunie. 

8. Het is wel verstaan, dat het K oninkrijk 
de r N ederlanden omvat het grond gebied in 
Europa, N ederla ndsch-Indië, Suriname en Cu
raçao. 

Ik slu it mij aan bij het voorstel van Uwe 
E xcell entie, dat H are nota -dd . heden en deze 
nota een voor-loopige handelsovereenkomst zu l
len vormen tusschen het Koninkr ij k der N e
der landen en de Vereenigde Staten van Bra
zi lië, zu lks ter vervanging van de overeen
komst , tot stand gekomen bij notawisseli ng 
van 16 September 1931, welke laatste heeft op
gehouden van krach t -te zijn . 
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Ik verkl aar mij verder accoord met he t 
voorstel , geformul eerd door Uwe E xcell entie, 
dat de huidige overeenkomst onm iddellijk van 
kracht zal worden en dat zij van krach t ·zal 
blij ven tot aan de sluiting van een Verdrag 
van H andel en Scheepvaart tusschen onze 
be ide landen, onder voorbehoud echter , dat 
zij door elk van be ide R egeer ingen zal kun
nen worden opgezegd met een opzeggingster -
mijn va n 60 dagen. · 

Aanvaard, Mij nheer de Mi niste r , de he r
nieuwde ve rzekering van mijn bijzondere hoog
achting. 

C. H . J . Schuiler tot P eursum ." 

Zijner ]J:xcell entie 
den H eere M a rio de P imentel Brandao, 
M initer van Buitenlandsche Zaken van 
Brazil ië. · 

Gezantschap der N ederl anden. 

343/12. 
R io de J ane iro, 15 M aa rt 1937. 

Mij nheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer E xcellentie de ontvangst 
te erkennen van H aar schrij ven van heden , 
waarbij U we Excellentie mij naa r aanleiding 
va n de gedachtenwisseling tusschen de Brazili
aansche R egeer ing en H arer M a jeste it's Ge
zantscha p over een tusschen N ederland en 
Brazili ë te slu iten Accoord betreffende de 
liqu idatie van de in Brazil ië ui tstaande ach
tersta]] ige handel svorderingen van N ederl a nd 
en de overzeesche gebiedsdeelen, bevesti gt de 
volledige overeenstemming va n ·de B razi l iaan
sche Regeeri ng met het navolgende: 

Art. l. De bedragen in mil re is, d ie reeds 
volgens voorschr ift gedeponeerd zij n in de 
banken, welke de houdste rs zij n van hie ronder 
in a r t ikel 4 omschreven ach te rstalli ge ha n
delsvordering~n, a ls waa rborg van een verzoek 
om deviezen goedgekeurd in overeenstemming 
met de voorschriften van de deviezen-cont róle 
in B raz il ië, zull en moeten worden overgedra
gen a an -de Ba nco do Brasil , d ie deze zoowel 
a ls de deposito' s, die reeds in de Bank zelf 
bes taan , za l aanwenden op de h ieronder aan
gegeven wijze. 

Art. 2. a . T en einde de in a rt. 1 bedoelde 
overdracht, di e zal moeten plaats vi nden bin
nen de op de teekeni ng van dit Accoord vol
gende 3 0 dagen , te bespoedigen, zal de B anco 
do B ras il onmiddell ij k aan de overi ge banken 
de offi ciee le wisselkoersen mededeelen, die 
zull en dienen voor de defini t ieve afwikkel ing 
door de B razil iaansche debiteuren van de 
achterstall ige handelsvorderingen en deze ban
ken inlichten omtrent de formali te iten, die 
voo r het ui tvoeren der overdrachten zull en 
moeten worden vervul d. 

b. O_vereenkomst ig het bepaalde in art. 4 
letter a zu ll en de vorderi ngen, die invoeren 
ve rtegenwoordigen, welke in de B razi li aa:nsche 
douane tusschen 1 Apri l 1.931 en 11 September 
1934 zijn ingekl aard, geliquideerd worden te
gen de off ic ieele kóersen door de Banco do 
Brasi l op 11 September 1934 vastgesteld ; de 
vorderingen, welke invoeren vertegenwoordi
gen, ingekl aard tusschen 11 September 1934 
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en 11 Februari 1935 zullen ·worden · geliqui
·deerd tegen de officieele koersen varr 11 · Fe
bruari 1935. 

Att. 3. Na a floop van den in artikel 2 
vastgestelden termijn van dertig dagen zal de 
Banco do Brasil zoo spoedig mogelijk aan de 
Hollandsche Bank Unie N. V. in Amsterdam 
de opgaven ·doen toekomen, inhoudende de 
namen van de natuurlijke of rechtspersonen, 
die de overdrachten gemaakt hebben, het be
drag van iedere vordering en de -namen en 
adressen van de respectieve crediteuren, welke 
opgaven als basis zullen dienen voor de in ar
t ikel 5 bedoelde betaling. 

· Art. 4. · a. Als achterstallige handelsvorde
ringen worden beschouwd de vorderingen, 
voortgesproten uit den verkoop van . goederen, 
ingevoerd en in de Brazi liaansche douane in
geklaard in de · periode begrepen tusschen 1 
April 1931 en 11 Februari 1935, , met inbe
grip van dezen datum, welke nog niet aan de 
in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde 
crediteuren in deviezen werden voldaan, met 
uitzonde1·ing van die ,- welke hieronder ver-. 
meld worden: 

1. het totale bedrag of een gedeelte van 
elke vordering, die het onderwerp is geweest 
van een koerscontract met de Banco do Brasil ; 

2. de 40 % van het bedrag van elke vorde
r ing, die betrekking heeft op invoer, welke na 
10 September 1934 is ingeklaard, aangezien 
dit percentage door middel van de vrije de
viezenmarkt kan worden gel iquideerd. Het is 
dus uitdr.ukkelijk verstaan, dat dit percentage 
op deze wijze door de debiteuren zal moeten 
worden geliquideerd . . 

b . Speciaa l worden onder de achterstallige 
handelsvorderingen omschreven in letter a 
van dit artikel begrepen de vorderingen, 
welke betaalbaar zijn door middel van een 
wisselbrief of andere handelspapieren van 
wel ken aard ook of door credietopening in 
rekening. 

Art. 5. a. De Hollandsche B ank Unie 
N. V. zal worden belast om van de Banco do 
Brasil te ontvangen de noodige deviezen voor 
de liquidatie van de vorderingen en deze te 
verdeelen onder de respectieve crediteuren. 

b. De Hollandsche Bank Unie N . V . zal 
er voor zorg dragen, dat de belanghebbenden 
haar een kwitantie in duplo overhandigen, 
waarvan er een aan de Banco do Brasil zal 
moeten worden gezonden. 

Art. 6. Ter vergoeding van de diensten, 
die de Hollandsche B ank U n ie N. V . haar 
volgens de bepalingen van dit accoord zal be
wijzen, zal de Banco do Brasil haar een com
m issie in guldens betalen overeenkomende met 
een achtste percent van het totale bedrag. 

Art. 7. Alle betali ngen betrekking hebben
àe op ka;,i talen, interest, vergoedingen en 
andere, door de Banco do Brasil uit te voeren 
volgens de bepalingen van dit Accoord , zullen 
plaats vinden zonder eenigen a ftrek van rech
ten of belastingen, welke, indien zij verschul
d igd zijn, ten laste van de Banco do Brasil 
zullen blijven; deze zal ook verplicht zijn tot 
de betal ing van elk zegel- of ander recht in 
Brazilië, dat verschuldigd zou kunnen zijn op 
-a ll e documenten die betrekking hebben op dit 
Accoord. 

Art. 8. Eventueele cessies of overschrij vin-
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gen van vorderingen waarop dit Accoord be
trekking heeft, zul len zoo spoedig mogelijk ter 
kennis gebracht worden van de Banco do 
Brasil en de H ol landsche Bank Unie N . V . . 
· Art. 9. De Hollandsche Bank Unie N. V . 
en de Banco do Brasil zullen in gemeen over
·leg de onderdeelen van de organisatie en 
uitvoering van de bepalingen van dit Accoord 
regelen, op zoodanige wijze, dat een goede 
Wèrking er van wordt verzekerd. · 

De moeilijkheden waartoe de uitvoering van 
dit Ace-oord aanleiding mocht geven; zullen 
door rechtstreeksch overleg tusschen beide 
bankc,n worden geregeld. 

Ik heb de eer Uwer Excell entie mede te 
deelen, dat mijn Regeering de in bovenst_aande 
art.ikelen vervatte regel ing aanvaardt en ver
wek U, Mijnheer de Minister; de verzekering 
te will en aanvaarden van mijn hoogste ach
ting. · 

C. H . J. ·schuiler tot Pèursum. 

Zijner Excellentie 
den H eere M. de Pimentel Brandao, 

Ministll?· van Buitenlandsche Zaken, 
te Rio de J aneiro. 

Ministerie van Bui tenla ndsche Za ken, 
Rio de J aneiro. 

Ec/10/821.2 (42) (86). 
· 15 Maa rt 1937. 

Mijnheer de Minister, . 

Naar aanleiding van de gedachtenwisseling 
welke heeft pi aats gehad tusschen de Brazi-
1 iaansche Regeer ing en het Gezantschap der 
Nederl anden over een tusschen Brazilië en 
Nederland te sluiten Accoord betreffende de 

_ liquidatie der handelsvorderingen van N eder
land en zijn overzeesche gebiedsdeelen, welke 
nog in dit land uitstaan, heb ik de eer Uwer 
Excel-lentie de volledige overeenstemm ing van 
de Brazil iaansche Regeering met het navol 
gende te bevestigen: 

Art. l. De bedragen in milreis, die reeds 
volgens voorschrift gedeponeerd zijn in de 
banken, welke de houdsters zijn van h ieronder 
in artikel 4 omschreven achterstalli ge han
delsvorderingen, als waarborg van een verzoek 
om deviezen goedgekeurd in overeenstemming 
met de voorschriften van de deviezen-controle 
in Braz il ië, zullen moeten worden overgedra
gen aan de Banco do Brasil, die deze zoowel 
a ls de deposito's, die reeds in de Bank zelf 
bestaan, zal aanwenden op de hieronder aan
gegeven wijze. 
· Art. 2. a. T en einde de in art. 1 bedoelde 
overdracht, die zal moeten plaats vinden bin
nen de op de teekening van dit Accoord vol 
gende 30 dagen, te bespoedi gen, zal de Banco 
do B rasil onmiddellijk aan de overige banken 
de officieele wisselkoersen rnededeelen, d ie 
zullen dienen voor de definitieve afwikkeling 
door de Brazil iaansche debiteuren van de 
achterstallige handelsvorderingen en deze ban
ken inlichten omtrent de formalite·iten, die 
voor het uitvoeren der overdrachten zullen 
moeten worden vervuld. 
• b. Overeenkomstig het bepaalde in art. 4 

letter a zullen de vorderingen, die invoeren 



1937 

vertegenwoordigen , welke in de Brazil iaansche 
douane tusschen 1 April 1931 en 11 September 
1934 zijn ingeklaard, geliquideerd worden te
gen de offi cieele koersen door de B anco do 
Bras il op 11 Septem ber 1934 vastgesteld ; de 
vorderingen, welke invoeren ver tegenwoordi
gen , ingekl aard tusschen 11 September 1934 
en 11 Februari 1935 zull en worden geliqui
deerd tegen de off icieele koersen van 11 F e
brua ri 1935. 

A rt. 3. N a a fl oop van den in a rti kel 2 
vastgestelden termijn van dertig dagen zal de 
B anco do B rasil zoo spoedig mogelijk aan de 
H oll andsch e Bank U nie N . V . in Amsterdam 
de opgaven doen toekomen, inhoudende de 
namen van de natuurlijke of rechtspersonen, 
die de overdrachten gemaakt hebben, het be
drag van iedere vordering en de namen en 
ad ressen van de respectieve crediteuren, welke 
opgaven a ls basis zu ll en d ienen voor de in a r
tikel 5 bedoelde betaling. 

Art. 4. a. Als achterstallige handelsvorde. 
ri ngen worden beschouwd de vorder ingen , 
voortgesproten uit den verkoop van goederen, 
ingevoe rd en in de B raziliaansche douane in
gekl aard in de periode begrepen tusschen 1 
A pril 1931 en 11 F ebrua ri 1935, met inbe
grip van dezen da tum, welke nog n iet aan de 
in het K oninkr ijk der N ederlanden gevestigde 
crediteuren in deviezen werden voldaan, met 
uitzonder ing van die, welke h ieronder ver
meld worden : 

1. het totale bedrag of een gedeelte van 
elke vordering, die het onderwerp is geweest 
van eén koerscontract met de B anco do B ras il ; 

2. de 40 % van het bedrag van elke vorde
ring, die betrekking heeft op invoer , welke na 
10 September 1934 is ingeklaard , aangez ien 
dit percentage door middel van de vrije de
viezenmarkt kan worden geliquideerd. H et is 
dus uitd rukkelijk verstaan, dat di t percentage 
op deze wijze door de debiteuren zal moeten 
worden geliquideerd. 

b. Speciaal worden onder de ach terstalli ge 
h andelsvorderingen omschreven in letter a 
van d it artikel begrepen de vorderingen, 
welke betaalbaar zijn door middel van een 
wisselb r ief of andere h andelspapieren van 
welken aard ook of door credietopening in 
rekening. 

Art. 5. a. De Holland che Bank Unie 
N . V . zal worden belast om van de B anco do 
B rasil te ontvangen de noodige deviezen voor 
de I iquidatie van de vorderingen en deze te 
verdeelen onder de respectieve crëd iteuren . 

b. De Holl andsche Bank Unie N. V . zal 
er voor zorg dragen, dat de belanghebbenden 
haar een kwitantie in duplo overhandigen, 
waarvan er een aan de B anco do B rasil zal 
moeten worden gezonden . 

Art. 6. Ter vergoeding van de diensten, 
die de l!oll andsche B ank Unie N . V . haar 
volgens de bepalingen van dit accoord zal be
wijzen, zal de Banco do B rasil haar een com
m issie in guldens betalen overeenkomende met 
een achtste percent van het totale bedrag. 

Art . 7. A ll e betal ingen betrekking hebben
de op kap italen, interest, vergoedingen en 
andere, door de Banco do Brasil uit te voeren 
volgens de bepal ingen van di t Accoord, zull en 
plaats vinden zonder eeni gen a ftrek van rech. 
ten of belastingen, wel ke, ind ien zij verschul-
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di gd zijn, ten l aste van de B anco do Brasi l 
zullen blijven ; deze zal ook verplicht zijn tot 
de betaling van elk zegel- of ander recht in 
B razi l ië, dat verschuldigd zou kunnen zijn op 
a ll e documenten die betrekking hebben op di t 
Accoord. 

A rt. 8. E ventueele cessies of overschrijvin
gen van vorderingen waarop di t Accoord be
t rekking heeft, zull en zoo spoedig tnogelijk ter 
kennis gebracht worden van de Banco do 
B rasil en de H oll andsche B ank Unie N. V. 

Art. 9. De H oll andsche B ank U nie N. V . 
en de Banco do Brasil zull en in gemeen over
leg de onderdeelen van de organisatie en 
ui tvoer ing van de bepalingen van dit Accoord 
regelen, op zoodanige wijze, dat een goede 
werking er van wordt verzekerd. 

' De mo~i lij kheden waartoe de uitvoering van 
dit Accoor c! aanleiding mocht geven, zull en 
door rechtstreeksch overleg t usschen beide 
banken worden geregeld . 

2. I k moge Uwer Excell ent ie beleefd ver
zoeken haar overeenstemming met de boven
staande bepal ingen te bevestigen . 

Ik moge van de gelegenheid gebruik m a
ken om Uwer Excell entie de verzeker ing 
mijner bij zondere hoogachting te herhalen . 

M . de Pimentel B randao. 
Z ijner Excell entie 
den H eere Dr. C. H . J . Schuil er tot P eursum , 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd M i
nister van H . M. de K oningin der N eder
landen. 

s. 27. 

28 Juli 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den N ederlandschen Gezant te 
Buenos Aires en den Argentij nschen Mi
nister van Bu itenl andsche Za ken en E ere
d ienst gewisselde nota's dd . 3 en 5 Fe
bruari 1937, houdende eene overeenkomst 
tusschen N ede-rland en Argentinië, betref
fende de betali ng tegen officieelen koers 
van di videnden en coupons van zich in 
N ederlandsch bezi t bevindende aandeelen 
in en obli gatiën van niet-Nederlandsche 
ondernemingen in A rgentinië. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te B uenos 

Aires en den Argentijnschen M inister van 
Buitenlandsche Zaken en E eredienst gewissel
de nota's dd. 3 en 5 F ebruari 1937, houdende 
eene overeenkomst tusschen Nederland en Ar
gentinië betreffende de betaling tegen offi 
cieelen koers van dividenden en coupons van 
zich in Nederlandsch bezit bevindende aan
deelen in en obligatiën van niet-Nederlandsche 
ondernemingen in Argentinië, van welke 
nota's een a fdruk en eene verta li ng bij d it 
Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
5 Februari 1937 voor Nederland, N ederlandscl,
l ndië, Suriname en Curaçao is in werking 
getreden; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Bui tenl andsche Za ken ad 
interim, van den 23sten Jul i 1937, Directi e 
van het Protocol , n°. 27029; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekendmaken door de plaat
sing van dit Bes! uit in het Staatsblad,. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 28sten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van Buitenlanthche Zaken a. i., 

H. Colijn. 
(Uitg eg. 6 Augustus 1937.) 

Gezantschap der N ederlanden. 
0

• 265. 

Buenos-Aires, 3 Februari 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te dee
len, dat ik door de Nederla ndsche Regeering 
gemachtigd ben, met de Regeering der Ar
geotij nsche Republiek de volgende regeling 
te treffen: 

Vergunningen voor het verkrijgen van (va
luta tegen) offioieelen koers bestemd voor de 
betaling van coupons van effecten (aandeelen 
en obligatiën) die zich in N ederlandsch bez it 
bevinden en beleggingen vormen in niet
Nederlandsche ondernemingen in Argentinië. 

Deze overmakingen zullen plaatsvinden in 
verhouding van de deelneming van het Ne
derlandsche kapitaal in genoemde onderne
m ingen; dezelve z~tl len onderworpen zijn aan 
de volgende bepalmgen: 

De ondernemingen, die gehouden zijn de 
bedoelde dividendbewijzen of coupons te vol
doen , mogen niet reeds voordien de bedragen, 
bestemd voor de betaling van gezegde divi
dendbewijzen of coupons, naar het buitenland 
overgemaakt hebben tegen den offic ieelen 
koers . 

In Nederland moet officieel worden vast
gesteld: 

A. D at de belanghebbenden hetzij de N e
derlandsche nationaliteit bezitten hetzij vreem
delingen zijn, gevestigd in het Koninkrijk der 

ederl ancien. 
B . Dat dezelven ten minste 6 maanden 

vóór de onderteekening van de Argentijnsch
Nederlandsche overeenkomst van 31 Januari 
1934, d.w.z. vóór den 31sten Juli 1933, in het 
bezit der effecten wa ren , of, indien het ef
fecten (titres) betreft, uitgegeven na den 31sten 
Juli 1933, dat de be langhebbenden, di e inge
schreven hebben (op de emissie) van deze 
effecten, er dienten1;revolge vanaf de emissie 
de e igenaars van ziJn. 

C. Bovend ien zu ll en begrepen zijn in de 
onderhavige regeling die effecten, di e niet 
vóór 31 Juli 1933 in het bezit waren van de 
belanghebbenden, waarop paragraaf A. doelt, 
mits deze stukken zonder eenige onderbreking 
toebehoord hebben aan vo~engenoemde Neder-
1 andsche ondernemingen of personen, die deze 
stukken reeds op den opgemelden datum be
zaten, of, in het geval van effecten, geëmit
teerd na den 31sten Ju li 1933, dat deze vanaf 
den dag der emiss ie in het voortdurende bezit 
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zijn geweest van belanghebbenden, voorzien 
in paragraaf A . 

Ten einde de voornoemde verif icaties te 
kunnen vaststellen, zal het noodig zijn de on
derstaande procedure te volgen: 

1. De ondernemingen of de personen, die 
zich gerechtigd achten op grond van deze 
regeling deviezen tegen officieelen koers te 
verkrijgen, zullen hun verzoeken, vergezeld 
(telkens wanneer de verderop genoemde in
stelling het nuttig of noodig zal oordee len) 
van documenten, die bewij zen dat zij de wer
kelijke bez itters zijn van de onderhavige vor
deringen, moeten richten aan de Vereeniging 
voor den Effectenhandel te Amste rdam, welke 
instelling te dezen einde door de Regeering 
van het Koninkrijk is aangewezen en d ie zich 
bereid heeft verklaard deze taak op zich te 
nemen; bovendien zullen gezegde ondernemin
gen of personen moeten bewijzen: 

A. 1. Hetzij derzelver Nederl andsche na
tionali teit, hetzij derzelver hoedanigheid van 
vreemdelingen, gevestigd in het Koninkrijk 
der N ederlanden . 

B. 1. Dat zij de effecten ten minste zes 
maanden vóór de onderteeken ing van de over
eenkomst van 31 J anuari 1934 bezaten, of -
indien het effecten betrof uitgegeven na 31 
Juli 1933 -, dat de belanghebbenden, d ie in
geschreven hebben ( op de emissie) van deze 
effecten, er dientengevolge vanaf de em issie 
de eigenaars van zijn . 

C. 1. In de gevall en, bedoeld in paragraaf 
C, zullen de belanghebbenden eveneens op af
doende wijze aan de Vereeniging voor den 
Effectenhandel te Amsterdam, welke instelling 
te dien einde door de N ederlandsche Regee
ring is aangewezen, moeten bewijzen dat de 
onderhavige effecten zonder eenige onderbre
king toebehoord hebben aan Nederlandsche 
ondernem ingen of personen, bedoeld in para
graaf A ., hetzij vanaf 31 Juli 1933, of vanaf 
den datum der emiss ie. 

Ingeval de effecten gedeponeerd zouden zijn 
in banken, gevestigd in de Argentijnsche Re
publiek, zal het voldoende zijn, in plaats van 
de effecten een certificaat, afgegeven door de 
bankinstelling, die de gezegde waarden in 
dépót heeft, aan te bieden, waarop in bijzon
derheden de nummers, klassen, waarde en 
andere noodzakelij ke gegevens der in bewaring 
gegeven effecten, aangegeven zijn. 

2. De bedoelde ondernemingen of personen 
zullen op iederen vervaldag de coupons - of 
in het geval genoemd in paragraa f 5, een 
reçu - van de hierbedoel de effecten moeten 
aanbieden aan de Vereeniging voor den Ef
fectenh andel te Amsterdam ; deze inste lli ng 
zal onmiddellijk een strenge controle uitoe fe
nen om zeker te maken dat de bepalingen van 
deze regeling nauwgezet zijn nagekomen . 

3. Daarna zal de Vereeniging voor den 
Effectenhandel genoemde coupons, begele id 
van een factuur waarin van de coupons op
gave wordt gedaan, in overeenstemm ing met 
de bepalingen van deze regeling, aan de 
Banco de la Nación Argentina doen toekomen, 
welke deze zal onderzoeken. 

4. adat de Banco de la ación Argentina 
de noodige verificaties heeft bewerkstelligd, 
zal dezelve overgaan tot de overmaking der 
gelden; deze zullen gezonden worden aan de 
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Nederlandsche Bank te Amsterdam ten be
hoeve van de rekening der Vereeniging voor 
den Effectenhandel te Amsterdam. 

Deze laatste ins teil ing zal het noodige ver
richten opdat de belanghebbenden het door de 
coupons vertegenwoordigde bedrag kunnen 
ontvangen. 

5. Indien het effecten betreft, welke niet 
voorzien zijn van coupons en op werke van de 
betaling van de dividenden aanteekening is 
gehouden op de voorzijde der effecten(titres), 
zal de e igenaar der effecten een reçu uitreiken 
voor het bedrag der te ontvangen dividenden. 
Dit document zal opgave doen van de num
mers der effecten, de periode waaraan de te 
ontvangen dividenden beantwoorden, en an
dere bijzonderheden betreffende deze dividen
den. 

Genoemd reçu zal als doel hebben de cou
pons, voor zoover dit mogel ij k is, te vervangen; 
het onderhavige document moet indien het 
geval zich voordoet, gezonden worden naar de 
Vereeniging voor den Effectenhandel te Am
sterdam, die de echtheid van de h andteekening 
die het draagt zal certifieeren, en het aan de 
Banco de la N ación Argentina zal doen toe
komen; daarna zal voor de overmaking d~
zelfde procedure gevolgd worden a ls de m 
deze regeling voor de betaling van coupons 
vastgestelde. 

Gelief, Mijnheer dfl Minister, de hernieuwde 
verzekering m ijner bijzondere hoogachting te 
aanvaarden. 

P. E. Teppema. 

Zijner Excellentie 
den H eere Dr. Carlos Saavedra L amas, 
Minister van Buitenlandsche Zaken en 
Eeredienst der Argentijnsche R epubliek, 

B UENOS AIRES. 

Ministerie van Buitenl andsche Zaken 
en Eeredienst. 

Buenos-Aires, 5 Februari 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb h et genoegen mij tot Uwe Excellentie 
te richten, U de ontvangst erkennend van 
Uwe nota n°. 265, van 3 dezer, waarin U te 
mijner kennis brengt, dat U door de Neder
landsche R egeering gemachtigd is, met de 
Regeering der Argentijnsche R epubliek de 
volgende regeling te treffen: 

,,Vergunningen voor h et verkrij gen van (va
luta tegen) officieelen koers bestemd voor de 
betaling van coupons van effecten (aandeelen 
en obligatiën) d ie zich in Nederlandsch bezit 
bevinden en beleggingen vormen in n iet-Ne
derlandsche ondernemingen in Argentin ië. 

" Deze overmakingen zullen plaatsvinden in 
verhouding van de deelneming van het N eder
landsche kapitaal in genoemde ondernemin
gen; dezelve zull en onderworpen zijn aan de 
volgende bepalingen: 

"De ondernemingen, die gehouden zijn de 
bedoelde dividendbewijzen of coupons te vol
doen, mogen niet reeds voordien de bedragen, 
bestemd voor de betaling van gezegde divi 
dendbewijzen of coupons, naar het buitenland 
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overgemaakt hebben tegen den officieelen 
koers. 

;,lil N ederland moet officieel worden vast
gesteld: 

A. ,,Dat de belanghebbenden hetzij de Ne
derlandsche nationali teit bezitten hetzij vreem
deli ngen zijn, gevestigd in het Koninkrijk der 
N ederlanden. 

B. ,,D at dezelven ten minste 6 m aanden 
vóór de onderteekening van de Argentijnsch
N ederlandsche overeenkomst van 31 J anuari 
1934, d.w.z. vóór den 31sten Juli 1933, in het 
bezit der effecten waren, of, indien het ef
fecten (titres) betreft, uitgegeven na den 31sten 
Juli 1933, dat de belanghebbenden, di e inge
schreven hebben (op de emissie) van deze 
effecten, er d ientengevolge vanaf de emissie 
de e igenaars van zijn. 

C. ,,Bovendien zullen begrepen zijn in de 
onderhavige regeling d ie effecten, die niet 
vóór 31 Juli 1933 in het bezit waren van de 
bel anghebbenden, waarop paragraaf A . doelt, 
mits deze stukken zonder eenige onderbreking 
toebehoord li.ebben aan vorengenoemde N eder
landsche ondernemingen of personen, die deze 
stukken reeds op den opgemelden datum be
zaten, of, in het geval van effecten, geëmit
teerd na den 31 sten Juli 1933, dat deze vanaf 
den dag der emissie in het voortdurende bezit 
zijn geweest van belanghebbenden, voorz ien 
in paragraaf A . 

" Ten einde de voornoemde verificaties te 
kunnen vaststell en, zal het noodig zijn de on
derstaande procedure te volgen : 

1. ,,De ondernemingen of de personen, die 
zich gerechtigd achten op grond van deze 
regel ing deviezen tegen officieelen koers te 
verkrijgen, zullen hun verzoeken, vergezeld 
(telkens wanneer de verderop gen_oemde in
stelling het nuttig of noodig zal oordeelen) 
van documenten, die bewijzen dat zij de wer
kelijke bez itters zijn van de onderhavige vor
deringen, moeten r ichten aan de Vereen ig ing 
voor den Effectenhandel te Amsterdam, welke 
instelling te dezen e inde door de R egeering 
van het Koninkrijk is aangewezen en die zich 
bereid heeft verkl aard deze taak op , zich te 
nemen; bovendien zullen gezegde ondernemin
gen of personen moeten bewijzen : 

A. 1. H etzij derzelver Nederlandsche na
tionali teit, hetzij derzelve r hoedanigheid van 
vreemdel ingen, gevestigd in het Koninkrijk 
der N ederlanden. 

B . 1. Dat zij de effecten ten minste zes 
m aanden vóór de onderteekening van de over
eenkomst van 31 J anuari 1934 bezaten, of -
ind ien het effecten betrof uitgegeven na 31 
Juli 1933 -, dat de belanghebbenden, die in
geschreven hebben (op de emiss ie ) van deze 
effecten, er dientengevolge vanaf de emissie 
de eigenaars van zijn. 

C. 1. In de gevallen, bedoeld in paragraaf 
C, zullen de belanghebbenden eveneens op a f
doende wijze aan de Vereeniging voor den 
Effectenhandel te Amsterdam, welke instelling 
te dien einde door de Nederlandsche Regee
ring is aangewezen, moeten bewijzen dat de 
onderhavige effecten zonder eenige onderbre
king toebehoord hebben aan N ederlandsche 
ondernemingen of personen, bedoeld in para
graaf A., hetzij vanaf 31 Juli 1933, of vanaf 
den datum der emiss ie. 
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" Ingeval de effecten gedeponeerd zouden zijn 
in banken, gevestigd in de Argentijnsche R e
publiek, za l het voldoende zijn , in pl aats van 
de effecten een certificaat , a fgegeven door de 
bankinstelling, die de gezegde waarden in 
dépöt heeft , aan te bieden, waarop in bijzon
derheden de nummers, klassen, waarde en 
andere noodzakelijke gegeven~ der in bewaring 
gegeven effecten, a angegeven zijn . 

2. ,,De bedoelde ondernemi ngen of personen 
zull en op iederen verva ldag de coupons - of 
in het geval genoemd in paragraa f 5, een 
reçu - van de hierbedoelde effecten moeten 
aanbieden aan de Vereenig ing voor den Ef
fectenh a ndel te Amste rdam; deze instelling 
zal onmiddellijk een strenge cont rol e uitoefe
nen om zeker te ma ken dat de bepali ngen van 
deze regeling nauwgezet zijn nagekomen. 

3. ,,Daarna zal de Vereeni g ing voor den 
Effectenh andel genoemde coupons, begeleid 
van een factuu r waarin van de coupons o p
gave wo rdt gedaan, in overeenstemming met 
de bepa lingen van deze regeling, aan de 
B anco de la N ación Argent ina doen toe komen , 
welke deze zal onderzoeken. 

4. ,,N a dat de B anco de la N ación Argent ina 
de noodige verificati es heeft bewerkstelligd , 
zal deze! ve overgaan tot de overmaking der 
gelden ; deze zullen gezonden worden aan de 
N ederl andsche B ank te Amsterdam ten be
hoeve van de rekeriing der Vereenig ing voor 
den Effectenhandel te Amsterdam·. 

Deze laatste instelling zal het noodige ver
rich ten opda t de belanghebbenden het door de 
coupons vertegenwoordigde bedrag kunnen 
ontvangen. 

5. ,,I ndien het effecten betreft, welke niet 
voorzien zijn van coupons en op welke van de 
betalïng va n de divi denden aanteekening is 
gehouden op de voorzijde der e ffecten(ti t res), 
zal de e igenaar der effecten een reçu uitreiken 
voor het bedrag der te ontva ngen di videnden. 
Dit document zal opgave doen va n de num
mers der effecten, de periode waaraar, de te 
ontvangen di videnden beantwoorden, en an
dere bijzonderheden betreffende deze dividen
den. 

,,Genoemd reçu zal a ls doel hebben de cou
pons, voor zoov!)r dit mogelij k is, te vervangen; 
het onderhav ige document moet indi en het 
geval zich voordoet, gezonden worden naar de 
Vereeniging voor den Effectenhandel te Am
ste rdam, die de echtheid van de handteekening 
die het draagt zal certif ieeren, en het aan de 
Banco de la N ación Argentina zal doen toe
komen ; daarna zal voor de overmaking de
zelfde procedure gevolgd worden a ls de in 
deze regel ing voor de beta ling van coupons 
vastgestelde." 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excell en
t ie te brengen, dat de Argentijnsche R egeering 
accoord gaat met de door U we bemiddeling 
door de N ederlandsche R egeering voorgestelde 
regeling en g roet U met mijn meeste hoog
ach t ing. 

Carl os Saavedra Lamas. 

Z ijner Excell entie 
den H-eere Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister van Nederland, 
den H ee,·e P. E. Teppema. 
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s. 28. 

30 J uli 1937. BESLUIT, bepalende de be
kendma king in het Staatsblad van de 
tusschen den Tsjechoslowaakschen Gezant 
te 's-Gravenhage en den Minister va n Bui
tenl a ndsche Zaken gewisselde nota's dd. 20 
en 25 Mei 1937, met bijlage, houdende eene 
overeenkomst betreffende de ontwikkeling 
en ve rsterking van de intellectuee le en 
artistieke betrekkingen tusschen N eder
land en de Tsjechoslowaaksche R epubl iek. 

Wij WILHELMINA, enz. ; _ 
Gezien de tusschen den Tsjechoslowaak

schen Gezant te 's-Graven hage en Onzen Mi
nister van Bui tenl-andsche Zaken gewisselde 
nota' s dd . 20 en 25 Mei 1937, met bijl age, 
houdende eene overeenkomst betreffende de 
ontwikkeling en versterking van de in te l lec
tueele en a r t istieke betrekkingen tusschen 
Nederland en de Tsjechoslowaaksche R epu
bliek, van welke nota's, met bijl age, een af
druk en eene verta ling bij di t Besluit zijn 
gevoegd ; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
25 Mei 1937 voor N ede,·land, N ederlandsch
l ndië, Suriname en Curaçao is in werking 
getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat , Minister van Buitenl a ndsche Za ken ad 
interim, van den 26sten Juli 1937, Directie 
van h et Protocol , n°. 27215 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, met bijlage, a lsmede 

de vertaling daarvan, te doen bekend m a ken 
door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsbl ad . 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo
veel hem aangaat , belast met dé ui tvoer ing 
van hetgeen te dezen wordt vere ischt. 

's-Gravenhage, den 30sten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van Buitenlantkch.e Zaken a. i ., 

H. Co lijn. 
(Ui tgeg. 17 A ugustus 1937. ) 

Geza ntschap van de 
Tsjechoslowa aksche Republiek. 

N °. 4991/37. 
E en Bij lage. 

's-Gravenhage, 20 Mei 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Gedurende het bezoek, da t Zijne Excellentie 
de H eer Franke, Mi nister van Openbaar On
derwijs der Tsjechoslowaaksche R epubliek, on
langs aan N ederland heeft gebracht, hebben 
besprekingen plaats gehad met Zijne E xcel
lentie M inister Slotemaker de Bruïne en de 
bevoegde ambtena ren van zijn Departement 
betreffende de ontwikkeling en de versterking 
va n de i ntellectueele en artistieke betrekkin
gen tusschen beide landen, welke besprekingen 
tot de resul taten hebben gele id , die in de 
Bijl age van di t schrijven zijn nee rgelegd. 

Mijn R egeering heeft m ij gemacht igd ter 
kennis van Uwe E xcellent ie te brengen, dat 
zij van haar kant de voorstellen verva t in 
Bijl age dezes tot de h a r" maakt, en in geval 
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Harer Majesteits Regeering deze eveneens zou 
aanvaarden het op prijs zou stellen te verne
men, da t de Regeering te 's-Gravenhage be
reid is de overeenstemming in zake deze aan
gelegenheid als verkregen te beschouwen door 
dit schrijven en het antwoord, dat Uwe Ex
cellentie mij wel za l willen doen toekomen. 

Ik verzoek U, Mijnheer de Minister, geloof 
te willen hechten aan de verzekering van mijn 
bijzondere hoogachting. 

Zijner Excellentie 
Jhr. M r. A. C. D . de Graeff, 
Minister van Buitenlan<lsche Zaken, 

te 's-Gravenhage. 

Krno. 

BIJLAGE. 
Gezantschap va n de 

Tsjechoslowaaksche R epubliek. 

Voors tellen hetrE>ffend1• de ln tellectueelo E>n 
artlstleke betrE>kklngeu tusschen hE>t l{o 
nlnkrlJk der ' nderlanden en de Tsjecho -

slowaaksche Republiek. 

l. De wetemcha ppelijke, letterkundige en 
artisti eke betrekk ·· ,gen tusschen de T sjechoslo
waaksche R epubli~' : en het K oninkrijk der 
Nederlanden zu ll en \\·Orden aangemoedi gd en 
vergemakkelij kt op a ll e gebied. 

2. De organisatie van uni versita ire cursus
sen in de Tsjechoslowaaksche taa l in N eder
l and en in de N ederl a ndsche taal in Tsjecho
slowakije za l worden aangemoedi gd door de 
u itw isseling van professoren of van lectoren 
o f anderszins. In elk geval afzonderlijk zal 
bij ove reenkomst tusschen de in be ide la nden 
bevoegde autori te iten worden bepaald , hoe 
lang deze cursussen zull en duren en op welke 
wijze zij zull en pl aats hebben. 

3. W ederzijdsche bezoeken van leera ren van 
inrichtingen van hooger onderwijs of van 
andere vertegenwoordigers van het intell ec
tueel leven der beide landen zu llen voor het 
geven van voordrachten of, in voorkomend 
geval, van special e cursussen worden aange
m oedi gd en vergema kkelijkt. 

4. Studiereizen va n onderdanen van een 
van beide landen naar het andere land zull en 
worden aangemoedigd en ve rgem a kkelijkt en 
aTie mogelijke faciliteiten zull en worden ge
geven aan geleerden en andere personen, die 
studiën in het andere l and wi ll en verrichten. 

5. D e wederzijdsche uitwisseling van hou
ders van beurzen, die univers ita ire studi ën in 
het andere land wi ll en doen of de taa l en de 
cultuur van dat land will en bestudeeren, zal 
worden vergemakkelijkt. 

6. De mogelijkheid . zal wo rden onderzoch t 
o m studenten, die de coll eges aan een U niver
s iteit in het andere land wenschen te volgen, 
vrij te stell en van alle inschrijvingsgelden en 
andere te betalen rechten. Vermindering of 
vrij stelling van betaling dezer gelden za l kun
nen worden toegestaan op de voorwaarden en 
binnen de grenzen van de ter zake van kracht 
-zijnde bepalingen. 

7. De vertaling in de ederl andsche taal 
van Tsjechoslowaaksche wetenschappelijke en 
letterkundige werken en de ver taling in de 
Tsjechoslowaaksche taal van N ederl and che 
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wetenschappelijke en letterkundige werken za l 
worden bevorderd. 

8. De ontwikkeling van nationale Tsjecho
slowaaksche en Nederlandsche afdeel ingen in 
de voornaamste b ibliotheken der beide landen 
zal worden bevorderd. 

9. De regelmatige uitwisseling tusschen de 
beide landen van offic iee le publicaties zal 
worden vergemakkelijkt. 

10. De herziening zal worden bevorderd 
van schoolboeken in gebruik in beide landen, 
ten einde een zoo juist mogelijk en volledig 
mogelijk onderricht omtrent de beide landen 
te verzekeren. 

ll. De ui twisseling van kunstwerken door 
het wederzijds organ iseeren van tentoonstel
li ngen, van concerten, van het optreden van 
a fzonderlijke kunstenaars en de ve rtooning van 
tooneelstukken, van de doorgifte van radio
programma 's en van officieele films zal wor
den aangemoedigd binnen de perken de r fi
nancieele mogelijkheden. 

12. De werkzaamheid van inste llingen, ge
roepen om de wetenschappelijke, letterkun
dige en ar t istieke betrekkingen tusschen Tsje
choslowakij e en het Koninkrijk der N ederlan
den te bevorderen, zal worden aangemoedigd 
en vergema kkelijkt op voet van wederkeerig
h eid . 

13. De uitwisseling tusschen scholen, zoo
wel gedurende het schoolj aar a ls tijdens de 
vacanties, evenals reizen van studenten of 
leerlingen onder de le iding van de leeraren 
zuiTen worden aangemoedigd. 

14 . De rPChtstreeksche uitl eening van boe
ken en handschriften voor wetenscha ppel ij ke 
doele inden tusschen de bibliotheken en de 
openbare archieven der be ide Staten, ten 
e inde de studiën der geleerden in de beide 
la nden te vergema kkelijken, zal worden aan
gemoedigd. 

's-Gravenhage, 20 Mei 1937. 

Ministerie va n Buitenl andsche 
Za ken. 

Afdeeling Diplomatieke Za ken. 
N °. 18826. 

's-Gravenhage, 25 Mei 1937. 

Mijnheer de Minister , 

Ik heb de ee r de ontvangst te bevestigen 
van U wer Excellentie's schrijven van 20 dezer, 
N ° . 4991/3 7, luidende a ls volgt : 

"Gedurende het bezoek dat Zij ne Excell enti e 
de H eer F ranke, Ministe r van Openbaa r On
derwijs de r T ~jechoslowaaksche R epubl iek, on
langs aan N ederl and heeft gebrach t, hebben 
besprekingen pl aats gehad met Zijne Excel
lentie Minister Slotemaker de B ruïne en de 
bevoegde am btenaren van zijn Depa rtement 
betreffende de ontwikkeling en de versterking 
van de intell ectueele en artistieke betrekkin
gen tusschen be ide landen, welke besprekingen 
tot de resul taten hebben gele id , die in de 
Bijl age van d it schrij ven zij n neergelegd. 

"Mij n R egeering heeft mij gemach t igd te r 
kennis van Uwe Excellentie te brengen, da t 
zij de voorstellen vervat in Bijl age dezes tot de 
ha re maakt, en in geval Harer Ma jesteits R e-
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gearing deze eveneens zou aanvaarden het op 
prijs zou stellen te vernemen, dat de Regee
ring te 's-Gravenhage bereid is de overeen
stemming in zake deze aangelegenheid als ver
kregen te beschouwen door dit schrijven en 
het antwoord, dat Uwe Excellentie mij wel 
zal willen doen toekomen." 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excel
lentie te brengen, dat Harer Majeste its Re
geering zich gaarne vereenigt met de boven
genoemde voorstellen en dat zij bereid is de 
overeenstemming in zake deze aangelegenheid 
als verkregen te beschouwen door opgeroeid 
schrijven van Uwe Excellentie en dit ant,. 
woord. 

Gelief, Mijnheer de Ministe r, de hernieuw
de verzekering van mijn hoogachting te aan
vaarden. 

Voor den Minister , 
De Secretaris-Generaal, 

A . M. Snouck Hurgronje. 

Zijner Excellentie den H eere I van Krno, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 

Minister van de Tsjechoslowaaksche 
Re'f]'Ubliek. 

s. 29 . 

13 Augustus 1937. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 9 Juni 1937 te Bruss.el tusschen Neder
land en B elgië gesloten overeenkomst in 
zake de leurders. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 9 Juni 1937 te Brussel tusschen 

N~derland en B elgië gesloten overeenkomst 
in zake de leurders, van welke overeenkomst 
een a fdruk bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
overeenkomstig artikel 7 op 1 Juli 1937 voor 
het Rijk in Europa is in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat Minister van Buitenlandsche Zaken 
a. i., ' van den 7den Augustus 1937, Directie 
van het Protocol, n°. 29107; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst te doen be

kend maken door plaatsing van dit Besluit in 
het Staats bi ad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveei hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Het Loo, den 13den Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van Buitenlandsche Zaken a.i., 

H . Co I ij n . 
(Uitgeg. 3 S eptember 1937.) 

Nederlandsch -Belglsche overeenkomst 
Inzake de lenrders. 

De Nederlandsche R egeering 
en 

de B elgische Regeering, 
bezield met den wensch de voorwaarden te 

regelen, waarop de onderdanen ~an éé_n der 
beide landen gerechtigd zullen ZIJn eemg be
roep, eenige nijverheid of eenigen h andel 
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rondreizend in het andere land .uit te oefenen, 
zij n tot overeenstemming gekomen over de 
volgende a r tikelen: 

AFDEELING I. - Gevestigde l eurders . 

Art. l. De onderdanen van één der beide 
contracteerende I an den zullen op het grond
gebied van het andere land eenig beroep, 
eenige nijverheid of eenigen handel rondrei
zend alleen dan kunnen uitoefenen, indien zij 
daar regelmatig en onafgebroken gedurende 
ten minste vijf jaren verblijf hounen. De tijd , 
doorgebracht in militairen dienst in één der 
beide landen, wordt niet beschouwd a.ls een 
onderbreking van het verblijf, maar telt niet 
mede voor de berekening hiervan. 

Art. 2. Onder voorbehoud, dat de voorwaar
de inzake het verblijf van vijf jaren wordt in
achtgenomen, zijn belanghebbenden voor de 
uitoefening van hun werkzaamheid niet onder
worpen aan andere voorwaarden dan die, 
welke aan e igen onderdanen worden opgelegd, 
in het bijzonder niet aan belastingen of dif
ferentieele rechten of andere voorwaarden van 
welken aard ook. 

Art. 3. T en einde rekening te houden met 
de gelijkwaardigheid der belangen in de beide 
landen wordt overeengekomen, dat de inwo
ners van één der beide verdragsluitende lan
den, di e verblijf houden op het grondgebied 
van het andere land en die daar eenig beroep, 
eenige nijverheid of eenigen handel rondrei
zend uitoefenden voor 1 December 1935, de 
eventueel · vereischte vergunningen zullen ver
krijgen, zonder dat de voorwaarde inzake het 
verbl ij f vervuld behoeft te zijn. 

AFDEELING II. 

L eurders in het grensgebied. 
Art. 4. Aan onderdanen van één der beide 

landen, die, gedomicilieerd in het grensgebied 
van dat land, in beginsel eiken avond der
waarts terugkeeren en in dat land hun opslag
plaats of winkel hebben, zal worden toege
staan hun beroep, nijverheid of handel rond
reizend uit te oefenen in het grensgebied van 
het andere land, onder voorbehoud, dat zij 
zich richten naar de voorschriften en verorde
ningen, welke in laatstgenoemd land van 
kracht zijn. 

Art. 5. Met betrekking tot deze overeen
komst zijn de grensgebieden die, wel ke zijn 
vastgesteld bij de overeenkomst tusschen de 
beide Regeeringen ten aanzien van de toepas
sing van de regel ing voorz ien voor de grens
arbeiders in de artikelen 18-20 van het Ves
tigings- en Arbeidsverdrag tusschen België en 
Nederland gesloten te Genève den 20sten Fe
bruari 1933. 

AFDEELING III. - Algemeene bepalingen . 
Art. 6. De wijze van toepassing van deze 

overeenkomst zal het voorwerp uitmaken van 
een notawisseling langs diplomatieken weg. 

Art. 7. Deze overeenkomst is opgesteld in 
de Fransche en in de Nederlandsche taal ; 
beide teksten hebben gelijkelijk rechtskracht. 

Zij zal met ingang van 1 Juli 1937 in wer-
king treden . .. 

De overeenkomst is gesloten voor den tiid 
van 1 jaar en zal daarna van jaar tot jaar 
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stilzwijgend verlengd kunnen worden, _behou-. 
dens het recht ·van ieder der partijen, haar op 
te zeggen met inachtneming van een termijn 
van drie maanden. · 

Ten blijke · waarvan de onde.rgeteekenden, 
daartoe behoorlijk gemachtigd, deze overeen
komst onderteekend hebben. 

Gedaan in tweevoud, te BrJJssel, den 9den 
Juni 1937. 

s. 140. 

(L.S.) J . PATIJN. 
(L.S.) P. H. SPAAK. 

3 Juli 1937. BESLUIT tot instelling van een 
Departement van Algemeen Bestuur, dat 
den naam zal d·ragen van Ministerie van 
Algemeene Zaken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
·op het rapport van den Raad van Ministers 

van 25 Juni 1937, N°. 235, Kabinet M.R.; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

29 Juni 1937, N°. 23); 
Gezien het nader rapport van den Raad van 

Ministers van 30 Juni 1937, N°. 246, Kabinet 
M.R.; 

Gelet op artikel 77 der Grondwet; 
H ebbén goedgevonden en verstaan: 

L In te stellen een Departement van Al
gemeen Bestuur, dat den naam zal dragen van 
,,Minister ie van Algemeene Zaken"; 

IL Aan het Hoofd van het onder I ge
noemd Departement de zorg op te dragen 
voor de zaken betreffende: 

a. de samenstelling van de hoofdstukken I 
en II der Rijksbegrooting en het beheer dezer 
hoofdstukken; 

b. het Voorzitterschap van de Ee rste en 
Tweede Kamer der Staten-Generaal ; 

c. het Vice-Presidentschap en het lidmaat
schap van den Raad van State en h et lidmaat
schap van de Algemeene Rekenkamer, als
mede het personeel 'dier colleges, voor zoo
veel dé behandeling dezer aangelegenheid 
riiet aan het college zelf is voorbehouden; 

d. de behandeling van adelszaken en wa-
pens van publiekrechtelijke 'lichamen; 

e. de ridderorden; 
f. den Regeeringspèrs'dienst. 
III. Dit besluit treedt in werking met in

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

Onze Ministers, hoofdên der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan_ den Raad 
van State. ---

' s:Gravenhage, den 3den Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

H. Colijn. 
(Uitgeg. 6 Juli 1937.) 

s. 141. 

9 Jul i 1937. BESLUIT tot opheffing van het 
Ministerie van Landbouw en Visscherij en 
tot wijziging van den naam van het Mi
nisterie van Handel, Nijverheid en Scheep-. 
vaart. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op het rapport van den Raad van Ministers 
van 1 Juli 1937, N°. 248 II, Kabinet M. R.; 

Den Raad · van State gehoord (advies van 6 
Juli 1937, 0

• 26); 
Gezien het nader rapport van den Raad van 

Ministers van 7 Juli 1937, N°. 260, Kabinet 
M.R.; 

Gelet op artikel 77 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

L Op te heffen het Ministerie van Land
bouw en Visscherij . 

IL De zorg voor de zaken, waarmede het 
sub I genoemde Departement was belast, met 
uitzondering van die betreffende de rent
ambten, op te dragen aan het Hoofd van het 
Departement van Handel , ijverheid ·en 
Scheepvaart. 

III. De zorg voor de zaken betreffende de 
rentambten op te dragen aan het Hoofd van 
het Departement van Financiën. 

IV. Over te dragen van het Hoofd van het 
Departement van Sociale Zaken naar het 
Hoofd van het Departement van Binnenland
sche Zaken de zorg voor de zaken betreffende 
de volkshuisvesting. 

V. Over te dragen van het Hoofd van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart naar het Hoofd van het Depar
tement van Waterstaat de zorg voor de zaken 
betreffende de binnenscheepvaart. 

VI. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit onder 
II genoemd en welke bij bestaande a lgemeene 
maatregelen van bestuur aan Onzen Minister 
van Landbouw en Visscherij zijn opgedragen, 
gaan over op Onzen Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

Alle verplichtingen, de in het vorig lid be
doelde onderwerpen betreffende, welke bij be
staande algemeene maatregelen van bestuur 
aan derden tegenover Onzen Minister van 
Landbouw en Visscherij zijn opgelegd, worden 
nà het i!? werking treden van dit beslu it ge
acht te z1Jn opgelegd tegenover Onzen Minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

VIL Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit onder 
III genoemd, en welke bij bestaande a lge
meene maatregelen vs1n bestuur aan Onzen 
Minister van Landbouw en Visscherij zijn op
gedragen, gaan over op Onzen Minister van 
Financiën. · · 

Alle verplichtingen, de in het vorig lid be
doelde onderwerpen betreffende, welke bij be
staande algemeene maatregelen van bestuur 
aan derden tegenover Onzen Minister van 
Landbouw en Visscherij zijn opgelegd, worden 
nà het in werking treden van dit besluit ge
acht te zijn opgelegd tegenover Onzen Minis
ter van Financiën. 

VIII. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit onder 
IV genoemd en welke bij bestaande algemeene 
maatregelen van bestuur aan Onzen Minister 
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van Sociale Zaken zijn opgedragen, gaan over 
op Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Alle verplichtingen, de in het vorig lid be
doel de onderwerpen betreffende, welke bij be
staande algemeene maatregelen van bestuur 
aan derden tegenover Onzen Minister van 
Sociale Zaken zijn opgelegd, worden nà het 
in werking treden van dit besluit geacht te 
zijn opgelegd tegenover Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken. 

IX. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit onder 
V genoem d en welke bij bestaande algemeene 
maatregelen van bestuur aan Onzen Minister 
van Handel , Nijverheid en Scheepvaart zijn 
opgedragen, gaan over op Onzen Minister van 
Waterstaat. 

Alle verpl ï'chtingen, de in het vorig lid be
doel de onderwerpen betreffende, welke bij 
bestaande algemeene maatregel en van bestuur 
aan derden tegenover Onzen Minister van 
Handel , Nijverheid en Scheepvaart zijn opge
legd, worden nà het in werking treden van 
dit besluit geacht te zijn opgelegd tegenover 
Onzen Minister van Waterstaat. 

X . Den naam van het Ministerie van Han
del , ijverhe id en Scheepvaart te wijzigen in 
dien van Ministerie van Economische Zaken. 

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

Onze Ministers, Hoofden der Dep'artementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uit
voering v.an dit bes] uit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minist,er van Staat, 
Voorzitter van den Raad van Minist e1'8, 

H . Colij n. 
(Uitgeg . 13 J uli 1937. ) 

s. 206. 

3 Jul i 1937. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst van de wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268 ), op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, zooals 
die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet
ten van 21 December 1936 (-Staatsbladen 
nos. 209 en 913). 

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

stitie van 29 Juni 1937, lste Afdeeling C, N°. 
1141; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
door bijvoeging bij dit besluit algemeen be

kend te maken: 
1°. den tekst der wet van 12 December 

1892 (Staatsb l ad n°. 268), op het Neder! anrler
schap en het ingezetenschap, zooals die wet is 
gewijzigd, laatstelijk bij de wetten van 21 
December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913}; 

2°. den tekst der overgangsbepaling van de 
wijzigingswet van 15 Juli 1910 (Staatsbl a rl 
n°. 216) · 

3°. de'n tekst van artikel V der wijzigings
wet van 21 December 1936 (Staatsblad n°. 
209). 

Onze Minister van Justitie is belast met de 

1937 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Juli 1931. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I in g. 
(Uitgeg. 9 J uli 1937.) 

TEKST de,· wet van 12 Dece.,nber 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en {iet ingezetenschap, gewijzigd bij 
de wetten van 8 Juli 190"1 (Staatsblad n°. 
1"1"1), 10 Februari 1910 (Staatsblad n°. 
56), 15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 216), 31 
Dece,nber 1920 (Staatsblad n°. 955), 29 
Nove,nber 1985 (Staatsblad n°. 685) en 21 
Dece,nber 19/16 (Staatsbladen nos. 209 en 
913). 

Art. 1. N ederlanders door geboorte zijn: 
a. het wettig, gewettigd of door den vader 

erkend natu urlijk kind, waarvan tijdens de 
geboorte de vader den staat van Nederlander 
bezit; 

b. het wettig kind van een Nederlander die 
binnen driehonderd dagen vóór de geboorte 
van het kind overleed; 

c. het alléén door de moeder erkend na
tuurlijk kind, waarvan tijdens de geboorte de 
moeder den staat van Nederlander bezit; 

d. het noch door den vader noch door de 
moeder erkend natuurlijk kind, in het Rijk 
geboren. 

Art. 2. N ederlanders zijn ook: 
a. het kind van een ingezetene des Rijks 

- hetzij vader, hetzij moeder, naar de in art. 
1 gemaakte onderscheidingen - d ie zelf ge
boren is uit eene in het Rijk wonende moeder, 
tenzij blijke dat het kind als vreemdeling tot 
een ander land behoort; 

b. het in het Rijk te vondel ing gelegd of 
verlaten kind, zoolang van zijne a fstamming, 
hetzij als wettig of gewettigd kind, hetzij door 
erkenning, niet blijkt; 

c. het in het Rij k geboren wettig, gewet
tigd of door den vader erkend natuurl ijk kind, 
waarvan tijdens de geboorte de moeder den 
staat van Nederlander bezit en de vader is 
zonder dan wel van onbekende nationaliteit, 
in het laatste geval zoolang die onbekendhei d 
duurt. 

Art. 3. Nederlanderschap door naturalisatie 
wordt verkregen door het in werking treden 
der wet, waarbij zij verleend wordt. 

Voor elke naturalisatie is aan 's lands kas 
verschuldigd een bedrag van ten minste twee 
honderd en ten hoogste duizend gul den, naar 
gelang van den aanslag in de Rijksinkomsten
belasting of in de inkomstenbelasting van 
Nederlandsch- l ndië, Surina,n e of Curaçao over 
het bij de indiening van het verzoek laatstelijk 
verloopen belastingjaar, en wel in dier voege, 
dat bij een belastbaar inkomen van drie dui
zend gulden of mirtder een bedrag van twee 
honderd gulden is verschuldigd, terwijl voor 
elk geheel bedrag van twee duizend gulden, 
waarmede het belastbaar inkomen de som van 

· drie duizend gulden te boven gaat, het be
drag verhoogd wordt met honderd gu lden, 
echter met dien verstande, dat ten hoogste een 
bedrag van duizend gulden is verschuld igd. 

Ten aanzien van hem, die het Nederlander
schap verloren heeft, wordt het recht bepaald 



1937 

op een vast bedrag van twee honderd gulden. 
Bij het verzoek om naturalisatie legt de 

verzoeker het bewijs over: 
1 °. dat hij meerderjarig is in den zin der 

N ederlandsche wet; 
2°. dat hij het Neder! a nderschap verloren 

heeft of dat hij gedurende de laatste vijf 
jaren zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf in 
het Rijk, Nede1·lani1sch-/ nà,ië, Surina,ne of Cu
raçao gehad heeft of dat hij in het Rijk ge
boren is u it ouders zonder dan wel van onbe
kende nationali teit; 

3°. dat hij bij eenen ontvanger der registra
t ie het voor naturalisatie verschuldigd bedrag 
heeft gestort. 

De ontvanger der registratie is bevoegd 
overlegging te vorderen van een bewijs, waar
ui t de grootte van het hiervoren bedoeld be
lastbaar inkomen blijkt. 

Indien de verzoeker tot een ander la nd be
hoort, kan van hem de overlegging gevorderd 
worden van een bewijs, dat de wetgev ing van 
dat land geen beletsel tegen zijne natural isatie 
in Nederland oplevert. 

Ingeval de naturalisatie niet verleend wordt, 
wordt de gestorte som aan den verzoeker te
ruggegeven. 

Art. 3bis . De in het voorgaand artikel ge
noemde som is niet verschuldigd voor de na
tura lisatie va n dengene, die het ederl a nder
schap krach tens artikel 7, 5°., verloren heeft. 
De verzoeker kan in dat geval volstaan met 
de overlegging bij het verzoek om naturali sa
tie van het bewijs, dat hij den staat van 

ederlander heeft bezeten. 
De bepaling van het eerste I id is niet van 

toepass ing op hem, die reeds eenmaal krach
t.ens die bepaling kosteloos is genaturalisee1·d, 
noch op hem, d ie na het ver! ies van het 

ederlanderschap eenige daad h eeft verricht, 
waardoor hij , Nederlander zijnde, het N eder
landersch ap zoude hebben verloren. 

Art. 4. N atura lisatie kan ook om redenen 
van staatsbelang worden verleend . Daarbij is 
artikel 3 niet van toepassing. 

De wet, waarbij zij verleend wordt, regelt in 
ieder bijzonder geval de voorwaarden, aan die 
na tura lisatie verbonden. 

Art. 5. De vrouw vol gt staande huwelijk 
den staat van haren man, behoudens dat de 
vrouw van een N ederlander, die in een a nder 
la nd genaturaliseerd wordt, en de Nederl and
sche vrouw, die met een vreemdeli ng huwt, 
den staat van N ederlander zelfstandig zullen 
bezitten, indien z ij - gene door de n atura li
satie van haren man, deze bij het aangaan van 
het huwelijk - eene vreemde national iteit 
niet deelachtig worden noch kunnen worden. 

De vrouw, die naar het eerste lid van dit 
artikel den staat van N ederlander zelfstandig 
is komen te bezitten, volgt staande huwelijk 
den staat van haren m an, zoodra beide van 
éénzelfde nationaliteit zijn. 

Een verzoek om natural isatie kan n iet door 
eene gehuwde vrouw worden gedaan. 

De naturalisatie, verleend aan den man, 
strekt zich van rechtswege uit tot zijne vrouw. 

a ontbinding des huwel ijks geldt artikel 8 
of artikel 9. 

Art. 6. H et wettig of gewettigd kind van 
een a ls N ederlander genatural iseerden vader, 
vóór diens naturalisatie geboren, ge lijk mede 

420 

het door zijn als ederlander genaturaliseer
den vader erkend natuurlijk kind, vóór diens 
natura! isatie geboren, wordt a ls mede-genatu
ral iseerd beschouwd, en behoudt den staat va n 
Nederlander totdat het, meerderjarig gewor
den in den zin der Nederlandsche wet, mits 
binnen het jaar daarna, aan den burgemees
ter zijner laatste woonplaats in het Rijk of 
aan den voor het ressort zijner laatste woon
plaats in Nederlanilsch- l ndië, in Suriname of 
in Curaçao door Onzen Gouverneur-Generaa l, 
onderscheidenlijk Onzen Gouverneur aange
wezen ambtenaar of aan den ederl andsch en 
gezant of een Nederl andschen consulairen 
ambtenaar in het land, waar het woont, zijn 
wi l te kennen geeft om in de naturalisatie 
niet langer te zijn begrepen. . 

H etzelfde geldt ten aanzien van het wett ig 
of gewettigd kind, indien de moeder, weduwe 
geworden, genaturaliseerd is, en ten aanz ien 
van het natuurlijk kind, a lléén door zijne 
moeder erkend en vóór hare naturalisatie ge
boren. 

Art. 7. N ederlanderschap wordt ve rloren: 
1 °. door naturalisat ie in een a nder land, 

of, voor zooveel een minderjarige betreft, doo r 
het deelachtig worden van eene vreemde na
t ionaliteit door de natura lisat ie hetzij van den 
vader hetzij van de moeder, naar de in a rt ikel 
1 gemaakte onderscheidingen, in een ander 
la nd; 

2°. door vervallenverklaring, welke door 
Ons wordt u itgesproken ten verzoeke van den 
meerderjarige, man of ongehuwde vrouw, die 
naast den staat van N ederlander eene vreemde 
nationali te it bezit, be ide heeft verkregen zon
der den wil daa rtoe kenbaar te hebben ge
maakt en gewoon- en hoofdverbl ijf bui tens
lands heeft; 

3°. door het verkrijgen van eene vreemde 
nationaliteit door den wil van den verkrijger; 

4 °. door zonder Ons verlof zich te begeven 
in vreemden krijgs- of staatsdienst ; 

5°. voor zooveel betreft N ederl anders bu iten 
het Rijk, N ederlandsch-Indië, Surina,ne of Cura
çao geboren, door, beha! ve terzake van ' s-L ands 
dienst, woonplaats te hebben buiten het Rijk, 
Nederlandsch-Indië, Surina.me of Curaçao, ge
durende tien achtereenvolgende jaren, tenzij 
de afwezige vóór het verstrijken van dien ter
mijn aan den Burgemeester zijner laatste 
woonplaats in het Rijk of aan den voor het 
ressort zijner laatste woonplaats in Neder
landsch-lndië, in Surinam e of in Curaçao door 
Onzen Gouverneur-Generaal, onderscheiden
lijk Onzen Gouverneur aangewezen ambtenaar 
of aan den N ederlandschen gezant of een 
Nederlandschen consulairen ambtenaar in het 
land, waar hij woont, kennis geven, da t hij 
N ederlander wenscht te blijven. 

Van den dag waarop die kennisgev ing ont
vangen is, begint de tien jarige termijn op
nieuw te loopen. 

Ten opzichte van minderjarigen begint de 
tienj arige termijn te loopen met den dag hun
ner meerderjarigheid in den zin der N eder
landsche wet. 

A rt. 8. De vrouw, die door of ten gevolge 
van haar huwelijk den staat van Nederlander 
verloren heeft, bekomt dien door de ontbin
ding van het huwelijk terug, mits zij binnen 
het jaar daarna haren wil om dien terug te 
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bekomen aan den burgemeesrer harer woon
plaats in het Rijk of aan den voor het ressort 
harer woonpl aats in N ederlandsch-lndië, in 
Suriname of in Ouraçao door Onzen Gouver
neur-Generaal, onderscheidenlijk Onzen Gou
verneur aangewezen ambrenaar of aan den 
N ederl andschen gezant of een Nederlandschen 
consulairen ambtenaar in het land, waar -zij 
woont, te kennen geeft. 

Art. 9. De vrouw, die door of ten gevolge 
van haar huwelijk den staat van N ederlander 
bekomen heeft, behoudt dien na de ontbinding 
des huwelijks, tenzij zij binnen het jaar daar
na ha ren wil om dien niet langer re behouden 
aan den burgemeesrer harer l aatste woon
plaats in het Rijk of aan den voor het ressort 
h arer laatsre woonplaats in N ederla.ndsch
l ndië, in Suriname of in Ouraçao door Onzen 
Gouverneur-Generaal , onderscheidenlijk door 
Onzen Gouverneur aangewezen ambtenaar of 
aan den N eder! andschen gezant of een eder-
1 andschen consul a iren ambtenaar in het land , 
waar zij woont, te kennen geeft. 

Art. 10. H et wettig, gewettigd of erkend 
natuurlijk kind van een Nederla nder, geboren 
vóór dat deze in een ander land werd gena
turaliseerd, ten gevolge waarvan het kind 
mede den staat van Nederl ander verloor, be
komt dien terug, mi ts het meerderjarig ge
worden in den zin der N ederlandsche wet, 
binnen het jaar daarna zijn wil om dien rerug 
te bekomen aan den burgemeester zijner woon
pi aats in het Rijk of aan den voor het ressort 
zijner woonplaats in N ederlandsch- Indië, in 
Suriname of in Ouraçao door Onzen Gouver
neur-Generaal, onderscheidenlijk Onzen Gou
verneur aangewezen ambtenaar of aan den 
Nederlandschen gezant of een ederlandschen 
consulairen ambtenaar in het land, waar het 
woont, te kennen gee ft. 

H etzelfde geldt ten aanz ien van het wetti g 
of gewettigd kind , indien de moeder, weduwe 
geworden, in een ander land was genaturali 
seerd en ten aanzien van het natuurlijk kind, 
a lléén door zijne moeder, die in een ander 
l and werd genaturaliseerd, erkend. 

Art. ll. Eenmaal 's jaars doet de Minister 
van Justiti e van de kennisgevingen, volgens 
deze wet in het buitenland gedaan, aankondi
ging in de Staatscourant . 

Art. 12. Allen, die den staat van Neder
lander niet bezitten of niet uit anderen hoofde 
Nederlandsche onderdanen zijn, zijn vreemde
lingen. 

Art. 13. Ingezetenen van het Rijk zijn zij , 
die hunne woonplaats in het Rijk hebben en 
haar gedurende de voorafgaande achttien 
maanden in het Rijk, N ederlandsch-l ndië, Su
riname of Ouraçao gehad hebben. 

Art. 14. H et Rij ksingezetenschap houdt op 
door vestiging der woonplaats buiten het Rijk. 

Art. 15. Een minderjarige in den zin der 
Nederlandsche wet, wiens vader of voogd 
Rijksingezetene is, wordt als zoodanig aange
merkt. 

M eerderj a rig geworden, behoudt hij de hoe
danigheid van Rijksingezetene, indien hij zijne 
woonpl aats in het Rijk vestigt. 

Art. 16. De bepalingen van ingezetenschap, 
in bijzondere wetten voorkomende, gelden a l
leen voor zooveel betreft de onderwerpen, in 
die wetren behandeld. 
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Overgangsbepaling. 

Met uitzondering van hen, die in N eder
landsch-lndië ingevolge de wet van 2 Seprem
ber 1854 (Staatsblad n°. 129) als inlanders en 
met dezen gelijkgestelden worden beschouwd, 
zijn zij die op het tijdstip, waarop deze wet in 
werking treedt, den staat van Nederl a nder be
zitten. N ederlanders in den zin van deze wet, 
totdat zij het N ederlanderschap volgens deze 
wet verliezen. Voor hen die op dat tijdstip 
hunne woonplaats hebben buiten, het Rijk en 
zijne koloni ën of bezitt ingen in andere wereld
deelen, begint de rermijn_ van ti en ja ren, be
doeld in artikel 7, sub 5°., van genoemd tijd
stip af re loopen. 

Hij die op het tijdstip, waaroµ, deze wet in 
werking treedt, in het Rijk uit aldaar niet 
gevestigde ouders geboren en geen 24 jaren 
oud is, verkrijgt dan staat van Nederlander 
door eene kennisgeving van zijn voornemen 
om in het Rijk te blijven wonen, te doen aan 
den burgemeest.er zijner woonpl aats binnen het 
jaar na dat tijdstip, of, indien hij nog minder
jarig is in den zin der N ederlandsche wet, 
binnen het jaar na zijne meerderja ri gheid. 

Ten aanzien van de vreemdelingen, die op 
het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, 
voldaan hebben aan artikel 8 van het Burger
lijk Wetboek, blijft, wat de toepass ing betreft 
van het burgerlijk recht, de gelijkstelling met 
N ederlanders gehandhaafd, zoolang zij hunne 
woonplaats in he~ Rijk behouden. 

Slotbepaling . 

Behoudens het bepaalde in de voorgaande 
overgangsbepaling, vervallen bij het inwer
kingtreden dezer wet de artikelen 5 tot en met 
12, uitmakende den tweeden titel van het 
eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, en de 
wetten van 28 Juli 1850 (Staatsblad n°. 44) 
en 3 Mei 1851 (Staatsblad n°. 46), gelijk 
mede de wet van 21 December 1850 (Staats
blad n°. 75). 

In de wetten, waarin sprake is van N eder
landers, hetzij volgens het Burgerlijke Wet
boek, hetzij volgens de wet ter uitvoering van 
art. 7 der Grondwet (wett.en van 28 Juli 1850, 
Staatsblad n°. 44, en 3 M ei 18-51, Staatsblad 
n° . 46) , wordt in pl aats daarvan, gelezen: 

,,Nederlanders volgens de wet op het N e
derlanderschap en het ingezetenschap", be
halve in art. 22 der wet van 6 April 1875 
(Staatsblad n°. 66), waarin de woorden : ,, vol 
gens het B urgerlijk Wetboek" vervangen wor
den door: ,,volgens de wet op het N ederlan
derschap en het ingezetenschap, al smede hen, 
die in de Nederlandsche koloniën of bezittin
gen in andere werelddeelen uit aldaar geves
tigde ouders zijn geboren" . 

Deze wet treedt in werking op 1 Juli 1893. 

TEKST tl.er overgangsbepaling der wi;zigmgs
wet van 15 Jul i 1910 (Staatsblad n°. 216). 

Zij, die in het Rijk of zijne Koloniën of be
zittingen in andere werelddeelen geboren, het 
Nederlandersch ap hebben verloren krachtens 
het voorschrift van artikel 7, 5e, der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), zooals 
het ongewijzigd luidde, bekomen hun N eder
landerschap rerug op den dag van de inwer-
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kingtreding d·ezer wet, tenzij zij op dat tijd
sti-p tot een ander fond behooren. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing 
op gehuwde vrouwen. 

De herkrijging van het Nederlanderschap, 
'bedoeld in het eerste lid dezer Overgangsbe
paling, heeft zoo voor den betrokken peFsoon 
als voor zijne vrouw en kinderen dezelfde ge
volgen als eene. naturalisatie, krachtens artikel 
3 der voormelde wet van 12 December 189;! 
(Staatsblad n°. 268) verleend. 

TEKST van artikel V der wijzigingswet van 
21 Dece1nber 1936 (Staatsblad n°. 209). 

H et wettig kind, dat vóór het in werking 
treden van dit artikel . in het Rijk geboren is 
,uit een huwelijk, gesloten tusschen een Neder
landsche vrouw en een v1•eemdeling zonder na
tionaliteit, ·bezit, mits het bij dit in werking 
treden woonplaats heeft in het Rijk, in Ne
derlaná,sch-l ndië, in Suriname of in Cu1·açao 
en geen andere nationaliteit heeft, den staat 
van Nederlander. Eveneens bezit den staat van 
Nederlander het wettig kind, dat na het in 
werking treden van dit artikel uit een zoo
danig vóór dat tijdstip gesloten huwelijk in 
het Rijk geboren wordt, mits de ouders op 
genoemd tijdstip woonplaats hadäen in het 
Rijk en het kind geen andere nationaliteit 
heeft. In . beide gevallen gaat die staat ver
loren, indien het kind, mits binnen een ja•ar 
na het in werking treden van dit artikel of, 
indien het op dat tijdstip minderjarig in den 
zin der Nederlandsche wet' dan wel nog niet 
geboren is, binnen een jaar na het intreden 
van zijn .meerderjarigheid, te kennen geeft 
-dien staat niet langer te willen bezitten. Deze 
kennisgeving moet geschieden aan den burge
meester zijner woonplaats in het Rijk of aan 
den voor het ressort zijner woonplaats in 
N ederlandsch,Jndië, in Suriname of in Cura
çao door Onzen Gouverneur-Generaal , onder
scheidenlijk Onzen Gouverneur aangewezen 
ambtenaar of aan den Nederlandschen gezant 
of een Nederlandschen consulairen ambtenaar 
-in het land, waar het woont. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 Juli 
1937, (Staatsblad n°. 206) . 

Mij bekend, 
·De Minister van Justitie, C. Gos e I i n g. 

s. 283. 

21 Juli 1937. BESLUIT, houdende den da
tum van inwerkingtreding van de Wet van 
1 Augustus 1936 (Staatsblad N°. 204), tot 
herziening der voorschriften nopens de toe
lating om kosteloos te procedeeren. 

I nwerkingtreding 1 November 1931. 

s. 284. 

23 Jtdi 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
den datum van inwerkingtreding van de 
artikelen 3 tot en met 6 van de Wet van 
26 Juni 1929 (Staatsblad n°. 361), hou·
dende nadere voorzieningen betreffende de 
tenuitvoerlegging van gevangenisstraf. 

Inwerkingtreding 1 October 1931. 
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s. 285. ·. 

30 Juli 1937. BESCHIKKING van den Minis·
van Justitie betreffende de nummering 

· van het Staatsblad (Nummeringsbeschik-
king Staatsblad 1937). 

. DE MINISTER VAN JUSTITIE, . 
· '• Gezien artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 22 December 1863, Staatsblad n°. 149, en 
de K oninklijke besluiten van 3 Juli 1937, 
Staatsblad n°. 140, en 9 Juli 1937, Staa'tsblad 
no. i41; 

Overn,egende, dat het in verband. met de 
instelling van een Ministerie van Algemeene 
Zaken, de opheffing van het Ministerie van 
Landbouw en Visscherij en de verat).dering van 
den naam van het Ministerie van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart in dièn van Ministerie 
van Economische Zaken wenschelijk is de 
Nummeringsbeschikking . Staatsblad opnieuw 
te wijzigen ; 

Besluit vast te stellen de navolgende: 

NUMMERINGSBESCHIKKING STAATS
BLAD 1937. 

Verdeeling in afdeelingen. 

Art. 1. H et Staatsblad wordt voor de num-
mering verdeeld in zes afdeelingen : 

Afdeeling A : nos. 1- 9, 
Afdeeling B : nos. 10- 99, 
Afdeeling C : nos. 100- 999, 
Afdeeling D: nos. 1100-1999, 
Afdeeling E : nos. 2100-2999, 
Afdeeling F: nos. 3100-3999. 

B estemming der afdeelingen. 

2. De afdeelingen zijn bestemd voor de na
volgende staatsbladen: 

Afdeeling A: staatsbladen betreffende het 
Koninklijk Huis; 

Afdeeling B : staatsbladen betreffende ver
dragen en andere overeenkomsten met vreemde 
Mogendheden ; 

Afdeeling C : andere staatsbladen, voor zoo
ver van algemeen belang ; 

Afdeeling D : andere staat.~bladen, voor zoo
ver van bijzonderen aard en niet vallende onder 
E of F ; 

Afdeeling E : schorsingsbesluiten, daaronder 
begrepen besluiten tot verlenging en intrekking 
van schorsing; vernietigingsbesluitell"; beslis
singen op beroep ; 

Afdeeling F : staatsbladen betreffende begroo
tingen en rekeningen. 

Onderverdeeling der afdeelingen. 
Afdeeling A. 

3. Afdeeling A, nos. 1- 9, wordt niet onder
verdeeld. 

Afdeeling B. 
Afdeeling B, nos. 10-99, wordt niet onder

verdeeld. 
Afdeeling C. 

Afdeeling C, nos. 100-999, wordt verdeeld 
naar de ministerieele departementen ; is een 
staatsblad door meer dan een minister onder
teekend, zoo beslist de eerste handteekening. 
De verdeeling is als volgt: . 

Eerste honderdtal, nos. l()()....!...199: Voorzitter 
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' " (1- 9) (10 - 99) o "rn o "rn ~~ (.) t ld 
14 $: 14 1/; rn " .. 

Voorzitter van den R:a.ad • .. 
van , Ministers·. • Alge- . . 

- meene Zaken · . - . · . 100-119 140-159 180-1 89 1100-1119 1140-1159 1180-1189 2100 -2119 2140-2159 2180-2189 3100-3139 3180-3189 
- ------- -

Buitenlaná.sche Zaken 120-139 160-179 190-199 1120-1139 1160°1179 1190,-1199 2120-2139 2,60-2179 2190-2199 3UOC:1179 3190-3199 
. . - ~ ' 

Just itie . ·- . 200-239 24.0-279 280-299 1200-1239 1240-1279 1280 -r.i99 2200-2239 2240-2279 2280-2299 3280-3279 3280-3299 
---- - ---,---.:- - - - -~ 

-Binnenlandsche Zaken 
' 

300-319 340-359 380-389 1300-'1319 1340-1-359 1380-1389 2300-2319 2340 -2359 2,380_- 2389 3300-3339 3380-3389 
---

Onderwijs, ;-'. Kunst e~ 
---- --,------ -----

en 
. ' ,. 

W et enschappen 1- 9 10- 99 320-339 3~0-379 390-399 1320-1339 1360 -1379 ;390-1399 2320-2339 2360-2379 2390-2399 3340-3379 3390-3399 

' - -- - - -- - - --- - - · 
Financiön. 400-439 440-479 480-499 1400-143!} 1440:1-479 1480 -1499 2400-2439 2440-24 79 2480-2499 3400-3479 3480-3499 

--- -----·- -- - --- - -----------
Defensie 500-519 5t 0-559 580-5R9 1,500-,1519 1540 -1559 ,! 580zl589 2500-2519 2540-2559 2580-25~9, 3500-353!} 3580-3589 

' ,. ----- ' --------
W at erst aat 520-539 560-579 590-599 1520-1539 1560-1579 1590-1 599 2520-2539 2560 -2579 2590-25~9 3540-3579 3590-3599 

- -- - --- - -- - - - ---
l<Sconomlscbe Zaken ,, ·600-6:Ul 640-679 680~699 1600-1639 1640-1679 1680•l q99 2600-2639 2640-2679 2680 -2699. 3600-~79, 3680 -3699 

----'--- ·- -
Sociale Zaken . 800-839 840 -879 880-899 1800-1839 1840-1879 1880 -1899 2800-2839 2840-2879 2880-2899 3800-3879 3880-3899 

--- - - ·- - - ----- -- - ------ - -----
K oloniën · . :900.939 940-979 980-999 1900-1939 1940-1979 1980-1999 2900-2939 2940-2979 2980 -2999 3900-3979 3980-3999 

1 Daaron der begrepen bekendmaking van den t ekst van wetten . 
2 Daaronder begrepen bekendmaking van den t ekst van Koninklijke besluiten, waarover de Raad van State is gehoord. 

- - - - - -------------
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van den Raad van Ministers, Algemeene Zaken '\ 
Buitenlandsche Zaken. 

Tweede honderdtal, nos. 200---299: Justitie. 
Derde honderdtal, nos. 300---399 : Binnen

landsche Zaken; Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen. 

Vierde honderdtal, nos. 400--499 : Financiën. 
Vijfde honderdtal, nos. 500-599 : Defensie; 

Waterstaat. 
Zesde honderdtal, nos. 600---699 : Economi

sche Zaken. 
Achtste honderdtal, nos. 800---899 : Sociale 

Zaken. 
Negende honderdtal, nos. 900---999: Kolo

niën. 
Binnen ieder honderdtal worden de nummers 

verder verdeeld : 
nos. 00---39 : wetten ; bekendmaking van 

den tekst van wetten, 
nos. 40-79: Koninklijke besluiten, waarover 

de Raad van State is gehoord ; bekendmaking 
van den tekst van zoodanige besluiten, 

nos. 80-99: andere besluiten,/roclamatiën 
en hetgeen verder in het staatsbla wordt opge
nomen. 

In het eerste, derde en vijfde honderdtal wor
den de afdeelingen, genoemc! in de voorgaande 
alinea, telkens weer verdeeld in twee gelijke 
helften: 

de eerste helft voor de staatsbladen, onder
teekend door de bij het honderdtal voor de 
punt-komma genoemde ministers; 

de tweede helft voor de staatsbladen, onder
teekend door den bij het honderdtal na de punt
komma genoemden minister. 

Afdeeling D. 
Afdeeling D. nos. 1100---1999, wordt ver

deeld als afdeeling C ; alleen zijn alle numfuers 
1000 hooger. 

Afdeeling E. 
Afdeeling F., nos. 2100---2999, wordt, wat de 

verdeeling van de negen honderdtallen naar de 
ministerieele departementen betreft, verdeeld 
als afdeeling C ; de nummers zijn 2000 hooger. 

Binnen ieder honderdtal worden de nummers 
verder verdeeld : 

nos. 00---39 : schorsingsbesluiten, daaronder 
begrepen besluiten tot verlenging en intrekking 
van schorsing, 

nos. 40-79: vernietigingsbesluiten, 
nos. 80-99 : beslissingen op beroep, 
in het eerste, derde en vijfde honderdtal. als 

in afdeeling C, telkens verdeeld in twee gelijke 
helften. 

Afdeeling F. 
Afdeeling F, nos. 3100-3999, wordt, wat de 

verdeeling van de negen honderdtallen naar de 
ministerieele departementen betreft, verdeeld 
als afdeeling C ; de nummers zjjn 3000 hooger. 

Binnen ieder honderdtal worden de nummers 
verder verdeeld : 

nos . 00-79: wetten, 
nos. 80-99: Koninklijke besluiten, 
in het eerste, derde en vijfde honderdtal, als 

in afdeeling C. telkens verdeeld in twee gelijke 
helften. 

Dnbbelnummers. 
4. Indien in een onderafdeelin!! het laatste 

beschikbare nummer gebruikt is, worden dub
belnummers ingevoegd, aangegeven <loor letters, 
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dus bijv. na no. 99 : nos. 99A, 99B, enz. tot en 
met 99Z, dan 99AA, 99BB, enz. 

Onvoorziene gevallR-n. 
5. In gevallen, waarin de bovenstaande in

rleeling niet voorziet, wordt zij zooveel mo11;elijk 
overeenkomstig toegepast. 

A /wijkingen. 
6. In bijzondere gevallen kan van de indee-

. ling ten aanzien van een of meer staatsbladen 
worden afgeweken. Op de plaats, waar het 
staatsblad volgens de indeeling behoorde, wordt 
dan een uittreksel- of verwijzingsblad ingevoegd. 

Plaatsing in het Staat.sbkul. 
7. Dit besluit wordt, met een overzicht in 

tabelvorm van de gewijzigde nummering, in 
het Staatsblad geplaatst. 

's-Gravenhage. den 30sten Juli 1937. 
De .llfinister van J u.~titie, C. G os e I ing. 

( Uitgeg. 30 Juli 19:l7.) 

s. 286 . 

28 J uli 1937. BESLUIT tot bepaling van 
den datum van inwerkingtreding van het 
Organisatiebesluit Rijksveldwacht, Staats
blad 1936, N°. 241. 

Inwerkingtreding 1 September 193·7, 

s. 287. 

10 September 1937. BESLUIT tot aanwijzing 
van de ambtenaren van aanmonstering, 
belast met de afgifte van monsterboekjes. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 451b van het Wetboek van 

Koophandel, gelijk dit luidt ingevolge de Wet 
van 14 Juni 1930 (St=tsblad n°. 240), als
mede op artikel 19 van het Schepelingenbe
sluit ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 6 September 1937, l ste af
deeling C, n°. 1127 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop de Wet 

van 14 Juni 1930 (St=tsblad n°. 240) in wer
king treedt, aan te wijzen als ambtenaren van 
aanmonstering, die, naast het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie, belast zijn met de af
gifte van monsterboekjes: 

den Waterschout te Amsterdam; 
den Waterschout te Rotterdam; 
den Waterschout te IJmuiden, gemeente 

Velsen; 
den Commissaris van Politie te Vlissingen; 

en 
den Burgemeester van Delfzijl. 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
St=tsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den lOden September 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
( Uitgeg. 16 September 1937.) 
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s. 288. 

13 September 1937. BESLUIT, houdende 
vaststerling van een model monsterrol 
overeenkomstig artikel 6 van het Schepe-
1 ingenbesluit. 

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

Justitie van 10 September 1937, lste Afdee
ling C, n° . 1167 ; 

Gelet op artikel 6 van het Schepelingen
besluit (Koninklijk besluit van 15 Mei 1937, 
Staatsblad n°. 242), alsmede op artikel 3, 
derde lid, van de Zeeongevall enwet 1919 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Overeenkomstig artikel 6 van het Schepe

lingenbesl uit wordt het model monsterrol vast
gesteld, hetwelk als bijlage aan dit besluit is 
toegevoegd. 

Dit besluit treedt in werking tegelijk met 
de wet van 14 Juni 1930 (Staatsblad n° . 240), 
houdende nieuwe wettelijke regeling van de 
arbeidsovereenkomst van kapitein en schepe
lingen. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit bes! uit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den September 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitg eg. 15 Septemiber 1937.) 

BIJLAGE 
behoorende bij Koninklijk besluit 
van den 13den September 1937 

(Staatsblad n°. 288). 

MONSTERROL. a) 

Heden is ten overstaan van mij ............ .. .. .. 
, vaterschout ) 

..... b) A b . C m tenaar van aanmonstermg 
te ... .. . . ...... .... . opgemaakt de staat 
van de bemanning van het .... .... .... . .. . ........ d) 
. ....... ... . ...... . . . . e ) sch ip ... ......... ............. /) , 
groot ... .. registertonnen bruto-inhoud, 
waarvan de reeder is .................... ...... .. . .. .. b), 
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . en waarover het 
bevel gevoerd zal worden door den kapitein 
....... ................... . b) te ....... . .. . .. . .. ... ... g). 

Het schip is bestemd voor het doen van de 
volgende reis (reizen) : 

a) ietig zijn bepalingen in de monsterrol, 
welke a fwijken van de met een schepeling ge
sloten arbeidsovereenkomst of welke deze aan
vullen. 

b) Naam en voornamen voluit. 
c) · Een van beide doorhalen. 
à) Nationali teit van · het schip. 
e ) Motor-, stoom-, ze il -, enz. 
/) Naam van het schip. 
g) Indien wordt bijgemonsterd wordt het 

woord "opgemaakt" vervangen door "aange
vuld", terwij l hier wordt ingelascht: ,, ; welke 
bovenbedoelde staat den ............ ... .. ........... ... . 
19 .... .. is opgemaakt ten overstaan van den 
- -c-___ w_a_te rschout c) .. ... .............. .. 
ambtenaar van aanmonstering 
te ...... .. ........... ........ (Monstenol n° . ...... ... )." 
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De dienst der schepelingen aan boord van 
het schip vangt aan den ............................... . 
19 ...... 

De door den reeder met de schepelingen 
gesloten arbeidsovereenkomsten werden mij ge
toond; zij waren door partijen onderteekend 
en haar inhoud werd door de schepelingen 
begrepen. 

Door mij gewaarmerkte a fschriften van de 
arbeidsovereenkomsten, ten getale van ......... , 
en van de collectieve arbeidsovereenkomsten, 
ten getale van .. .. .. ... ... , zijn a ls bij lagen bij 
deze rol gevoegd. 

Op de arbeidsovereenkomst van den kapi
tein zijn van toepassing de bepal ingen, ver
vat in de artikelen 375- 392 van het Wetboek 
van Koophandel. 

Op de arbeidsovereenkomsten van de sche
pelingen zij n van toepass ing de bepalingen, 
vervat in de artikelen 396-450d van het Wet
boek van Koophandel; voor de schepelingen 
ter zeev isscherij gel den de arti kei en 45 2a-
452p van dat Wetboek. 

De a rtikel en 451-45li van het Wetboek 
van Koophandel handelen over de monsterrnl 
en het monsterboekje. 

Artikel 393 van het Wetboek van Koophan
del luidt: 

Scheepsofficieren zijn de schepelingen, aan 
wie de monsterrol den rang van off icier toe
kent. 

Scheepsgezell en zijn alle overige schepe
lingen. 

Artikel 394 van dit Wetboek luidt: 
Voor zoover de reeder de verhouding tus

schen de scheepsofficieren onderling, tusschen 
de scheepsgezellen onder) ing en tusschen de 
scheepsofficieren en de scheepsgezellen niet 
heeft geregeld, beslist de kapitein daarom
trent. 

Artikel 395 van dit Wetboek luidt : 
Wanneer de monsterrol bepaalt, dat er aan 

boord eene comm iss ie van schepelingen zal 
zij n, stelt zij daarvan tevens de samenstell ing 
en de bevo~gdheid vast. 

_ Bij de Zeeongevall enwet 1919 (Wet van 8 
Mei 1915, Staatsblad n°. 214, gelijk deze is 
gewijzigd bij de Wet van 27 J uni 1919, Staats. 
blad n°. 415) zijn voorzieningen omtrent zee
ongevallen getroffen . 

Artikel 2 dier wet luidt: 
1. E lk lid der bemanning van een zeevaar

.tuig, dat na 19 Juli 1915 uit Nederland bui
tengaats werd of zal worden gebracht, heeft, 
indien hem een ongeval overkomt in dienst 
van het zeevaartuig, · gedurende den tijd van 
zijne ongeschiktheid tot werken, recht op een 
uitkeering. Deze uitkeering bedraagt: 

I. zeventig procent van het dagloon van 
den getroffene, ingeval van blijvende of tij
delijke geheele ongeschiktheid tot werken ; 

IL een in verhouding tot de verloren ge
schiktheid tot werken staand deel van zeven
tig procent van zijn dagloon, ingeval van 
blijvende of tijdel ijke gedeeltelijke ongeschikt
he id tot werken; 

voor de toepassing van deze wet wordt een 
schepeling geheel of gedeeltelijk ongeschikt 
geacht tot werken, indien hij geheel of ge
deel telij k ongeschikt is · geworden tot a rbe id, 
welke overeenkomt met zijne krachten vóór 
het ongeval en met zijne bekwaamheden. 
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2. Indien_ de g~troffene ten gevol·ge · va,n 
. het ongeval overhJdt; heeft de . vrouw, met 
wie hij ten tijde van het ongeval gehuwd . was, · 

ihebben de wettige of ten tijde van het ongeval : 
. wettiglijk erkende • na tuurlijke kinderen en . 
hebb_en de ouders, of bij ontstentenis. van dezen , 

• de grootouders van den overledene, indien 
deze hun kostwinner was, en de schoonouders 
van den overledene, indien deze hµn kostwin

,ner . was, recht: 
, -. a. de vrouw, tot haar opvolgend huwelijk, 
_QP . eene uitkeering ten bedrage van dertig 
procent van des overledenen dagloon; 

b. elk kind , tot zijn voleindigde zestiende 
.jaar, op eene uitkeering ten bedrage van vijf
t ien procent van des overledenen dagloon en, 
bijaldien het ouderloos is of wordt, van twin
tig procent van dat dagloon; 

c. de ouders, of bij ontstentenis van dezen 
de groo.touders, op eene uitkeering, bedragen
de zooveel als de overledene in den regel tot 

-hun levensonderhoud bijdroeg, doch n iet meer 
dan dertig procent van zijn dagloon, en wel 
tot den dood van dèn langstlevende; 

d. de schoonouders, op eene uitkeering, be
dragende zooveel als de overledene in den 
regel tot hun levensonderhoud bijdroeg, doch 
niet meer dan dertig procent van zijn dag
loon, en wel tot den dood van den langst

-levende; het recht voor de schoonouders op 
eene uitkeering houdt eveneens op in de ge

. vallen b.edoeld onder 1 en 2 van artikel 377 
van het Burgerlijk W etboek ; 

de nagelaten betrekkingen hebben tezamen 
.op geen hoogere uitkeering recht dan op zestig 
procent van des overledenen dagloon; met 
dien verstande, dat de schoonoude.rs alleen 
recht hebben op uitkeering, indien de perso
-nen, bedoeld onder a, b en c, hunne volle uit
keering hebben ontvangen en de ouders of 
grootouders a lleen dan, indien de personen, 
.bedoeld onder a en b, hunne volle uitkeering 
hebben ontvangen, en dat, indien de vrouw en 
de kinderen te zamen op eene hoogere uitkee
ring dan zestig procent van dat daglóon zou
den recht hebben, de uitkeering, waarop ieder 
recht zou hebben, eerre evenredige verminde-
_ring zal qndergaan. . 

3. Indien de in het voorga ande I id onder a 
bedoelde vrouw een nieuw huwelijk aangaat, 
ontvangt zij een bedrag in eens van tweemaal 
hare uitkeering over een jaar. 

4. De uitkeering is verschuldigd over eiken 
-dag, daaronder niet begrepen Zondagen en 
a lgemeen erkende Christelijke feestdagen. 

5. De uitkeering wordt in wekelijksche ter
.mijnen betaald. 

6. Bij totaal verlies der goederen va n leden 
der bemanning door eene ramp aan het zee
vaartuig overkomen hebben de leden der be
·JPsanning, die niet bij die gebeurtenis het leven 
verl iezen, bovendien aanspraak op eene uit
.keei:ing in eens, en heeft, voor zoovee] be
-treft de omgekomenen, de vrouw, met wie een 
.van hen ten tijde van het ongeval gehuwd 
-was, of hebben bij ontstentenis van deze de 
gezamenlij ke kinderen, of bij ontstentenis van 
·dezen , de ouders recht op eene uitkeer ing in 
eens. Onder totaal verlies wordt verstaan dat 
-niets is gered dan hetgeen de leden der be
_i:nanning op of bij zich dragen. 

7. Onze Minister bepaalt, naar den grond
slag van het normale loon, welk bedrag voor 

de verschillende groepen van schepelingen 
voor de. toepass ing van deze wet als dagloon 
zal gelden. H et dagloori wéirdt gesteld op een 
driehonderd en negende . "gedeelte van h et 

· 1ooil, 'dat per jaar worät verdiend, doch op 
niet hooger dan acht gulden. Bij de bepaling 
van het dagloon wordt rekening gehouden 
met · hetgeen_ de schepeling va_n derden · ont

· vangt, voor ·zoover · deze ontvangsten van in
vloed zijn op de .voorwaarden der ·arbeidsover

·eenkomst en, voor zooveel betreft schepelingen 
in een bedrijf, da t gedurende slechts een deel 
van het jaar wordt uitgeoefend, met hetgeen 
in den regel wordt verdiend in den tijd, ge
durende welken het bedrijf njet wordt uitge

·oefend. Onze Minister bepaalt voor de ver
schillende groepen van schepelingen het be-
drag der uitkeering, bedoeld in lid 6. · 

Artikel 3, eerste en tweede lid, dier wet 
luidt: _ 

1.' De in het voorgaande artikel 'bedoelde 
-uitkeeringen worden beschouwd a ls een deel 
·van de gagien en komen, · behoudens het be
paalde in artikel 10, ten laste van den per
soon of de personen, ten laste ván wie de 

· gagien komen. -· · 
2. Afstand van het · schip en van de met 

hetzelve verdiende of nog te verdienen vracht
penningen of afstand door den medereeder 
van diens aandeel ontheft de hierboven be
doelde personen niet van de beta ling dier uit
keeringen. 

Artikel 8 dier wet luidt : 
1. In het geval; bedoeld onder II van he.t 

eerste lid van artikel 6, zijn de onder I van 
dat lid bedoelde personen en de verzekeraar 
of andere derde hoofdelijk verbonden tegen
over den getroffene en diens nagel aten be
trekkingen. 

2. De bepal ing van artikel 39, aanhef en 
_onder 3°. van de Wet op de R egterlijke Or
ganisatie en het Beleid der Justitie is van 
tbepassing op a ll e vorderingen, krachtens deze 
wet door of tegen leden der bemanning of 
hun nagelaten betrekkingen ingesteld. 

3. De voor loopige tenuitvoerlegging van 
het vonnis niettegenstaande hooger beroep of 
verzet kan bevolen worden met of zonder borg
tochï. 

4. De voorschriften van a rtikel 125a tot. en 
met a rtikel 125/ van het Wetboek van Burger
lijke Regtsvordering zijn van toepass ing. 

5. Elk beding, strijdig met eenige bepaling 
van dit artikel of van de artikelen 2 en 3, 
is nietig, behoudens dat partijen, nadat een 
geschil omtrent een vordering als in lid 2 van 
dit artikel bedoeld is opgekomen, kunnen 
·overeenkomen om ·dat geschi l aan de uit
spraak van scheidsmannen te onderwerpen. 

Bepalingen omtrent de huishouding en 
tucht op koopvaardijschepen zijn vervat in de 
Wet van 7 Mei 1856 (Staatsblad n°. 32), laat
stelijk gewijzigd bij de Wet van 14 ,funi 1930 
(Staatsblad n°. 240). 

Overeenkomstig arti kel 424, eersten zin, van 
het Wetboek van Koophandel kunnen worden 
aangewezen de schepelingen : .. .......... .. ....... a) 

a) Ingevolge artikel 452k van het Wetboek 
van Koophandel geldt artikel 424 niet voor 
schepelingen ter zeevisscherij . 
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S; 354. 

6 Augustus 1937. BESLUIT tot. regeling van 
de wijze, waarop de •commissie, ingestel,d 
bij . artikel 9 van de Girowet, Staat.ç bl._ad 
N °. 307 van • 1936, van ·adv ies :.al · dieqen 

.bij de uitvoering van die wet. , : -
Wij WILHELMINA, enz.;, . , . 
Overwegende, dat ingevolge het bepaalde 

in artikel ·9, lid 3, van de Girowêt, Staat blad 
N °. 307 van 1936, regelen dienén te ,vord<:n 
gesteld betreffende de wijze, waarop doo r·· de 
comm iss ie,ïngesteld bij ·dát artikel , va,n advies 
zal worden ged iend bij d.e uitvbering v-ab die 
wet; · · . 

. Op de voordracht van Onzen Minister · van 
Binnenl andsche Zaken van den 24 Mei ·1937 
N° . M 44, Hoofdbestuur der Posterijen, Te
legrafie en · Telefonie en van Onzen Minister 
van Financiën van den 29 Mei 1937, N°. 47, 
Generale Thesaurie; 

Den Raad van S~11,te gehoord (advies van 
den 6 Juli 1937 °. 25) ; 

Gezien -het nader . Papport , van Onzen voor
noemden Minister van B innenl andsche Zaken 
van den 29 Juli 193-7 N ° .. · M 58, Hoofdbe
stuur de r P oste rijen, Telegrafi e en Telefonie 
en van Onzen Mi niste r van Financ iën van dE)n 
3 Augustus 1937 N°. 138, Generale Thesauri'e; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen netgeerl volgt: 
Art. 1. In dit bes! uit wordt Vei'Staan onder: 

· wet: de Girowet, ' Staatsblad N °. 307 van 
.1936 ; 

commissie: de commissie van advies, inge
steld bij artikel 9 van de wet. 

2. 1. De ·comm issie dient desirevraagd of 
uit eigen beweging van advies bij de uitvoe
ring van de wet. 

2. De verzoeken aan de commissie tot het 
geven van advies worden bij haar ingezonden 
door Onzen Minister van B i.nnenlandsche Za· 
ken, zoo noodig na overleg met Onzen Mini~
ter van Financiën. 

3. 1. De commissie kan geen advies vast;.. 
stellen, wanneer niet ten .minste drie leden in 
hare vergadering .aanwezig zijn. . 

2. De adv iezen worden bij meerderheid van 
stemmen vastgesteld. Bij staking van stemmen 
besl ist de voorzitter. 

3. De adviezen worden schriltelijk uitge
bracht. 

4. Ieder I id is bevoegd eene afzonderlijke 
nota aan een door .de commissie uitgebracht 
advies toe te voegen. 

4. De door de .commissie uit te brengen 
adviezen en de nota's, als bedoeld in artikel 3, 
Jid 4, als die er zijn, worden ingezohàen aan 
Onzen M inister van B innenlandsche ZaJsen, 
met gelijkt ijdige toezending van een afschrift 
·v·an ·die stukken aan Onzen Minister van Fi
·nanciën. 

5. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 
6 wordt zonder toestemming van Onzen Mi
-nister van Binnenlandsche Zaken aan de 'door 
.de commissie bebandelde zaken geen open
.baarheid ge-geven. 

2. · Omtrent verzoeken van de commissie ·tot 
het verleenen van toestemming als bedoel·d in 
lid 1 ·pleegt Onze Minister van Binnenland,. 
sche Zaken zoo noodig overleg niet Onzen 
Minister van Financiën. · 0 ' 



1937 

6. Wanneer zij zulks voor het uitbrengen 
van eenig advies noodig acht, is de commis,'lie 
bevoegd de gemeentebesturen, de leiding van 
diensten en instellingen, als bedoeld in de 
wet, en andere personen uit te noodigen h are 
vergaderingen bij te wonen tot het geven van 
inlichtingen, dan wel aan hen schriftelijk in
lichtingen te verzoeken. 

7. De commissie brengt jaarlij ks vóór 1 
April aan Ons verslag uit over hare werk 
zaamheden in het afgeloopen kalenderjaar . 

8. Dit beslu it t reedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad,, waarin het wordt geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën zijn belast met de u itvoe
ring van dit besluit, dat in het Staa,tsblad, 
zal worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Binnenlandulie Zaken, 
V a n B o e ij e n. 

s. 368. 

De M inister van Financiën, 
J . A. de W i 1 de. 

(Uitgeg. 10 September 1937.) 

2 Augustus 1937. BESLUIT tot w1J z1gm g 
van artikel 1 van het K oninkl ij k beslu it 
van 24 Decem ber 1920 (Staatsb lad, N °. 
916) tot het vaststellen van regelen betref
fende het verleenen van de vrijste Il ing van 
de verpl ichting om aan het onderwijs in 
alle aan de 1 agere school onderwezo11 
wbrdende va.kken deel te nemen. 

Wij "\VILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister var. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
16 Juni 1937, N° . 5571/3, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
1 van Ons besl uit van 24 December 1920 
(Staatsblad, N° . 916) tot het vaststell en van 
regelen betreffende het verleenen van de vrij
stelling, bedoeld in het derde l id van artikel 
12 der L ager-onderwijswet 1920, te wijzigen ; 

D en R aad van State gehoord, advies van 
20 Juli 1937, N °. 28 ; 

Gezien he t nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 29 J uli 1937, N °. 7223, 
afdeel ing Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig arti kel. 

Artikel 1 van Ons besluit van 24 December 
1920 (Staatsblad N°. 91 6) wordt gelezen als 
volgt: 

Aan leerlingen va n scholen voor uitgebre id 
lager onderwijs kan, op daartoe strekkend 
verzoek van ouders , voogden of verzorgers, na 
ingewonnen adv ies van het hoofd der school , 

·a ls het een openbare school betreft door bur
gemeester en wethouders, als het een bijzon
dere school betreft door het bestuur hiervan, 
vrij stelling worden verleend van de verplich
ting tot het volgen van het onderwijs in een 
of meer der vakken , onder l tot en met u, 
vermeld in artikel 2 de r Lager-onderwijswet 
1920, met dien verstande, dat die leerlingen 
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in het eerste leerjaar onderwijs ontvangen in 
ten minste twee, en in de hoogere leerjaren in 
ten minste drie der vakken, in genoemd a rti
kel 2 vermeld onder l tot en met p. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad, zal 
worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De M inisier van Onderwijs, 
Kunst en en W etensc/iappen, 

J . R. SI o tem a k e r de B ru ï n e. 
(Uitgeg. 6 Augustus 1937.) 

S. 389A . 

6 Augustus 1937. BESLUIT tot bepaling van 
het tij dstip, waarop de wet van den 22sten 
April 1937, Staatsblad, N °. 310, tot wijzi 
ging der Geldschieterswet, in werking zal 
treden. 

Inw erkingtreding 1 S eptemb-er 193"1 . 

s. 392 . 

4 A ugustus 1937. BESLUIT tot vaststelling 
van den da tum van inwerkingtreding van 
het vierde l id van het bij paragraaf 8 der 
wet van 22 F ebruari 1936 (Staatsblad, N°. 
100) vastgestelde artikel 63 der Lager
onderwijswet 1920. 

Inwerkingtreding 1 Juli 193"1. 

s. 592. 

16 J uli 1937. BESLUIT tot vaststelli ng van 
het tijdstip van inwer kingtred ing van do 
Wet van den 31sten December 1936 
(Staatsblad n° . 526) tot wijzi g ing van de 
Schepenwet. 

Inwerkingtreding 1 September 1937. 

s. 648. 

9 Augustus 1937. BESLUIT tot regeling van 
den herij k der maten en gewichten in 
1938 en 1939. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach1 van Onzen Minister van 

H andel, Nijverheid en Scheepvaart van 24 
Juni 1937, n° . 28269 J .A. , Di rectie van H an
del en Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, tweede I id , letter a, 
der Wet van 7 April 1869 (Staatsblad n°. 
57), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 25 
Juli 1919 (Staatsblad n°. 522); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 27 Jul i 1937, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van E conomische Za ken van 4 Augustus 
1937, n°. 32786 J .A ., Directie van H andel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
1 °. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1938 of 1939 worden onderworpen aan 
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den herijk, bedoeld bij artikel 15, tweede lid , 
letter a, der bovengenoemde wet; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijd
vak van 1 J anuari 1938 tot en met 30 Sep
tember 1939; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provin
ciën wordt opgedragen de data te bepalen, 
waarop de herijk voor elke gemeente binnen 
het onder 2° . genoemde tijdvak zal geschie
den ; 

4° . het merk der goedkeur ing, dat in 1936 
en 1937 bij den ijk en den herijk der maten en 
gewichten is gebezigd, is geldig tot en met 30 
September 1939. 

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

's-Gravenhage, den 9den Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zak,n. 
S te e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 3 S eptember 1937.) 

s. 650 . 

16 Augustus 1937. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Suikerbeslui t 1933. 

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

Economische Zaken en van Financiën, d.d. 19 
Juli 1937, n°. 19531, Afdeeling Landbouw
Crisis-Aangelegenheden en van 23 Juli 1937, 
n°. 217, Afdeelingen Invoerrechten en Ac
cijnzen; 

Gelet op het Crisis-Suikerbesluit 1933, zoo
als dit is gewijzigd bij Ons Besluit van 22 
Augustus 1936; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artikel 27, lid 1, der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 14 J ul i 1937, n°. 828); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 27 Juli 1937, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers d.d . 4 Augustus 1937, n°. 
20527 I , Aldeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden en d.d. 11 Augustus 1937, n°. 164, 
Afdeelingen Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
I . in artikel 2, lid 1 van het Crisis-Suiker

besluit 1933 wordt in plaats van "den eersten 
September 1937", gelezen " den eersten Sep
tember 1938"; 

II. dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

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

H et" Loo, den 16den Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Ecóno,nische. Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
DP Minister van Financi ën, 

J. A . de W i Id e. 
(Uitgeg. 28 Augustus 1937.) 

1937: 

s. 651 . 

20 Augustus 1937. BESLUIT tot ontheffing 
van artikel 2 Crisis-Diermeel besluit 1935 I. 

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

Economische Zaken van 16 Juli 1937, n°. 
16560, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op artikel 41 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en op artikel 2 van het Crisis-Dier
meelbesluit 1935 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 8 Juli 1937, n°. 824); 

Gehoord den Raa d van State (advies van 
10 Augustus 1937, n°. 62) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Augustus 1937, n°. 
21518, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. ontheffing te verleenen van het bepaalde 

in artikel 2 van het Crisis-Diermeelbesluit 
1935 I ten aanzi en van den invoer van de in 
dat artikel genoemde producten, met dien 
verstande, dat deze ontheffing slechts zal gel
den voor het tijdvak of de tijdvakken, waarin 
door Onzen Minister van Economische Zaken 
geen prijsverschi l voor den invoer van bedoel
de producten krachtens genoemd artikel is 
vastgesteld; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n afkondiging. 

Onze Minister van Econom ische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk zal worden geplaatst in de Nederland
sche Staatscourant. 

Het Loo, den 20sten Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister ·van Economische Zaken, 
' S te e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 3 September 1937.) 

s. 681. 

27 Augustus 1937. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
het Tuinbouwuitvoerbesluit ten aanzien 
van appelen en peren. 

Inwerkingtreding 1 October 1937. 

s. 854. 
13 Augustus 1937. BESLUIT tot intrekking 

van het J am- en limonadebesluit (Staats
blad 1924, 0

• 97) en tot vaststelling van 
een nieuw J am.limonadebesluit, op grond 
van de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1935, N°. 793). (,,Jam-lirno
nadebesluit 1937, Staatsbl ad 854.") 

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

Sociale Zaken van 15 Juni 1937, N°. 520 
D/dossier 29, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der \ 'Varen
wet (Staatsblad 1935, N °. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in arti kel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, 0

• 793) ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1937, N° . 31); 

Gezie.n het nader rapport van Onzen M inis
ter van Sociale Zaken van 6 Augustus 1937, 
N°. 1098 D/dossier 29, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
a. s u i k er: saccharo e en/of invertsuiker; 
b. suiker ge ha I te: de som der gehal

ten aan saccharose en invertsuiker, deze Iaat
ste omgerekend tot sacch arose · 

c. z e t m e e I s t r o o p g e h a I t e: het ge
halte aan watervrije zetmeelstroop; 

d. pro c e n t: het getal, dat aangeeft het 
aantal grammen van een bestanddeel in 100 
grammen der waar, voor zoover niet uitdruk
kelijk anders is bepaald ; 

e. v r u c h te n: fruit, alsmede tomaten; 
f . v r u c h t e n e s s e n c e: de onschade

lijke geur- en smaakstoffen uit plantendeelen 
verkregen ; 

g . zwave ligzuur : zwaveldioxyde als 
zoodanig en zwaveligzure verbindingen, uitge-
drukt als SO2 ; · 

h. b e n z o ë z u u r : het zuur als zoodanig 
en benzoëzure zouten, uitgedrukt als benzoë
zuur; 

i. z i I v e r: het metaal als zoodanig en 
gebonden. 

2. H et woord "siroop" mag in a ll e aandui
dingen" vervangen worden door het woord 
,,stroop . 

2. l. A angeduid moet worden en mag uit
sluitend worden met den naam : 

a. vruchtenjam, vruchten.marmelade, jam of 
marmelade , het product verkregen door deug
delijke, zoo noodig van pitten en schillen be
vrijde vruchten met ten hoogste 1.1 maal hun 
gewicht aan suiker uit te dampen. 

In afwijking van het in de vorige a linea 
bepaalde mag de als oranjemarmelade aange
duide waar met ten hoogste 1.5 maal, de als 
ananasjam aangeduide waar met ten hoogste 
2.0 maal het gewicht der vruchten aan suiker 
zijn verkregen. 

Toegevoegd mogen zijn citroenzuur en/of 
eenig pectine of eenig helder pectinehoudend 
vruchtensap, bovendien bij aardbeienjam een 
geringe hoeveelheid eener onsch adelijke kleur
stof. 

b. huishoudjam of huishoudmarmelade, het 
product verkregen door deugdelijke, zoo noo
dig van pitten en schillen bevrijde vruchten, 
met ten hoogste 1.5 maal hun gew icht aan 
suiker uit te dampen. Suiker mag in deze wa
ren ten deel e door zetmeelstroop zijn vervan
gen. 

In afwijking van het in de vor ige al inea 
bepaalde mag de a ls huishoudmarmelade 
(oranjeappelen) aangeduide waar met ten 
hoogste 1.7 maal , de als huishoudjam (ananas) 
aangedu ide waar met ten hoogste 2.5 maal 
het gewicht der vruchten aan suiker zijn ver
kregen. 

Toegevoegd mogen zijn citroenzuur, een ig 
pectine of eenig helder pectinehoudend vruch
tensap en een geringe hoeveelheid eener on
schadelijke kleurstof. 

c. vruchtengelei, het geleiachtige, door-
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schij nende product, verkregen door vruchten
sap, waarin enkele stukjes van vruchten mo
gen voorkomen, met ten hoogste zijn gewicht 
aan suiker uit te dampen. 

In afwijking van het in de vorige al inea be
paalde mag de als citroengelei aangeduide 
waar met ten hoogste 1.5 maal het gewicht 
der vruchten aan suiker zijn verkregen. 

Toegevoegd mogen zijn c itroenzuur en eenig 
pectine, bovendien bij aardbeiengelei een ge
ringe hoeveelheid eener onschadelijke kleurstof. 

d. huishoudgelei, het product op overeen
komstige wijze verkregen als dat, onder c be
doeld, met dien verstande, dat suiker ten 
deele door zetmeelstroop mag zij n vervangen. 

Toegevoegd mogen zijn citroenzuur, eenïg 
pectine of helder pectinehoudend vruchtensap 
en een geringe hoeveelheid eener onschadelij ke 
kl eurstof. 

e. 1°. wuchten op water, vruchten - ge
heel en/of in stukken - met water of suiker
oplossing. H et suikergehalte der waar mag 
ten hoogste 15 procent bedragen. 

2° . vruchten op sap, vruchten - geheel 
en/of in stukken - met su ikeroplossing. H et 
suikergehalte der waar moet meer dan 15 pro
cent bedragen. I s het suikergehalte hooger dan 
30 procent, dan mag de aanduiding "vruchten 
op siroop" worden gebruikt. 

Onschadelijke kleurstof en citroenzuur mo
gen aan de waren, onder e bedoeld, zijn toe
gevoegd. 

/. bowl (alcoholvrij) - gearomat'iseerde 
wuchten op water, onderscheidenlijk bowl (al
coholvrij) - gearomatiseerde vruchten op sap, 
vruchten op water, onderscheidenlijk vruchten 
op sap met essences. 

g. vruchtensap, zoete most of most, het 
vloeibare product verkregen uit vruchten. 

Suiker mag zijn toegevoegd, m its de aan
duiding "vruchtensap" wordt voorafgegaan of 
gevolgd door het woord "gezoet", en onmid
dellijk onder de aanduiding is vermeld de 
hoeveelheid toegevoegde suiker in procenten 
van de waar en deze niet grooter is dan 20 
procent; bij gezoet citroensap niet grooter dan 
46 procent. 
Voorbeeld: Gezoet frambozensap 

met 10 procent su iker 

Zoete appelmost 
gezoet met 5 procent suiker 

h. vruchtensaus, een mengsel van vruchten
sap en/of vruchten - geheel en/of in stukken 
- en suikeroplossing, waaraan citroenzuur en 
ten hoogste 0. 2 procent agar-agar of 0.2 pro
cent pectine (berekend als calciumpectaat) 
mogen zijn toegevoegd. 

i. vruchtensiroop, een mengsel van vruch
tensap - met uitzondering van het sap van 
appelen en/of peren - en suikeroplossing, 

j. 1 °. appelsiroop, het product verkregen 
door het sap of extract van appelen en/of 
appelschillen, hetzij versche of gedroogde, u it 
te dampen tot geleidikte. Suiker mag zi~ toe
gevoegd. 

2°. rinsche appelsiroop, het product verkre
gen door het sap of extract van appelen en/of 
appelschillen, hetzij versche of gedroogde, uit 
te dampen tot geleidikte. Beetwortel sap, a l of 
niet gemengd met su iker, mag zijn toegevoegd. 

3°. perensiroop, het product verkregen door 



het sap of extract van peren en/of perenschil
len uit te dampen tot geleidikte. Beetwortel
sap, suiker of een mengsel van beide, mag zijn 
toegevoegd. 

Zetmeelstroop mag aan de hier genoemde 
siropen zijn toegevoegd, mits zij zijn aangeduid 
als huishouàappelsiroop, rinsche huishoudappel
siroop, onderscheidenlijk huishoudperensiroop, 
en onmiddellijk onder deze aanduiding is ver
meld de hoeveelheid der in de waar aanwezige 
zetmeelstroop in procenten. 

Voorbeeld: Huishoudappelsiroop 
met 20 procent zetmeelstroop. 

k. vruchtenpulp, het product verkregen door 
vruchten tot moes te brengen. Vruchtenpulp 
van tomaten mag worden aangeduid als to
matenpuree. 

Indien bij de aanduiding "vruchtensap", 
" vruchtenpulp" of " tomatenpuree" geplaatst 
is de aanduiding geconcentreerd (synoniem 
tweemaal geconcentreerd) onderscheidenlijk 
driemaal, viermaal of vijfmaal geconcentreerd, 
moet een deel der waar, verdund met een 
gelijke, onderscheidenl ijk een tweevoudige , 
dri evoudige en viervoudige gewich tshoeveel-. 
heid water, een soortgelijk gewicht hebben 
niet l ager dan in art. 12, lid 2, van di t be
sluit genoemd voor het sap van de vrucht op 
de verpakking der waar aangegeven. 

Aan tomatenpulp mag een geringe hoeveel
heid eener onschadelijke kleurstof zijn toege
voegd. 

l. vruchtenpu;ree, een mengsel van vruch
tenpulp met suiker . Onmiddellijk onder de 
aanduiding vruchtenpuree moet vermeld zijn 
de hoeveelheid der toegevoegde suiker in pro
centen der · waar. 

Deze hoeveelheid mag niet grooter zijn dan 
35 procent. 
Voorbeeld : Vruchtenpuree 

met 10 procent su iker. 

Aan aardbeienpuree mag een geringe hoe
veelheid eener onschadelijke kleurstof zijn toe
gevoegd. 

m . vruchtenmoes, een mengsel van tot moes 
gebrachte vruchten en suiker, met een suiker
gehalte van ten minste 15 procent en ten 
hoogste 25 procent, dat geen conserveermid
delen bevat. 

n. vruchtenlimoruulesiroop of vruchtensor
bet, al of niet met de toevoeging " m et vruch
tensap bereid", een mengsel van vruchtensap, 
suikeroplossing en citroenzuur of citroensap, 
waaraan vruchten - geheel en/of in stukken 
- en vruchtenessence, a lsmede ten hoogste 0.2 
procent agar-agar of 0.2 procent pectine (be
rekend als calciumpectaat) en een geringe 
hoeveelheid eener onschadel ijke kleurstof mo
gen zijn t.oegevoegd. 

Vruchtenlimonadesiroop bereid uit het sap 
van citrus-soorten mag worden aangeduid als 
kwastsiroop of vruchtenkwastsiroop. 

o. vruchtenlimonade, een verdund vruchten
sap mêt su iker , waarvan het suikergehalte ten 
minste 8 procent en ten hoogste 12 procent 
bedraagt en waar aan citroenzuur , vruchten
essences en koolzuur mogen zijn toegevoegd. 

Vruchtenlimonade bereid uit het sap van 
citrus-soorten mag worden aangeduid als kwast 
of vruchtenkwast. 
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De toevoeging "gazeuse" mag worden ge
bezigd, indien ·de waar koolzuur bevat. 

2. In de waren, bedoeld in het eerste I id 
van dit artikel , mogen geen andere stoffen 
aanwez ig zijn dan de voor elke waar aange
geven grondstoffen, uitgezonderd: 

a. zwaveligzuur tot ten hoogste 50 milli
grammen per kilogram in de waren, bedoeld 
onder a, c, i en j ; 

b. zwaveligzuur tot ten hoogste 75 milli
grammen en benzoëzuur tot ten hoogste 250 
milligrammen per kilogram in de waren, be
doeld onder b, d, e, / , h, k, l en n; 

c. zwaveligzuur tot ten hoogste 150 milli
grammen, of benwëzuur tot ten hoogste 400 
milligrammen per kilogram in de waren, be
doeld onder g, behal ve in de waren aangedu id 
als "zoete most" of " most" , welke uitsluitend 
zwaveligzuur tot een hoeveelheid niet grooter 
dan 100 mi lligrammen per kilogram mogen 
bevatten ; 

il. zwaveligzuur tot ten hoogste 1000 milli
grammen of benzoëzuur tot ten hoogste 1500 
milligrammen per kilogram in de waren, be
doeld onder k, mits kennelijk niet bestemd 
om aan het publiek te worden afgeleverd en 
voorzien van de aanduiding: 

,,HALFFABRICAAT" 
"in onvermengiien to estand ongeschikt voor 
consumptie, bevat 1500 milligra1nmen benzoë
zuur per kilogram (onderscheidenlijk 1000 
milligrammen zwaveligzuur per kilograrn)"; 

e. zwaveligzuur of benzoëzuur tot ten hoog
ste 50 milligrammen of zilver tot ten hoogste 
1.5 milligrammen per kilogram in de waren , 
bedoeld onder o. 

3. In de aanduidingen in het eerste lid van 
dit a rtikel genoemd, mag het woord "vruch
ten" worden vervangen door den naam van 
de vrucht of door de namen der vruchten, 
waaruit de waar is bereid. 

Bij de aanduiding "zoete most" of "most" 
mag de naam der vrucht(en) vóór, achter of 
onder het woord "most" geplaatst zijn . 

I s van de bevoegdheid in de eerste of tweede 
alinea geen gebruik gemaakt, of is een der 
aanduidingen jam, marmelade, huishoudjam, 
huishoudmarmelade of huishoudgelei gebruikt, 
dan moet op de verpakking onder de aandui
ding, als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel , duidelij k zijn vermeld de algemeen 
gebruikelijke naam van de vrucht of de al
gemeen gebruikelijke namen der vruchten, 
waaruit de waar is bereid. 
Voorbeeld : 
Vruchtenjam 

aardbeien. 
Huishoudjam. 

appel en-frambozen-bessen. 
4 . Op of aan de verpakkingen of omhul

sels van de waren, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel onder b en d en onder j, voor 
zoover daaraan zetmeelstroop is toegevoegd, 
of op daarin of daarbij aanwezig drukwerk of 
schriftuur mogen niet voorkomen de woorden: 
eerste soort, eerste kwaliteit, prima, edel of 
andere aanduidingen, welke een eerste kwali
te it kunnen doen veronderstellen. 

3. 1. Andere waren dan in artikel 2 ge
noemd, bereid uit su iker of suikeroploss ing en 
citroenzuur, wijnsteenzuur of melkzuur, waar
aan een onschadelij ke kleurstof, onsch adelijke 
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essences, zetmeelstroop, een onschadelijk bind
middel , vruchtensap, vruchten - geheel en/of 
in stukken - e ibestanddeelen, eetbare ol iën 
en/of vetten, plantendeelen, kruiden, specerijen 
of extracten daarvan mogen zijn toegevoegd, 
moeten worden aangeduid met een der vol
gende namen: 

a. narnaakgelei of narnaakappelsiroop; 
b. puddingsaus ; 
c. lirnonadesiroop; 
d. lirnonettesi:roop; 
e. alcohol'V'rije likeur; 
/. limonade gazeuse; 
17. poeder (tablet, onderscheidenlijk pasta) 

ter bereiding van naniaakgelei, indien het 
product vast is en bestemd als grondstof voor 
een namaakgelei. 

Poeder, (tablet, onderscheidenlijk pasta) be
stemd voor de bereiding van een der andere 
waren in art. 2 of in dit artikel genoemd, 
moet op overeenkomstige wijze zijn aangeduid 
bv.: Tablet ter bereiding van limonade ga
zeuse. In afwijking van het in den aanhef van 
dit artikel ·bepaalde, behoeft in deze poeders , 
tabletten, onderscheidenlijk pasta's, suiker niet 
aanwezig te zijn; zij mogen natriumbicarbo
naat bevatten. 

2. In de waren, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel onder a, b, c, d en e, mogen, 
behalve de aangegeven grondstoffen, nog ge
bruikt zijn, hetzij benzoëzuur, hetzij zwavelig
zuur ter hoeveelheid van ten hoogste 250 mil 
ligram per ki logram der waar. Indien vruch
ten en/of vruchtensappen in de hier aangege
ven waren verwerkt zijn, mag, naast de in den 
vorigen zin aangegeven hoeveelheid benzoë
zuur, ten hoogste 50 m illi gram zwaveligzuur 
per kilogram der waar aanwezig zijn. 

3. Indien de smaak of de geur der waren 
in het eerste lid van dit artikel bedoeld, is 
aangegeven door den naam eener vrucht, mag 
deze uitsluitend zij n vermeld onmiddellijk on
der den naam der waa r op de volgende wijze: 

Limonades iroop Alcoholvrije likeur 
sinaasappel. frambozen. 

4. Op of aan de verpakkingen of omhulsels 
van de waren in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld of op daarin of daarbij aanwezig 
drukwerk of schriftuur mogen - behoudens 
de aanduid ing in het derde I id van dit artikel 
bedoeld - noch de woorden eerste soort, eerste 
kwaliteit, prima, edel of a ndere aanduidingen, 
welke een eerste kwaliteit kunnen doen ver
onderstellen , noch de woorden echt, natuur, 
zuiver, vrucht, fruit, ooft of samenstellingen 
daarvan, noch aanduidingen in woord of beeld 
voorkomen, welke betrekking ·hebben op vruch
ten , vruchtdragende gewassen, vruchtenteelt 
of verwerking van vruchten. 

5. Onjuiste aanduid ingen of aanduidingen, 
die tot misvatting aanleiding kunnen geven, 
mogen op de waren in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld, noch bij of op hare verpak
kingen voorkomen. 

4. 1. Aangeduid moet worden en mag uit
sluitend worden met den naam: 

a. rhaba:rberja,n, de op jam gelijkende 
waar, bereid op overeenkomstige wijze als jam, 
waarbij vruchten geheel of ten deele zijn ver
vangen door de bladstelen of het sap der blad
stelen van rhabarber. 
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b. ontbijtgember, de op jam gelijkende 
waar, bereid uit gember, suikeroplossing en/of 
honig, waaraan bestanddeelen van vruchten 
en een onschadelijk zuur mogen zijn toege
voegd. 

c. chocoladepasta, de uitsmeerbare waar, 
bereid uit cacaomassa, cacao of chocolade en 
suikerstroop, waaraan aromatische stoffen, 
agar-agar, honig, eetbare vetten, melkpoeder, 
afgeroomde melkpoeder, gecondenseerde melk 
en/of gecondenseerde afgeroomde melk mogen 
zijn toegevoegd. 

2. Indien suikerstroop in de waren onder 
a, b of c bedoeld, gedeeltel ijk door zetmeel
stroop is vervangen, moeten deze waren zijn 
aangeduid als huishoudrhabarb-erja.1n, onder
scheidenlijk huishoudontbijtgernber en huis
houitchocoladepasta. 

3. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde waren mogen geen andere bestanddee
len bevatten, dan de genoemde; de in het 
tweede lid bedoelde waren mogen, behalve de 
aangegeven grondstoffen, nog bevatten, h etzij 
benzoëzuur, hetzij zwaveligzuur tot een hoe
veelheid van ten hoogste 250 milligram per 
kilogram der waar. 

5. 1. Waren, die in aard of samenstelling 
gelijken op da waren in de artike len 2, 3 en 
4 bedoeld, of ten doel zouden kunnen hebben 
deze te vervangen, mogen niet dan met Onze 
toestemming en onder door Ons te ste llen 
voorwaarden worden aangedu id met namen, 
waaruit de aard en samenstelling, qualitatief 
en kwantitatief, niet of niet voldoende blijken. 

2. Zij moeten worden aangeduid, hetzij met 
een naam, waarvoor door Ons toestemming is 
verleend, hetzij overeenkomstig haar samen
stelling, naar de hoeveelheid der "bij de be
reiding gebruikte grondstoffen, op voor den 
kooper begrijpel ijke wijze. 

6. 1. Op de buitenzijde van alle verpak
kingen - indien daarop een etiket voorkomt 
op het etiket - der in de artikelen 2, 3, 4 en 
5 van dit besluit bedoelde waren moet voor
komen één en niet meer dan één der in die 
artikelen aangegeven aanduidingen of der in 
art. 5 bedoelde aanduidingen. Deze aandui
dingen, a lsmede de andere in die artikelen 
voorgeschreven vermeldingen, moeten zijn in 
de Nederlandsche taal; zij mogen niet door 
vegen zijn uit te wisschen, moeten gemakke
lijk leesbaar en niet onderbroken zijn. 

2. Op alle verpakkingen, in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, met een inhoudsmaat 
kleiner dan 5 Liter, moeten de in dat lid be
doelde aanduidingen bestaan uit letters, die 
een hoogte hebben van ten minste 5 milli
meter (0.005 m) en een lijndikte van 0.5 mil
limeter (0.0005 m) en de voorgeschreven ver
meld ingen uit letters van ten minste 3 milli
meter (0.003 m) hoogte. 

De vermelding van de namen der vruchten , 
bedoeld in art. 2, lid 3, van den smaak en den 
geur, bedoeld in1 art. 3, lid 3, mag op de ver
pakkingen niet duidelijker en niet vaker voor
komen dan de aanduidingen, bedoeld in het 
eerste lid van genoemde art ikelen. 

3. In een winkel, op een markt of op 
eenige andere voor het publiek toegankel ijke 
verkoopplaats moet op elke verpakking der 
waren, in het eerste lid van dit artikel be
doeld, of op de voorwerpen, waarin deze wa-
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ren zich bevinden, voor zoover zij een i1:ihot1.ds
maat van 5 L iter of meer bezitten, de aan
duiding in het eerste lid van dit artikel be
doeld, zijn aangebracht met hoofddrukletters, 
die een hoogte hebben van ten min te 2 centi, 
meter (0.02 m) en een lijndikte van ten min
ste 2 millimeter (0.002 m) en de voorgeschre
ven vermeldingen in letters van 0.5 centimeter 
(0.005 m) hoogte. De aanduiding en de ver
meldingen moeten zijn aangebi'acht op de ver
pakking zelf, onderscheiden] ijk op het voor
werp, waarin of waarop de waar zich bevindt; 
de aanduid ing en de vermeldingen moeten 
voor de bezoekers of het publiek duide lijk 
zichtbaar en leesbaar zij n. 

7. De waar, di e door een opschrift of op 
een ige andere wijze wordt aangeduid a ls een 
der waren, in een der artikelen 2, 3, 4 en 5 
van dit besluit bedoeld, of kennelijk ·a ls zoo
danig voorhanden is, moet voldoen aan de 
e ischen, aan deze waar bij dit besluit gesteld. 
De opschriften op de verpakking moeten vol
doen aan de e ischen in artikel 6 gesteld. 
- 8. 1. • Vruchtenja.,n moet voldoen aan de 
vo lgende e ischen: 

a. . andere vrüchten ·-aan di e, waai·van de 
namen op de verpakkingen zijn vermeld, op 
de wijze in het 3de lid van art. 2 bedoeld, of 
bestandcleelen daarvan - beh al ve citroenzuur 
en eenig pectine - moeten . a fwezig zij n; 

b. het suikergehalte mag, omgerekend op 
êlie jam met een watergehalte van 35 procent, 
ten hoogste 61 procent bedragen, behalve van 
ananasjam en oranjemarmelade, waarvan het 
suikergehalte op dezelfde wijze berekend ten 
hoogste 63 procent mag bedragen; 

c. het watergehal te mag ten hoogste 35 
procent bedragen; 

d. het pectinegehalte (berekend als cal
ciumpectaat) mag ten hoogste 0.5 procent be
dragen, behalve bij abrikozenj am, waarin het 
ten hoogste 0.6 procent mag bedrag n . 

2. a. . Rha.ba.rberja.m, ontbijtgembe,· en cho
cola.depa.s ta. mogen ten hoogste 35 procent wa
ter bevatten. 

b. Chocola.depasta. mag ten hoogste 0.2 pro
cent agar-agar bevatten. 

9. Huishoudja.m moet voldoen aan de vol
gende eischen: 

1 °. andere vruchten dan die, waarvan de 
namen op de verpakkingen zijn vermeld, op 
de wijze in het 3cle lid van art. 2 bedoeld, of 
bestanddeel en daarvan - beha! ve c itroenzuur 
en eenig pectine of helder pectinehoudencl 
vruchtensap - moeten afwez ig zijn ; 

2°. het suikergehalte moet ten m inste 30 
procent, de som van het su iker- en het zetmeel
stroopgehalte mag, omgerekend op die jam 
met een watergehal te van 35 procent, ten 
hoogste 62 procent bedragen, behalve van huis
houdjam (ananas) en huishoudmarmelade 
(oranjeappelen) , waarvan het suikergehalte op 
dezelfde wijze berekend ten hoogste 64 procent 
mag bedragen ; 

3°. het watergehal te mag ten hoogste 35 
procent bedragen ; 

4°. het pectinegehalte (berekend als cal
ciumpectaat) mag ten hoogste 0.5 procent be
dragen, behalve bij huishoudjam (abrikozen) , 
waarin het ten hoogste 0.6 procent mag be
dragen. 
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· 10 . Vruchtep,gelei nwet vol doen aan de 
volgende e ischen: 

1 °. andere vruchtensappen dan die, waa i'
van de namen der vruchten op de verpakkin
gen zij n vermeld, op de wijze in het 3e lid van 
-art .. 2 bedoeld, moeten afwezig zijn; 

Z0
• het watergehalte m ag ten hoogste 35 

procent bedragen; 
3°. h et pectinegehal te (be~ekencl als cal

ciumpectaat) mag ten hoogste 0.5 procent be
dragen. 

11. H uishoudgelei moet voldoen aan de 
-vo lgende eischen: 

1 °. andere vruchtensappen. dan die , waar
van de namen der vruchten op de verpakkin
gen zij n vermeld, op de wijze in het 3e lid van 
art. 2 bedoeld , moeten afwezig zij n; 

Z0
• het su ikergehalte moet ten minste 30 

procent, de som van het suiker- en het zetmeel
stroopgehal te mag ten hoogste 66 procent be
dragen; 

3°. het watergehalte mag ten hoogste 35 
procent bedragen; 

4° . het pectinegehalte (berekend a ls cal
c iumpeotaat) mag ten hoogste 0.5 1>rocent 
bedragen . 

12. V,·uchtensa.p, zoete most of most moeten 
vol doen aan de volgende eischen: 

1 °. andere vruchtensappen clan die, waar
van de naam der vrucht op de verpakking is 
vermel d, op de wijze in het 3e lid van art. 2 
bedoeld, moeten afwezig zijn ; 

2° . het soorte lijk gew icht moet ten minste 
bedragen: 
1.018 bij dat, aangeduid als van tomaten ; 
1.025 ,, ,, ,, aardbe ien; 
1.030 ,, ,, ,, boschbessen ; 
1.034 ,, ,, ,, citroenen; 
1.036 ,, ,, ,, grape fruit; 
1. 038 ,, ,, ,, roode en/of van 

1.042 ,, ,, 
1.045 

witte of van 
zwarte (aal)
bessen ; 

,, sinaasappelen ; 
" appelen of van 

peren; 
1.050 ,, ,, ,, kersen, van 

ananas of van 
druiven; 

3°. van het sap, aangedu id a ls dat van 
frambozen, mag het gehalte aan suikervrij 
extract niet lager zijn dan 3.0 procent. 

4°. a lcohol mag aanwezig zijn tot een be
drag van ten hoogste 0.5 cm3 per 100 cm3 sap, 
behalve bij frambozensap, dat ten hoogste 1.5 
cm3 per 100 cm3 sap mag bevatten. 

5°. in de waren aangeduid als " zoete most" 
of " most", mag koolzuurgas aanwezig zij n; 
de waar mag noch geheel, noch gedeeltelijk 
verwarming hebben ondergaan boven 45° C. 

6° . aan de waar aangeduid als 11 zoete pe• 
rerunost" mag ten hoogste 0.3 procent melk
zuur of c itroenzuur toegevoegd zij n. 

13. Vruchtensa.us moet voldoen aan de vol
gendEI e ischen: 

1 °. andere vruchten en vruchtensappen clan 
die, waarvan de naam op de verpakking is 
vermeld, op de wijze in het 3e I id van art. 
2 bedoeld, of bestanddeelen daarvan - be
halve c itroenzuur, een ig pectine of agar-agar 
- moeten afwezig zijn; 

28 
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2°. het watergehalte mag ten hoogste 45 
procent bedragen; 

3°. het suikergehalte moet ten minste 45 
procent bedragen; 

4°. het gehalte aan vruchtensap moet ten 
minste 30 procent bedragen, behalve bij ana
nassaus, waarvan de hoeveel heid ananassap 
niet minder dan 20 procent mag bedragen. 
Het sap van in de waar aanwezige vruchten 
wordt mede als vruchtensap aangemerkt. 

14. Vruchtensiroop moet vo ldoen aan de 
volgende e ischen: 

1 °. andere vruchtensappen dan die, waar
van de naam van de vrucht op de verpa kking 
is vermeld, op de wijze in het 3e lid van a rt. 
2 bedoeld, moeten a fwezig zijn ; 

2° . he t suikergehalte moet ten minste 55 
procent bedragen ; 

3°. het gehalte aan vruchtensap, voldoen
de aan de in artikel 12 gestelde e ischen, waar
van de naam op de verpakking is vermeld, 
moet ten minste 30 procent bedragen, behalve 
bij ananassiroop, waarvan dit gehalte niet 
minder dan 20 procent mag bedragen. 

15. l. Appelsi;roop, rinsche appelsiroop en 
perensiroop moeten voldoen aan de volgende 
e ischen: 

a . het su ikergehalte mag ten hoogste 65 
procent bedragen; 

b. het extractgehalte moet ten minste 70 
procent bedragen. 

2. H uishoudappelsirnop, rinsche huishoud
appelsiroop en huishoudperensiroop moeten 
voldoen aan de volgende e ischen: 

a. het suike rgehalte moet ten minste 30 
procent, de som van het suiker- en het zet
meelstroopgehalte mag ten hoogste 65 procent 
bedragen ; 

b . het extractgehalte moet ten minste 70 
procent bedragen. 

16. Vruchtenpulp, vruchtenpuree en vruch
tenmoes moeten voldoen aan den eisch, dat 
a ndere vruchten dan die, waarvan de naam 
op de verpakking is vermeld, op de wijze in 
het 3de lid van art. 2 bedoeld , of bestand
deelen daarvan, a fwezig moeten zijn; het 
su ikergehalte bij vruchtenmoes moet ten min
ste 15 procent en mag ten hoogste 25 procent 
bedragen. 

17. Vruchtenlinionadesiroop moet voldoen 
aan de volgende e ischen: 

1 °. andere vruchtensappen en vruchten dan 
die, waarvan de naam op de verpakking is 
vermeld, op de wijze in het 3e lid van a rt. 2 
bedoeld, of bestanddeelen daarvan - behalve 
eeni g citroensap of citroenzuur, vruchten
es_sence en eenig pectine - moeten a fwezig 
Zl) ll; 

2°. het suikergehalte moet ten minste 55 
procent bedragen; 

3°. het gehalte aan vruch tensap, voldoende 
aan de in a rtikel 12 gestelde eischen, waar
van de naam op de verpakking is vermeld, 
moet ten m inste 30 procent bedragen, behalve 
bij ananas- en citroenlimonades iroop, waarvan 
het gehalte aan ananassap, ondersche idenlijk 
citroensap, niet minder dan 20 procent mag 
bedragen. H et sap van de in de waar aanwe
zige v ruchten wordt mede als vruchtensap 
aangemerkt. 

18. Vruchtenli?nonade moet voldoen aan de 
volgende eischen: 
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1 °. ander vruchtensap dan dat, waarvan de 
naam van de vrucht op de verpakking is ver
meld, op de wijze in het 3e lid van art. 2 
bedoeld, of bestanddeelen daarvan - behalve 
eenig citroensap of citroenzuur en vruchten
essence - moeten afwezig zijn; 

2°. het gehalte aan suiker moet ten minste 
8 procent en mag ten hoogste 12 procent be· 
dragen ; 

3° . het gehalte aan vruchtensap, voldoende 
a,an de in artikel 12 gestelde eischen, waar
van de naam op de verpakking is vermeld, 
moet ten minste 10 procent bedragen. 

19. l. Na1naakgel ei of nan,aakappelsiroop 
moet vol doen aan de volgende eischen: 

a. zij moet de consistentie en het uiterlijk 
hebben van jam of gelei, onderscheidenl ijk 
van een der waren, bedoeld in art. 2, lid 2, 
onder j; 

b. het su ikergehalte moet ten minste 30 
procent bedragen; 

c. het watergehalte mag ten hoogste 35 
procent bedragen. 

2. P uddingsaus moet voldoen aan de vol 
gende eischen: 

a. zij moet dikvloeibaar zijn; 
b. het sui kergehalte moet ten minste 35 

procent bedragen. 
3. Limonadesiroop moet voldoen aan de 

volgende eischen: 
a. zij moet stroperig vloeibaar zijn; 
b. het suikergehalte moet ten minste 55 

procent bedragen. 
4. Lim.onettesiroop moet voldoen aan de 

volgende e ischen: 
a. zij moet stroperig vloeibaar zijn; 
b. de som van het suiker- en het zetmeel

stroopgehalte moet ten minste 55 procent be
dragen; 

c. het suikergehalte moet ten minste 40 
procent van de som van het suiker- en het 
zetmeelstroopgehalte bedragen. 

5. Alcoholvrij e li keu,· moet voldoen aan de 
volgende e ischen : 

a. zij moet helder en vloeibaar zijn; 
b. het su ikergehalte moet ten minste 20 

procent, het zetmeelstroopgehalte mag ten 
hoogste 10 procent bedragen; 

c. de zuurgraad mag ten hoogste 8 cm3 
normaal zuur per 100 gram der waar bedra
gen. 

d. het a lcoholgehalte mag ten hoogste ½ 
cm3 aethyl a lcohol per 100 cm3 der waar be
dragen. 

6. Li1no11ade gazeuse moet voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. zij mag, behalve de g rondstoffen in a rt. 
3 lid 1 genoemd, koolzuurgas, a lsmede een 

onsch adelijk niet h aemolytisch werkend schuim . 
middel bevatten; 

b. het su ikergehalte moet ten minste 8 
procent bedragen. 

20. Onder de aanduidingen, bedoeld in art. 
3 onder g , moeten de samenste llende bestand
deelen duidelijk leesbaar zijn aangegeven in 
de Nederlandsche taal op voor den kooper be
grijpelijke wijze. 

21. H uishoudrhabarb erjam, huishoudonthijt
gemb er en huishoudchocoladepasta moeten vol
doen aan de volgende e ischen: 

l. het suikergehalte moet ten minste 30 



435 

procent, de som van het suiker- en het zet
meelstroopgehalte mag ten hoogste 66 procent 
bedragen; 

2. het watergehalte mag ten hoogste 35 
procent bedragen; 

3. hu ishoudchocoladepasta mag ten hoogste 
0.2 procent agar-agar bevatten. 

22. W aren in dit besluit bedoeld en voor
zien van de aanduiding "gepasteuriseerd" of 
,,gesteriliseerd" moeten vrij zijn van conser
veermiddelen. 

23. De in dit beslu it bedoelde waren moe
ten voorts voldoen aan de volgende eischen: 

1 °. zij mogen niet beschimmeld zijn of in 
g isting verkeeren, noch abnormaal van geur 
of smaak zijn; schimmeldraden en gistcellen 
mogen niet in ongewoon aantal aanwezig zijn; 

2°. schadelijke bestanddeelen moeten af
wezig zijn; 

3°. ondeugdelijke vruchten mogen niet ver
werkt zijn; 

4 °. zij moeten in deugde! ij ken toestand ver
keeren en deugdelijk van samenstelling zijn; 

5°. in eenige waar in dit besluit vermeld, 
mogen andere stoffen niet aanwezig zijn dan 
die, welke voor die waar in dit beslu it zijn 
aangegeven. 

24 . De buitenzijde van elke verpakking der 
waren, in dit besluit bedoeld, moet voorzien 
zijn van een aanduiding, aangevende de hoe
veelheid van de waar in de verpakking aan
wezig, welke hoeveelheid niet kleiner mag 
zijn dan de aanduiding aangeeft en ten hoog
ste 10 procent grooter. Voor vloeibare en 
stroperig vloeibare waren moet de aanèluiding 
in liters, voor de overige waren in grammen 
of bij hoeveelheden, grooter dan 1 kilogram, 
in ki logrammen zijn aangegeven . Deze aa n
duiding moet voor den kooper duidelijk zicht
baa r en leesbaar zijn, niet door vegen zijn uit 
te wisschen, zijn aangebracht op dezelfde vlak
ken, waarop de naam van de waar is vermeld, 
bestaan uit letters en cijfers, welke een hoogte 
hebben van ten minste 5 mm bij een lijndikte 
van 0.5 mm en worden voorafgegaan van het 
woord " Inhoud". 
Voorbeeld : Inhoud: 500 gram. 

Inhoud: 0. 75 1 iter. 

25. Dit besluit is niet van toepassing op de 
waren, in dit besluit bedoeld, di e kennelijk 
voor uitvoer zijn bestemd, mits di e waren 
niet aanwezig zijn in een der ruimten, bedoeld 
in het 3e I id van art. 6. 

26. Voor de beoordeel ing of de waren, in 
dit besluit bedoeld , vo ldoen aan de daarin ge
stelde eischen, moet gebru ik gemaa kt worden 
van de onderzoekingsmethoden, die nader zul
len worden vastgesteld, voor zoover deze daar
voor toereikend zullen zijn. 

27. Dit besluit treedt in werking op 1 Ja
nuari 1938. Alsdan vervalt het J am- en limo
nadebesluit (Staatsblad 1924, n°. 97) , laatste
lijk gewijzigd bij Ons beslu it van 9 Juli 1936 
(Staatsblad n°. 857). 

28. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van J am-limonadebesluit, met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, den 13den Augustus 1937. 

s. 855. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . Romme. 
(Ui tgeg . 7 September 1937.) 

20 Augustus 1937. BESLUIT tot wijziging 
van het Broodbesluit (Staatsblad 1925, 
n° . 478) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen l\iinister van 

Sociale Zaken van 3 Juli 1937, n°. 757 
D/dossier 38, afdeeling Volksgezondhei d: 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, n°. 793) en op het 
Broodbesluit (Staatsblad 1925, n° . 478). ge
wijzigd bij Ons besluit van 3 Februari 1932 
(Staatsblad n°. 27); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, n°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1937, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 14 Augustus 1937, 
n°. 1159 D/doss iei· 38, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Broodbesluit (Staatsblad 1925, n°. 

478) de volgende wijzigingen aan te brengen: 
Art. I . N a artikel 2 wordt een nieuw ar

tikel ingevoegd, luidende: 
" Art. 2bis . B rood, dat kennelijk mout of 

moutextract bevat, mag worden aangeduid als 
moutbrood.". 

Art. II. Aan het slot van artikel 5, onder c, 
wordt de punt vervangen door een punt
komma, waarna wordt toegevoegd: 

"d. ingesmeerd zijn met minerale en/of niet 
a ls eet- en drinkwaar gebruikelijke oliën of 
vetten.". 

Art. III. Aan artikel 8, onder b, wordt 
toegevoegd : 

" Onder normale grondstoffen worden mede 
begrepen eenig mout of moutextract, oliën en 
vetten (uitgezonderd de niet als eet- en drink
waar gebruikelijke, alsmede minerale) en · 
glucosestroop; voor krentenbrood en rozijnen
brood bovendien een geringe hoeveelheid spe
cerijen, citroenolie en/of kaneelolie: ". 

Art. IV. Artikel 8, onder c, wordt gelezen 
a ls volgt: 

,,c. van kleurstoffen of van grondstoffen, 
di e een kl eurstof bevatten, welke daaraan niet 
eigen is; in a fwijking hiervan mag voor de 
bereiding van krentenbrood, dat tenminste 
20 % aan krenten, rozijnen en/of sukade bevat, 
worden gebru ik gemaakt van een geringe hoe
veelheid eener onschadelijke plantaardige 
kleurstof;" . 

Art. V. De aanhef van artikel 18 wordt ge
lezen als volgt: 

,,Brood, bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
mag, onverminderd het in het Algemeen Be
sluit (Staatsblad 1925, n°. 262) inzake warnn 
voor lijders aan suikerziekte bepaalde. 

a. enz.". 
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... Onze Minister van Sociale Za ken is belast 
met de uitvoering van dit bes! uit, dat in het 
Staatsblad zaL worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 20sten Augustus 1937 . 

s. 856. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Sociale Zaken, 

C. P. M . Romme. 
(Uitge g. 3 S eptember 1937.) 

20 Augustus 1937. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 14, 15 en 16 der W arnn
wet (Staatsblad 1935, N°. 793) op gas
maskers. (Gasmaske,·besluit 1931, Staats
blad n° . 856.) 

Wij WILHELMI TA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Socia le Za ken van 10 J uni 1937, N°. 82 D/ 
dossier 65 , Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de arti kel en 14, 15 en 16 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, N°. 793); 

Gezien het advies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsbl-ad 1935~ 
N°. 793); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1937, n°. 60); 

Gez ien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 14 Augustus 1937, 
N° . 1158 D/dossier 65 , afdeeling Volksgezond
he id; 

_H ebben goedgevonden en verstaan te be-
pal en : · · · 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder gassen, 
:alle soorten gas, rook en nevel , - hetzij deze 
gasvormig, vloe ibaar of vast zijn - welke a ls 
:strijdstoffen kunnen worden gebez igd. 

2. l. De aanduid ing gasmaske1· mag uit
lui tend en moet worden gebez igd voor ieder 

voorwerp, bestemd of gesch ikt voor h et: be
chermen, geheel of gedeeltelijk, van het ge-

l aat en van de I uch twegen van personen tegen 
<Ie in a(ti kei 1 bedoel de gassen. 

H et gasmasker bestaat uit een gasfil ter bus 
e n een gasmaskergelaatstuk. 

-2. De aandu iding gas/ilterbus mag uitslui
tend en moet worden gebez igd voor het onder
deel van de in lid 1 bedoelde voorwerpen, 
waar in de in artikel 1 bedoelde gassen worden 
vastge legd. 

3. De aandu iding gasmaskergelaatstuk mag 
uitslui tend !)Il moet worden gebez igd voor het 
gedeelte van de in lid 1 bedoelde voorwerpen, 
voorzooveel niet onder de omschrijving in lid 
2 -vall ende. · 

4. De aanduiding gasmrtsker-zuursto ft oestel 
mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor 
ieder voorwerp, als in I id 1 bedoeld , doch 
Faarbij bovendien de drager volkomen on
.afhankelij k is van de atmosfeer , doordat de 
gasfi lterbus vervangen is door een onderdeel , 
,dat in staat is het voor de ademhal ing be
noodigde mengsel te leveren. 
, Het gasmaskerzuurstoftoestel bestaat behalve 

uit een gasmaskergelaatstuk onder meer uit 
een of meer der volgende onderdeelen: gas
masker-hoogedruk-cyl inder, zuurstofpatroon en 
koolzuurfil terbus. 
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5. De aanduiding gas11,asker-hoogedruk-cy
l inde1· mag uitslui tend en moet worden gebe
zigd voor het onderdeel van de in lid 4 be
doelde voorwerpen, waarin de voor de adem
ha ling benood igde stoffen onder druk worden 
bewaard, met uitzondering voorzooveel dit 
onderdeel a ls eenvoudig hulpm iddel bij het 
in werking stellen van het in li d 4 bedoelde 
voorwerp is bestemd. 

6. De aanduiding zuurs tofpat,·oon mag uit
sluitend en moet worden gebez igd voor het 
onderdeel van de in lid 4 bedoelde voorwer
pen, waarin chemicaliën zij n ondergebracht, 
di e de voor de ademhal ing benoodigde zuur
stof kunnen leveren. 

7. De aanduiding koolzuur/ilterbw; mag 
uits luitend en moet worden gebezigd voor het 
onderdeel van de in lid 4 bedoelde voorwer
pen, waarin chemicaliën zij n ondergebrach t, 
welke in staat zijn koolzuur vast te leggen. 

8. De aanduiding schuilplaats-gas/ilte,·toe
stel mag uitsluitend en moet worden gebez igd 
voor ieder toestel, bestemd of geschikt voor 
het onttrekken van de in artikel 1 bedoelde 
gassen aan de bu itenlucht, met het doel, de, 
van gas gezu iverde, lucht in schuilplaatsen 
(gasdicht a fgesloten ruimten) te brengen. 

9. De aanduiding schuilplaats-gas/ ilte1·bus 
mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor 
het onderdeel van het schui lplaats-gasfi lter
toestel, waarin de in artikel 1 bedoelde gas
sen worden vastgelegd. 

10. De aanduiding schuilplaats-zuursfo f tóe
stel mag uitslu itend en moet worden gebez igd 
voor ieder voorwerp, bestemd of geschikt om 
in een schuilpl aats (gasd icht a fgesloten ruim
te) het voor de a demhaling van personen be
noodigde mengsel te leveren, waarbij geen 
lucht woi·dt onttrokken aan de atmosfeer bui
ten de schuil plaats. 

ll. De aanduiding gaskleeding mag uit
sl uitend en moet worden gebezigd voor ieder 
soort kleedingstuk, bestemd of geschikt om 
personen te beschermen tegen de schadelijke 
inwerking van de in artike l 1 bedoelde gassen 
op de huid. 

3. De bepalingen van dit besluit zijn niet 
van toepassing op de waren, in dit besluit be
doeld, voor zooveel deze kennelijk zijn be
stemd : 

a. uitsluitend voor militair gebru ik; 
b. uitsluitend voor gebruik in bedrijven, 

al of niet ingevolge andere wettelijke bepa
lingen, dan die , steunende op de W arenwet 
(Staatsblad 1935, N °. 793) , mits op de waar 
en op de verpakk ing, waal' in z ij aan den ver
bruiker kan worden verkocht, op een goed 
zichtbare plaats, in duidelijke letters en on
uitwischbaar is aangebrach t het opsch1·ift: 
niet bestemd en niet geschikt voor bescherming 
tegen gasaanvall en; 

c. voor uitvoer, voorzoover niet aanwezig 
op markten, in winkels of eenige andere voor 
het publiek toegankelij ke verkoopplaats. 

4. 1. Vervaardigen en invoeren van de 
waren, in dit besluit bedoeld, mag slechts 
plaats vinden door hem, wien daartoe door of 
vanwege Onzen Minister, met de uitvoering 
van dit besluit belast, vergunning is verleend. 
Deze ' vergunning wordt slechts verleend aan 
hem, die de waren, in lid 1, 4, 8, 10 en/of 11 
van artikel 2 bedoeld, vervaardigt of invoert. 
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2. · Tot het verkrijgen van een vergunning 
ri cht d e fabrikant, of, voorzooveel buiten
landsche waren betreft, de in N ederland geves
t igde importeur, ·een aanvraag tot· Onzen voor
noemden Minister en biedt kosteloos en vracht
vrij aan de Directie der Artilleri e-Inrichtingen 
aan de H em brug ( Zaandam) aan : 

a. een door Onzen voornoemden Minister 
te bepalen aantal van die voorwerpen dan wel 
van de door hem te bepalen onderdeelen daar
van· 

b.' een volledige beschrijving met bijbehoo
rende teekeningen op schaal, a ll en in drie
voud, van het voorwerp, vermeldende onder 
meer de constructie en de verwerkte mate
rialen ; 

c. voorzooveel gasmaskers en schuilpl aats
gasfil tertoestellen betreft, een opgave in dri e
voud van den t ijd, gedurende welken het on
derdeel , dat de in artikel 1 bedoelde gassen 
vastlegt, ten minste bescherming biedt tegeri 
phosgeen, chloorpicrine en diphenylchloor
a rs ine, onder de omstandigheden a ls in artikel 
5, onder h, i en l vermeld; 

d. voorzooveel gasmaskers betreft, een op
gave in dri evoud van den hoogsten te verwach
ten totalen weerstand van de gasfil ter bus bij 
een ononderbroken doorstrooming van 80 li ter 
lucht per minuut, ui tgedrukt in mm waterzuil 
en voorzooveel schuilplaats-gasfil tertoestell en 
betreft, van den hoogsten te verwachten tota
len weerstand, bij de ononderbroken doorstroo
ming van een hoeveelheid lucht in li ters per 
minuut gelijk aan 15 maal het aantal personen 
waarvoor de bus is bestemd, uitgedrukt in 
mm waterzuil ; 

e. voorzooveel gaskleeding betreft, een op
gave in drievoud van den totalen bescher
mingsduur onder de omstandigheden ala in 
artikel 9 onder a vermeld , alsmede de wijze 
waarop de gaskleeding van vloeibaar mosterd
gas kan worden ontdaan (ontsmet); 

/. de overige naar het oordeel van Onzen 
voornoemden Minister voor een juiste beoor
deeling van het voorwerp en voor de nal ev ing 
van dit besluit noodig geachte gegevens en 
bescheiden. 

3. De fabrikant of de importeur, bedoeld 
in lid 1, ontvangt bij de in lid 1 bedoelde ver
gunning van elk van de in lid 2 onder b t/m f 
bedoelde besch eiden een gewaarmerkt exem
plaar terug, indien blijkt, dat de voorwerpen, 
genoemd in 1id 1, 4, 8, 10 en 11 van artikel 
2 aan de in de a rt ikelen 6 t/9 vermelde eischen 
en aan de gegevens vermeld in de, ingevol ge 
lid 3 onder b t/m f ingezonden bescheiden, vol
doen en overigens geschikt zijn voor het ge
bruik, waarvoor zij zijn bestemd. 

4. De in ]id 1 van dit a rt ikel bedoelde 
vergunning wordt door Onzen Minister ver
leend , indi en: 

a. de aanvrager aan Onzen voornoemden 
Minister toezendt een verklaring van de Di
rectie der Artillerie-Inrichtingen aan de H em
brug ( Zaa:nd{Jfln), dat bij onderzoek van de bij 
de aanvraag om vergunning ingezonden wa
ren is gebleken, dat zij voldoen aan de daar
aan gestelde e ischen; 

b. de aanvrager de noodi ge waarborgen 
biedt, dat de door hem af te leveren waren 
geheel in overeenstemming zu llen zijn met de 
door hem ingezonden en bij de vergunning 
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aan lierri teruggegeven , gewaarmerkte beschei
den· 

c·.' dé aanvrager zich verplicht op de door 
hem af te leveren waren de door Onzen voor
noemden Minister voor te schrijven merken 
en andere · aanduidi ngen aan· te brengen op 
de wijze door Onzen voornoemden Minister be-
paald; · 

d. de aanvrager zich verplicht de aan ·hem 
teruggegeven gewaarmerkte bescheiden in on
geschonden toestand te bewaren en te a ll én 
tijde aan de in artikel 18 der Warenwet 
(Staatsbl ad 1935, N °. 793} bedoelde ambte
naren op eerste aanvraag te toonen; 

e. de · aanvrager zich verplicht - e'n boven
dien zich verbindt aan ingeschrevenen; a ls be
doeld in artikel 11 , de verplichting op te leg
gen - ·om aan de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 18 der Warenwet (Staa tsblad 1935, 
N °. 793), u p eerste vordering tegen ontvangst: 
bewij s kosteloos een of meer voorwerpen voor 
onderzoek beschikbaar te zuil en stellen ; 

/. de aanvrager zich verplicht onvenvijld 
op eerste schriftelij ke vordering van Onzen 
voornoemden Minister de kosten van het on
derzoek, bedoeld onder e te voldoen, indi en 
is gebleken, dat een of meer der onderzochte 
voorwerpen niet aan de in dit besluit daaraan 
gestelde e ischen voldoen; 

g. de aanvrager zich verplicht een bank
garantie of andere zekerheid tot een door On
zen voornoemden Minister te bepalen bedrag 
te steil en, ten aanzien waarvan de aanvrage r 
een verklaring onderteekent, waarin hij Onzen 
voornoemden Minister de bevoegdhe id geeft 
om, wanneer de gestelde voorwaarden volgens 
de meening van Onzen voornoemden Minister 
niet behoorlijk zijn nagekomen , tot geheele of 
gedeeltelijke verbeurdverkla ring der gestelde 
zekerheid over te gaan. 

5. De in lid 1 van dit artikel bedoel de ver
gunning kan te allen tijde door Onzen voor
noemden Minister worden ingetrokken. 

6. Onze voornoemde Minister stelt de in 
lid 4 onder c bedoelde merken vast, die uit
slu itend bestemd zijn om door of vanwege hen, 
aan wie de vergunning, bedoeld in lid 1, is 
verleend, te worden aangebracht op de in ar
tikel 2 bedoelde waren. Deze merken worden 
in de Nederlandsche Staatscourant bekend 
gemaakt, evenals de door Onzen Minister voor
noemd n ader te geven voorschriften betreffen
de het aanbrengen van die merken op de wa- . 
ren. 

7. Onze voornoemde Minister stelt na be
eindiging van het in lid 4 onder a of e be
doelde onderzoek de daarbij niet verbru ikte 
ondercleelen weder ter beschikking van den 
vergunninghouder onderschei denlijk aanvrager . 

5. Gasm,askers moeten voldoen aan de vol
gende eischen: 

a. op de be ide onderdeelen van het gas
masker moet op een duidelijk zichtbare plaats 
onui tw ischbaar en duidelijk leesbaar zijn aan
gegeven: 

I. het jaar van aanmaak; 
- II . de naam en het adres van den fabrikant 
of bij ingevoerde waren van den in N eder: 
land gevestigden importeur; 

en bovendi en op de gasfil terbus: 
III. de door den fabri kant of importeur 

gegarandeerde gebruikstijd tegen phosgeen en 
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chloorpicrine in uren, onder omstandigheden 
als hieronder onder h en i vermeld; 

b. de be ide onderdeelen van het gasmasker 
moeten luchtdicht aan elkaar verbonden kun
nen worden; voorzoover deze be ide onderdee
l en door middel van schroefdraad onder! ing 
te verbinden zijn, moet deze schroefdraad zijn 
als goedgekeurd door Onzen voornoemden 
Minister; 

c. het gasmaskergelaatstuk moet luchtdicht 
zijn bij een onderdruk binnen het gelaatstuk 
van 25 mm waterzuil , terwijl de aa nsluit
lijn( en) een gasdichte aanslui t ing moet( en) 
waarborgen ; 

d. indien een uitl aatventiel aanwezig is, 
moet dit bij het inademen onmiddellijk lucht
dicht slui ten; 

e. de gasfilterbus moet volkomen a fgesloten 
worden afge leverd en mag na opening niet 
meer in den oorspronkelijken toestand kunnen 
worden teruggebracht ; 

/ . de vulling van de gasf il terbus moet zoo
danig zijn aangebracht, dat geen geluid ont
staat, wanneer de gasfilterbus met de hand 
wordt geschud; bij inademing door de gas
filterbus mogen geen stofdeelen van den gas
filterbusinhoud worden doorgelaten ; 

g. de totale weerstand van de gasfilterbus 
mag bij een ononderbroken doorstroom ing van 
80 li ter lucht per minuut niet meer bedragen 
dan ten hoogste 80 mm waterzuil ; 

h . de gebruikstijd van de gasf il terbus in een 
phosgeenl uchtmengsel moet, bij een ononder
broken doorstrooming van 50 li ter per minuut 
en een concentratie van 1 mg phosgeen per 
liter lucht, tenminste 3 uur bedragen ; 

i . de gebruikstijd van de gasf il terbus in een 
chloorpicrine-luchtmengsel moet bij een on
onderbroken doorstrooming van 40 li ter per 
minuut en een concentratie van 2.5 mg chloor 
picrine per liter lucht tenminste 3¾ uur be
dragen; 

k . van het gedeelte van de gasfilterbus, 
h etwelk bestemd is voor het vastl eggen van 
gassen, met uitzondering van rook en nevels, 
moet tenminste de helft van de ruimte zijn 
gevuld met actieve kool ; 

l. het gedeel te van de gasfilterbus, niet be
doeld onder k, moet a fdoen de bescherming 
geven tegen rook en nevelvormige gassen, met 
dien verstande, dat bij een ononderbroken 
doorstrooming van 20 li ter pe r minuut, ge
durende tenminste 12 uur bescherming moet 
worden geboden tegen een nevel van diphenyl
chloorarsine, waarbij 1 mg. diphenylchloor
arsine op 15 liter lucht is verneveld. Na deze 
duurproef moet het gasmasker den drager nog 
30 m inuten bescherming bieden in een proef
nevel , waarbij 2 mg dipbenylchloora rsine op 
15 liter lucht .is verneveld. 

6. Gasmasker-zuurstoftoestell en moeten vol 
doen aan de volgende eischen: 

a. op het gasmasker-zuurstoftoestel moet op 
een duidelijk zichtbare plaats , onuitwischbaar 
en duidelijk leesbaar zijn aangegeven: 

I. het jaar van aanmaak ; 
II. de naam en het adres van den fabri

kant of bij ingevoerde waren van den in Ne
derl and gevestigden importeur ; 

III . de tijd in uren, gedurende welke het 
voorwerp kan worden gebruikt door een per
soon, die zich met een regelmatige pas op een 
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vlakken weg voortbeweegt met een snelheid 
van 5 km per uur, met dien verstande, dat 
het voor de ademhaling benoodi gde mengsef 
op het einde van den aangegeven termijn nog 
moet bevatten in volumen ten minste 18 % 
zuurstof en ten hoogste 0.5 % koolzuur; 

b. het onderdeel , dat in staat is het voor 
de ademhaling benoodigde mengsel te leveren, 
moet, nadat daarin een overdruk van 50 mm 
waterzuil tot stand is gebracht, na één minuut 
nog een overdruk bezitten van ten minste 35 
mm waterzuil ; 

c. het gasmasker-zuurstoftoestel moet, voor
zooveel een gasmasker-hoogedruk-cylinder aan
wezig is, voorzien zijn van een voor den dra
ger aflees baren manometer ; 

d. op de gasmasker-hoogedruk-cylinder moet 
op een duidelijk zichtbare plaats onuitwisch
baar en duidelijk leesbaar zijn aangegeven: 

I. de naam en het adres van den fabri
kant of bij ingevoerde waren van den in Ne
derl and gevestigden importeur ; 

II. 'de soort, alsmede de druk van den in
houd, in kg per cm2 , noodig voor den gega
randeerden gebruikstijd; 

III. de tijd in uren, gedurende welke het 
voorwerp kan worden gebru ikt onder omstan
di gheden, als in dit artikel onder a-III be
doeld ; 

e. de zuurstofpatroon moet volkomen afge
sloten worden a fgeleverd en mag na opening 
niet meer in den oorspronkelijken toestand 
kunnen worden teruggebracht; 

/ . op de zuurstofpatroon moet op een dui
delijk zichtbare plaats onu itwischbaar en dui
del ijk leesbaar zijn aangegeven: 

I. de naam en het adres van den fabrikant 
of bij invoer van den in N ederland _gevestig
den importeur; 

II. het jaar van aanmaak; 
III. de t ijd in uren, gedurende welken dit 

voorwerp kan worden gebruikt onder om
standigheden, a ls in di t a rtikel onder a-III 
bedoeld; 

g . de koolzuurf il terbus moet volkomen af
gesloten worden afgeleverd en mag na ope
ning niet meer in den oorspronkel ijken toe
stand worden teruggebracht; 

h. op de koolzuurfilterbus moet op een 
duidelijk zichtbare plaa ts onuitwischbaar en 
duide lijk leesbaar zijn aangegeven : 

I. het jaar van aanmaak; 
II. de naam en het adres van den fabrikant 

of bij invoer van den in N ederland gevestig
den importeur ; 

III. de tijd in uren, gedurende welken dit 
voorwerp kan worden gebruikt onder omstan
digheden, a ls in dit artikel onder a-III be
doeld. 

7. Schuilplaats-gasfiltertoest ell en moeten aan 
de volgende eischen voldoen: 

a. op el k toestel moet op een du idelijk 
zichtba1·e plaats onuitwischbaar en duidelijk 
leesba ar zijn aangegeven : 

I. de naa m en het adres van den fabrikant 
of bij ingevoerde waren van den in N ederland 
gevestigden impor teur; 

II. voor hoeveel personen voldoende lucht, 
van de in artikel 1 bedoelde gassen gezuiverd, 
wordt geleverd bij een daarbij aangegeven 
wijze van bediening en een daa rbij aange
geven weerstand van de schuilplaatsgasfilter-
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bus(sen); 
b. het toestel moet ten minste leveren 15 

liter lucht van gas gezu iverd , per minuut en 
per persoon, voor het aantal personen waar
voor het is bestemd ; 

c. het vermogen van de schuil plaatsgasfil 
terbus, wel ke uit verschill ende eenheden kan 
zijn opgebouwd, tot het vastleggen van gassen, 
moet per persoon ten m inste overeenkomen 
met dat van een gasf ilterbus, a ls vermeld in 
artikel 5; 

d. op de schu il plaatsgasfil ter bus moet op 
een duidelijk zich tbare plaats onuitwischbaar 
en duidelijk leesbaar zijn aangegeven: 

I. het jaar van aanmaak; 
II. de naam en het adres van den fabr i

kant of bij ingevoerde waren van den in N e
derland gevestigden importeur ; 

III. de totale gebruikstij d tegen phosgeen 
en chloorpicrine, uitgedrukt in uren , als in dit 
artikel onder c bedoeld ; 

IV. de weerstand, a ls in artikel 4, in l id 
2, onder d, voor schuil plaatsgasfi l tertoestellen 
bedoeld. 

8. Schuilplaats-zuurstofto es tell en moeten aan 
de volgende eischen voldoen : 

a. op het toestel moet op een duidel ij k 
zichtbare plaats onuitwischbaar en duidelij k 
leesbaar zij n aangegeven: 

I. de naam en het a dres van den fabrikant 
of bij ingevoerde waren van den in Nederland 
gevestigden importeur; 

II. de tij d in uren, gedurende wel ken het 
voorwerp kan worden gebruikt en voor hoe
veel personen het is bestemd, met dien ver
stande, dat het toestel per persoon en per mi
nuut een hoeveelheid van ten minste 0.6 liter 
zuurstof moet leveren; 

b. het toestel moet ten minste éénmaal 4 
urnn onafgebroken kunnen worden gebruikt 
door het aantal personen, waarvoor h et is 
bestemd, waarbij deze personen zich bevinden 
in een ru imte waarvan de inhoud in m3 gelij k 
is aan dat aantal personen, terwij l na deze 4 
uren het koolzuurgehalte in de ruimte niet 
meer dan 4.5 volume-procent mag bedragen; 

c. voorzooveel een hoogedruk-cylinder aan
wezig is, moet deze zij n voorzien van een af
leesharen manometer; 

d. voorzooveel een hoogedruk-cylinder aan
wezig is, moet hierop op duidel ij k zichtbare 
plaats, onuitwischbaar en duidelij k leesbaar, 
zij n aangegeven de aard, alsmede de druk van 
den inhoud in kg per cm2 , noodig voor den 
gegarandeerden geb ru ikstij d. 

9. Gaskleeding moet voldoen aan de vol
gende eischen: 

a. het kleedingstuk moet tegen water be
stand zijn en moet ten minste éénmaal ge
durende een onafgebroken periode van vier 
uren bescherming tegen vloe ibaar mosterdgas 
kunnen bieden. Kan de kleeding méér dan 
eenmaal worden gebru ikt, dan moet de kl ee
ding tussohen twee opeenvolgende perioden 
van 4 uren telkenmale volledig van mosterd
gas kunnen worden ontdaan (ontsmet); 

b. op de gaskleeding of op een daaraan 
gehechte label moet onuitwischbaar en duide
lijk leesbaar zijn aangegeven: 

I. het jaar van aanmaak; 
IL het aantal per ioden van 4 uren, dat de 

gaskleeding tegen vloeibaar mosterdgas onder 
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omstandigheden, als in dit artikel onder a 
bedoeld, kan worden gebr uikt; 

III. de wij ze waarop de gaskleeding van 
vloeibaar mosterdgas kan worden ontdaan 
(ontsmet) en welke andere voorwaa rden even
tueel verder moeten worden vervuld om de 
kleed ing voor een volgend gebruik gesch ikt te 
maken; 

I V. de naam en het adres van den fabri
kant of bij ingevoerde waren van den in 
Nederland gevestigden importeur. 

10. 1. De voorwerpen, in dit besluit be
doeld, moeten zij n voorzien van een duidelij k 
leesbaar en onuitwischbaar opschrift, aange
vende den naam, dien de waar volgens dit 
besluit moet en mag dragen, met uitzondering 
van die voorwerpen, waarvan de onderdeelen 
reeds zij n voorzien van de in dit besluit vast
gestel de namen. 

2. Indien de voorwerpen, in d it beslu it be
doeld, in een verpakking, waarin zij aan den 
verbruiker kunnen worden verkocht, in den 
handel worden gebracht, moet deze verpak
king aan de buitenzijde zij n voorzien van een 
du idelij k leesbaar en onu itw isch baar opsch r ift , 
aangevende den naam, dien de waar volgens 
dit besluit moet en mag dragen. 

11. 1. In voorraad hebben of afleveren van 
de voorwerpen, in dit be lu it bedoeld, mag 
slechts geschieden door hem, d ie is ingeschre
ven in een register bij den keuringsdienst van 
waren, binnen wi ens geb ied zijn bedrijf is ge
legen. 

2. D e insch1·ijving in het register moet 
schriftelij k worden aangevraagd bij den Di
recteur van den keuringsdienst door dengene, 
die de verantwoordel ij kheid draagt voor het 
bedrijf, onçler opgave van zij n naam en adres 
en zoo nood ig va n den naam waaronder en het 
perceel waarin het bedrij f wordt uitgeoefend. 

3. De fabrikant of bij ingevoerde waren, 
de in Nederland gevestigde importeur, aan 
wien een vergunning, a ls bedoeld in lid 1 van 
artikel 4, wordt verl eend , wordt ambtsha lve in 
het in lid 1 bedoelde register ingesch reven. 

4. De inschrij ving in h et register wordt 
doorgehaald, zoodra aan den Directeur van 
den keuringsdienst blij kt, dat waren, in dit 
besluit bedoeld, welke de ingeschrevene in 
voorraad heeft of heeft afgeleverd, niet vol
doen aan de e ischen, in dit besluit gesteld. 
Van de doorh aling in het register ontvangt de 
ingeschrevene onverwijld mededeeling bij aan
geteekend schrijven. 

12. 1. Onverminderd de strafbaarheid van 
de overtreding der bepal ingen van dit be
slu it, krachtens de W arenwet (S taatsblad 1935, 
N°. 793) wordt overtreding van a r t ikel 4 van 
dit besluit, voorzoover invoer betreft, gestraft 
met hechten is van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste twee duizend 
gul den. 

2. De voorwerpen met betrekking tot wel ke 
de overtreding is gepleegd kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

13. Voor de beoordeeling of de waren , in 
dit besluit bedoeld, voldoen aan de daarin 
gestelde e ischen, moet gebruik worden ge
maakt van de onderzoekingsmethoden, aange
geven in de bij dit besluit gevoegde bij lage, 
voorzoover deze daarvoor toereikend zij n. 

14. D it besluit treedt in werking met in-
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gang van den eersten dag van de vijfde maand 
na die, waarin h et in het Staatsblad is ge-
~~~ . 

15. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van Gasmaskerbesluit, met ver
melding van jaargang en nummer van het 
Staatsbl ad, waarin het ·is geplaatst. · 

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

H et Loo, den 20sten Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romme. 

(Uitgeg. 10 S epte,nber 1937. ) 

Bijlage behoorende bij het Gasmasker
besluit (Staatsblad 1937, N °. 856). 

METHODEN VAN ONDERZOEK. 

I. GASMASKER. 

1. S chroefdraad. 
Dez~ wordt gecontroleerd met de voor deze 

schroefverbinding voorgesch reven kalibers. 

2. Luchtdichtheid van h;et gas,naskergelaat
stuk. 

H et gasmaskergelaatstuk (van het gasmas
ker of van het gasmaskerzuurstoftoestel) wordt 
met de eventueel daaraan verbonden slangen, 
luchtdicht op een "proefkop" bevestigd. Alle 
openingen, · welke voor den aanvoer of afvoer 
van lucht en vocht aanwezig zijn worden 
luchtdicht afgesloten. De ruimte tusschen ge
laatstuk en "proefkop" wordt rech tstreeks met 
eeri open m anometer, met beenen met een in
wendigen di ameter van 15 mm, verbonden, 
terwij l in deze ruimte een onderdruk van 25 
mm waterkolom wordt tot stand gebracht. Na 
een t ijdsverloop van 5 minuten moet de on
derdruk nog ten minste 20 mm waterkolom 
bedragen. 

Vervolgens brengt men in deze ruimte een 
overdruk van 25 mm waterzuil tot stand, 
welke na tijdsverloop van· 3 minuten nog ten 
minste 20 mm waterzui l moet bedragen. 

3. Luchtdichtheid van het gas1nasker. 
Het gasmasker wordt luchtdicht op den 

,, p roefkop" bevestigd. 
Voor zoover het gasmasker van een uitlaat

ventiel is voorzien, wordt dit ventiel , of de 
voor het ventiel bestemde opening luchtdicht 
afgesloten. Hierna herhaalt men de onder 2 
beschreven proef met een onderdruk van 25 
mm waterzuil. 

4 . .Luchtdichtheid van de aansluitlijn(en) 
van het gas,naskergelaatstuk. 

E en proefpersoon moet met opgezet gas
maskergelaatstuk (van gasmasker of gasmas
kerzuurstoftoestel), waaraan een gasfilterbus 
verbonden, gedurende 30 minuten zonder be
zwaar onder de volgende voorwaarden in een 
met chlooracetophenon bezwangerde ruimte 
kunnen verblijven: 

1°. Voor zoover h et gasmasker van een uit-
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laatventiel is voorûen, wordt dit vent iel- of dé 
voor het ventiel' bestemde opening ·luchtdicht 
a fgesloten; · · 
· 2°. Voor zoover het gasmaskergelaatstuk, 

dan wel de onder 1 °. bedoelde gasfilterbus, 
van een inlaatventiel is voorzien wordt dit 
ventiel buiten werking gesteld ; 

3°. De gasfil ter bus, welke gedurende deze
beproeving gebruikt wordt, moet van te voren 
gedurende één uur met gunstig gevolg onder
worpen zijn geweest aan de onder 9 beschreven 
chloorpicrineproef en bovendien aan de onder 
10 beschreven diphenylchloorarsineproef; 

4°. P er m3 inhoud van de beproevingsruim
te moet 40 rog chlooracetophenon in een open 
scbàal t je zoodanig worden verhit, dat de massa 
binneri 10 minuten zonder verbranding of ver
koling in deze ruimte is verspreid. 

5. Luchtdichtheid van het ( de) eventueel 
aanwezige uitlaatventiel ( en) . 

De onder 4 bedoelde proefpersoon moet de 
in dat lid beschreven proef nog gedurende 30 
minu ten kunnen voortzetten, met normaal wer. 
kend( e) uitlaatventiel(en), nadat nog eens een 
gelijke hoeveelheid chloorac1;>tophenon in de 
beproevingsruimte is verspreid. 

6. Doorlaten van sto fdieelen af ko,nstig uit 
den inhoud detr ga.sfilterbus . 

N a afloop van de onder 4 beschreven ·proef 
mogen in mond- en keelholte van den proef
persoon geen uit de gasfilterbus afkomstige 
stofdeelen kunnen worden waargenomen. 

7. W ee,·stand van de gasfilterbus. 
De gasfilterbus wordt verbonden aan een 

buisleiding, waaraan op een afstand van ten 
hoogste 30 cm van de gasfilterbus een open 
manometer, met beenen met een inwendigen 
diameter van 15 mm is verbonden. Door de 
buisleiding voert men in de richting van de 
gasfil terbus een ononderbroken luchthoeveel
he id van 80 liter per minuut, waarbij het hoog
teverschi l in de beide beenen van den mano
meter wordt afgelezen. Hetzelfde herhaalt 
men, nadat de gasfilterbus verwijderd is. Het 
verschil in de beide a fl ezingen, uitgedrukt in 
mm waterkolom, is de weerstand der gasfi lter. 
bus. 

8. Gebruikstijd van de gasfilt erbus in een 
phosgeen-lucht,nengsel. 

Men le id t , per minuut, door de gasf il terbus 
een hoeveelheid van 50 li ter van een lucht
phosgeenmengsel , welk mengsel 1 . mg phos
geen per liter bevat en bepaalt den tijd , waar
na in de uit de gasfilterbus stroomende lucht 
met phosgeen-reagenspapier, phosgeen, of de 
ontledingsproducten chloor of zoutzuur kunnen 
worden aangetoond. Gedurende de proef moet 
de gebezigde lucht een temperatuur hebben 
tusschen 15 en 20° C. en een relatieve voch
tigheid van 50 %. 

Voor de proef aanvangt en vervolgens ieder 
half uur, trekt men ui t het, de gasfilterbus 
toestroomend, luchtphosgeenmengsel een mon
ster van 10 li ter. Dit monster laat men door 
drie wasch flesschen strijken in elk waarvan 
zich 70 cm3 van een alcoholische loogoplossing 
bevindt. Het monstertrekken moet regelmatig 
plaats hebben en van 12 tot 15 minuten duren. 

De inhoud van de drie waschflesschen wordt 
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bij el kaar gebracht en vervolgens geneutra-
1 iseerd, phenolphtaleïne a ls •indicator, met 
chloorvrij verdund salpeterzuur en getitreerd 
met 1/50 normaal zilvernitraatoploss ing en 
drie druppels kaliumchromaatoploss ing a ls in
dicator. Eén cm3 van deze titer-oplossing komt 
overeen met 0.990 mg phosgeen. De a f1vijkin
gen in de voorgeschreven concentratie, van 1 
mg phosgeen per li ter lucht-phosgeenmengsel , 
mogen n iet meer dan 5 % naar elke zij de be
dragen. Na het beëindigen van de proef wordt 
uit de bepaalde concentraties het gem iddelde 
berekend door het resultaat va·n a ll e bepa
l ingen bij elkaar op te tell en en deze hDeveel
he id te deelen door het aantal bepalingen. 

Is het gem iddelde grooter dan 1 mg phos
geen per liter luchtphosgeenmengsel, da n 
wordt de gevonden gebruikstijd evenredig ver
lengd, is het gem iddelde kl e iner, dan eve_n
redi g ver kort. 

9. Gebruikstijd van de gasfilte,·bus in een 
chloorpicrine-luchtniengsel. 

Men leidt, per minuut, door de gasfilterbus 
een hoeveelheid van 40 li ter van een luch t
chloorpicr inemengsel , welk mengsel 2.5 mg 
chloorpicrine per li ter bevat en bepaalt den 
tijd, na welken in de uit de gasfil te rbus stroo
mende lucht, de eerste sporen ch loorpicr ine 
aanwezig zijn . Dit t ijdstip wordt als volgt vast
gesteld: vanaf een igen tijd vóór het verwachte 
tijdstip, leidt men per minuut een hoeveelheid 
van 5 1 iter van de u itstroomende lucht, door 
één over minstens een afstand van 15 cm op 
400° C. verwarmde buis. De uit deze buis 
stroomende luchthoeveelheid, leidt men door 
een waschflesch met 50 cm3 kaliumjodide
stijfseloplossing. De tijd , welke verloopt tus
schen den aanvang der proef en het oogen
bl ik waarop de oploss ing blauw kleurt, ver
minderd met 15 minuten, is, behoudens de in 
de laatste al inea van dit lid bedoelde correc
ti.e, de gebruikstijd. Gedurende de proef moet 
de gebez igde lucht een temperatuur hebben 
tusschen 15 en 20° C. en een relatieve voch
t igheid van 50 %. 

Voor de proef aanvangt en vervolgens ieder 
h alf uur, trekt men, uit het de gasfil terbus 
toestroomend luchtchloorpicrinemengsel , een 
monster van 10 li ter, welk monster men laat 
strijken door drie waschflesschen, in e lk waar
van zich 70 cm3 van een a lcoholische natrium
superoxyde-oploss ing bevindt. 

Na het monstertrekken wordt de inhoud der 
drie wasch flesschen bij el kaar gevoegd en er 
aan toegevoegd 10 cm3 formaline. Ond&r af 
en toe omschudden laat men de vloe istof ge
durende 15 minuten aan zich zelf ov r. Hier
na wordt geneutraliseerd, phenolphtaleïne a ls 
indicator, met ch loorvrij verdund sal peterzuur 
en getitreerd volgens Mohr met 1/50 normaal 
zilvernitraatoplossing en drie d ruppels kalium
chromaatoplossing a ls indicator. E én cm3 1/50 
normaal zilvernitraatoploss ing komt overeen 
met 1.098 mg chloorpicrine. 

De afwijki ngen in de voorgeschreven concen
tratie, van 2.5 mg chloorpicrine per li ter 
luch t-chloorpicrinemengsel mogen niet meer 
dan 5% naar elke zijde bedragen. a het be
eindigen van de proef wordt uit de bepaalde 
concentraties het gemiddelde berekend, door 
het resultaat van alle bepalingen bij elkaar 
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op te tellen en deze hoeveelhe id te deelen 
door het aantal bepalingen. I s het gem iddelde 
grooter dan 2.5 mg chloorpicrine per liter 
luéht-chloorpicrinemengsel · dan wordt de ge
vonden gebru ikstijd evenredig verlengd; is het 
gemiddelde kleiner, dan evenredig verkort. 

10. Gebruikstijd van de gasfilterbus in een 
liichtstroo,n, waarin diphenylchloorarsine 
is verspreid. 

Men zui gt, per m inuu t, door · de gasfil terbus 
een hoeveelhe id van 20 li ter lucht uit een 
ruimte, waarin de temperatuur tusschen 15 en 
20° C 1 igt en de relatieve vochtigheid tusscher'l 
40 en 60 % en waarin d iphenylchloorarsiné 
a ls volgt is versprn id geworden. Voor deri 
aanvang der proef brengt men per m3 beschi k
bare ru imte 67 mg diphenylchloorarsine óp een 
schaaltje, dat zoodanig verhit wordt, dat de 
massa binnen 10 minuten zonder verbrand ing 
of verkoling in de lucht wordt verspre id. Va n
a f het oogenblik dat deze verspreiding heeft 
plaats gehad, wordt de proef in gang gezet en 
wordt iedere 15 minuten op de boven omschre
ven wijze nog 5 mg diphenylchloorarsine per 
m3 in de ruimte verspreid. De proef wordt 
gedurende een periode. van 12 uren voortgezet. 
waarin niet meer dan één onderbreking va1r 
ten hoogste 20 uren mag voorkomen. 

Na ver loop van de 12 u ren, word t de proe f 
gestaakt en wordt onmiddellijk 11ogmaals 67 
mg d iphenylchloora rsine per m3 beschikbare 
ruimte verspreid en wordt de in onderzoek 
zijnde gasf il terbus met een gasmaske rgela.at
stuk ve rbonden. Een proefpersoon, die dit ge. 
laatstuk opzet, moet zonder bezwaren nog ge
durende 30 minuten ona fgebroken zijn voor de 
ademhaling benoodigde lucht door de in 
onderzoek zijnde gasfil terbus kunnen inademen. 

II . GASMASKERZUURSTOFTOESTEL. 

ll . Gebruikstijd. 

H et toestel wordt door één en dezelfde per
soon onafgebroken gebruikt, zooal s in artikel 
6 onder a-III is voorgeschreven . Op het 
oogenblik, dat de op het toestel aangegeven 
tijd is verstreken, worden uit de, de luch t
wegen toestroomende inadem ingslucht, twee 
monsters van ruim 100 cm3 getrokken en op
gevangen in met water gevulde Hempelsche 
gasburetten. N a dat het gas de temperatuur 
van het water heeft aangenomen en het vo l u
me op 100· cm3 is afgemeten, leidt men het 
gasmengsel in een met een kaliumhyill'Oxyite
oplossing 1 : 3 gevulde absorptiepipet, schudt 
de pipet gedurende 5 minuten en le idt het 
gasmengsel in de buret terug. De volumever
mindering, uitgedrukt in cm3, is het percen
tage koolzuur va n h et getrok ke n monster. 

D aarna brengt men het gasmengsel in een 
met een alcalische pyrogallol -oplossing gevulde 
gasabsorptiepipet. Na 3 minuten schudden 
wordt het gasmengsel weer in de buret terug
gebracht. Deze laatste absorptiebewerking 
wordt éénmaal herhaald. 

De volumevermindering, welke het monster 
in de pyrogallol-oplossing ondergaat, uitge
drukt in cm3, is het percentage zuurstof van 
het getrokken monster. 

De bepalingen in beide monsters mogen on
derl ing ten hoogste 0.05 o/o koolzuur en ten 
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hoogste 0.4 % zuurstof verschillen, waarna het 
gemiddelde van de gevonden waarden wordt 
aangenomen. 

De vloeistoffen in de gasabsorptiepipetten 
moeten dezelfde temperatuur hebben als die 
in de gasburetten. 

12. Luchtdichtheid van het zuurstofto estel . 
N adat he t gasmaskergelaatstuk met de daar

aan verbonden slangen is afgenomen, wordt in 
het zuurstoftoestel een overdruk van 50 mm 
waterzuil tot stand gebracht. Dit geschiedt 
door het toestel aan de ademhalingszijde lucht
dicht af te sluiten en de uitlaatzijde met de 
persleiding te verbinden. De overdruk wordt 
op een open manometer, met beenen met ee!! 
inwendige diameter van 15 mm afgelezen. B1J 
deze proef mag het eventueel aanwezig over
drukventiel niet worden belast. De overdruk 
moet na 1 minuut nog ten minste 35 mm 
waterzuil bedragen. 

III. SCHUILPLAATSGASFILTER
TOESTEL. 

13. Luchthoeveelheid. 
De luchthoeveelheid wordt gecontroleerd , 

door het toestel, met inschakeling van den 
opgegeven weerstand volgens de aangegeven 
wijze te bedienen en de hoeveelheid uittreden
de lucht te meten. 

14. W eerstand van de schuilplaats-gasfilter
bus . 

De weerstand wordt bepaald op dezelfde 
wijze als vermeld in punt 7 (gasfilterbus) met 
dien verstande, dat men door de bus een on
onderbroken luchthoeveelheid in liters voert, 
overeenkomende met 80 maal het aantal per
sonen, waarvoor het toestel is bestemd. 

15. Gebruikstijd van de schuilplaats-gasfil 
terbus in een phosgeenlucht- en in een 
chloorpic1·ine-lucht1n.engsel. 

De bepalingen worden uitgevoerd zooals dit 
bij het gasmasker onder de punten 8 en 9 is 
voorgeschreven, met dien verstande, dat de 
hoeveelheden phosgeen-lucht- en chloorpicrine
luchtmengsel uitgedrukt in liters , overeenko
men met respectievelijk 50 en 40 maal het 
aantal personen, waarvoor het toestel is be
stemd. 

16. Gebmikstijd van de schuilplaatsgasfil
terbus in ,een luchtstroom, waarin di
phen yl chloo1·arsine is versp1·eid. 

M en zuigt per minuut door de schuilplaats
gasfi lterbus een hoeveelheid lucht, ui tgedrukt 
in liters, gel ijk aan 20 maal het aantal perso
nen waarvoor het toestel is bestemd, ui t een 
ruimte, waarin de temperatuur tusschen 15 en 
20° C. 1 igt en de relatieve vochtigheid tusschen 
40 en 60 %, en waarin diphenylchloorarsine 
a ls volgt is verspreid geworden . 

Voor den aanvang der proef brengt men 
per m3 beschikbare ruimte en per persoo1t 
waarvoor het toestel is bestemd, 67 mg di
phenyl chloorarsine (totaal a mg) op een 
schaaltje, dat zoodanig wordt verhit, dat de 
massa binnen 10 minuten zonder verbranding 
of verkoling in de lucht wordt verspreid. Van
af het oogenblik, dat deze verspreiding heeft 
plaats gehad, wordt de proef in gang gezet 
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en wordt iedere 15 minuten op de boven om
schreven wijze per m3 ruimte een hoeveelheid 
diphenylchloorarsine verneveld, welke uitge
drukt in mg overeenkomt met 5 maal het 
aantal personen waarvoor het toestel is be
stemd. De proef wordt gedurende een periode 
van 12 uren voortgezet, waarin niet meer dan 
één onderbreking van ten hoogste 20 uren 
mag voorkomen. 

Na verloop van de 12 uren , wordt de proef 
gestaakt en wordt onmiddellijk nogmaals a 
mg diphenylchloorarsine in de ruimte ver
spreid. Nadat de schuilplaatsgasfilterbus op
nieuw in werking is gestel d , moet een proef
persoon nog zonder bezwaren 30 mjnuten on
a fgebroken de uit de schuilplaatsgasf ilterbus 
toestroomende lucht voor zijn a demhaling kun
nen gebruiken. 

IV. SCHUILPLAATSZUURSTOFTOESTEL 

17. Ho eveelheid zuurstof . 
Voor zooveel een hoogedrukcylinder aanwe

zig is, wordt de hoeveelheid zuurstof , welke 
per minuut moet worden ge leverd, bepaald 
door het toestel op de aangegeven wijze te be
dienen en de zuurstofhoevee lheid te meten. 

De totale hoeveelheid zuurstof, welke door 
het voorwerp geleverd kan worden, wordt be
rekend volgens: 

Z = I X P, 
Z = hoeveelheid zuurstof in liters, 
I = inhoud van het vat in li ters, 

P = druk van de zuurstof in de hoogedruk
cylinder in atmosferen. 

18. Koolzuurgehalte. 
Het schuilplaatszuurstoftoestel wordt ge

plaa tst in een luchtdicht afgesloten ruimte, 
waarin zich het opgegeven aantal personen 
bevindt en welke ruimte 1 m3 per persoon 
groot is. Nadat het apparaat in werking is 
gesteld wordt ieder half uur het koolzuurge
halte bepaald op de wijze als in punt 11 is 
aangegeven. 

V. GASKLEEDING. 

19. Physisch-chernische pro even . 
Uit de ter onderzoek aangeboden gasklee

ding worden op verschill ende plaatsen in to
taal zes monsters genomen. 

Deze monsters worden: 
a. 1/2 uur, ieder monster afzonderlijk, in 

stroomend water van een tempera tuur -tusschen 
10 en 20° C gespoeld en daarna gedroogd bij 
een temperatuur niet hooger dan 40° C ; 

b. op het geleidbaarheidsvat geplaatst. Vier 
der monsters worden voorzien van ± 150 mg 
( ± 9 druppels) mosterdgas. In de afgesloten 
ruimte boven de twee resteerende monsters 
(bla nco monsters) wordt een zelfde hoeveel
heid mosterdgas gebracht, met dien verstande, 
dat dit mosterdgas de te onderzoeken stof 
niet mag r aken . Gedurende een onafgebroken 
periode van vier uren, wordt h et electrisch 
gele idingsvermogen van de zes gele idbaar
heidsvaatjes, die op 30 ± 1 ° C. worden ge
houden, gecontroleerd. Op het einde van dezen 
tijdsduur mag het electrisch geleidingsvermo
gen van het water in de vier met mosterdgas 
besmette monsters bedekte vaatjes, niet meer 
zijn toegenomen, dan dat van de beide andere 
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blanco vaatjes. In die gevallen, dat de gas
kleeding tweernalen gebruikt kan worden, 
worden de proeven voortgezet met: 

c. a l Ie zes de monsters worden op de aan
gegeven wijze ontsmet en daarna met water 
gespoeld en gedroogd volgens a; 

d . de zes monsters worden wederom op de 
gele idbaarheidsvaatjes geplaatst en wel zoo
danig, dat thans wat bij b de bovenkant der 
monsters was, thans naar het gele idbaarheids
water toegekeerd is. De monsters worden bij 
deze proef niet opnieuw met mosterdgas be
smet en in de a fgesloten ruimte boven de 
blanco monsters wordt geen mosterdgas ge
brach t . De controle der geleidbaarheid ge
schiedt a ls bij b, met di en verstande dat de 
vaatjes op 40 ± 1 ° C worden gehouden en de 
tijdsduur tot 24 uur wordt uitgebre id ; 

e. zoonoodig worden de monsters op de in 
art. 9 onder b, III, van het gasmaskerbeslui t 
aangegeven wijze voor volgend gebruik ge
schikt gemaakt. Na de bewerking d, voor zoo
veel noodig eerst gevolgd door e, volgen we
derom de bewerkingen a en b. 

In die gevallen, dat de gaskleeding dri e
malen gebruikt kan worden, is de vol gorde der 
opeenvolgende bewerkingen: 

a - b - c - d - e 1 - a - nieuwe bewerking f 
en wel : 

/ . de vier bij b met mosterdgas besmet ge
weest zijnde monsters, worden opnieuw op de
zel fde wijze en plaats met mosterdgas besmet, 
daarna worden deze vier monsters en de twee 
niet besmette gedurende 4 uren bij 30 ± 1 ° C 
geplaatst. N a a floop van deze per iode van 4 
uren volgt c en verder d - e 1 - a en b. 

In die gevall en, dat de gaskl eeding vier rna
l en gebruikt kan worden is de volgorde de r 
bewerkingen: 

a - b - c - d - el - a - f - c - el - a - f - c -
d - e 1 - a - b. 

In die gevall en, dat de gaskleeding n rnalen 
gebruikt kan worden, is de volgorde der be- . 
werkingen: 

a - b - c - d - e 1 - (n - 3) X a - f - c - e 1 } 
a - f - c - d - e 1 - a en b. 

20. Huidpro even. 

Voor het geval de in punt 19 vermelde proe
ven met gunstigen ui tslag worden bekroond , 
of wel de daarbij verkregen ongunstige resul
taten in twij fel getrokken moeten worden, dan 
wel de ter onderzoek aangeboden gaskleeding 
zich om één of andere oorzaak niet voor 
physisch-chemische proeven leent, worden de 
in punt 19 bedoelde electrische geleidbaar
heidsvaatjes vervangen door een dierlijke huid, 
waarvan te voren is vastgesteld, dat zij in 
contact met een 0.25 % -ige oplossing van mos
terdgas in sterke spiritus, binnen 24 uur rea
geert. 

De opeenvol ging en de ui tvoering der proe
ven is dezelfde a ls bij pun t 19, evenwel met 
dit verschi l, dat geen blanco monsters worden 
gebru ikt en dat bij de proef a ls 19b, slechts 
± 17 mg mosterdgas (1 uitgestreken druppel) 
wordt gebruikt , terwij I de monsters alleen de 
1 aatste twee uren van de periode van vier 
uren op de hu id worden gebracht. 

1 Voor zoover deze bewerking volgens art. 9, 
onder b, III, van het Gasmaskerbeslui t is voor
geschreven. 
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LIJS'f VAN SCHEIJWNDIGE VERBJN
DINGEN EN IrnAG}~N'.l'IA. 

Alcalische pyrogallol-oplossing, een mengsel 
van 100 cm3 pyrogallol-oplossing en 300 cm3 
kaliumhydroxydeoplossing 1 : 3. 

Alcoholische loogoplossing, een chloorvrije 
en koolzuurvrije oploss ing van 40 g N aOH in 
875 cm3 sterke sp iritus en 125 cm3 water. 

Chloorvrij verdiund salpeterzuur, soortelijk 
gewicht 1, 12 (4 ). 

Chloorpic,·ine, (CC1 3NO2 ) , het op chloor
calc ium ged roogde, door stoomdestillatie ge
zuiverde technisch zuivere product. 

Chlooracetophenon, (CoHsCCCH 2Cl), tech
n isch zu iver , smeltpunt minstens 50° C. 

Diphenylchloora,·sine, (CoHs) 2AsCI, tech
nisch zuiver, smeltpunt minstens 32° C. 

Fo,-,naline , een 40 volume-procenti ge chloor
vrije oploss ing van formaldehyde in water. 

Geleidbaarheidswate,·, twee ma len in glazen 
apparaten overgedestill eerd le idingwater, waar
van de weerstand gemeten in de beschreven 
geleidbaarheidsvaatjes m instens 70.000 Ohm 
bedraagt, wanneer di t water een temperatuur 
heeft tusschen 10 en 20° C. 

J oodkaliurnstijfseloplossing, een oploss ing van 
2 g ka liumjodide in 100 cm3 water, waaraan 
20 cm3 versch bereide stijfsel oplossing is toe
gevoegd. 

Kaliurnhydroxyde-oplossing l : 3, een chloor
vrije oplossing van 33, 33g KOH in 100 cm3 
water. 

Kal iu1nchrom,aat, bij 15° C verzadigde chloor
vrij e oplossing van K 2CrO4 in water . 
M osterdgas, S(CH2.CH2Cl)2, techn isch zuiver, 
stol punt boven 0° C. 

Nat,·iu,nsuperox yde-oplossing, 5 gram na
triumsuperoxyde (minstens 90 % Na2O2) wor
den opgelost in 100 cm3 wate r van 0° C, 
waarna 100 cm3 sterke spiri tus wordt toege
voegd . 

Phenolphtaleïne, een oplossing van 1 g phe
nolphtaleïne in 70 cm3 sterke spiri tus en 30 
cm3 water. 

Phosgeen, (COCl2 ), technisch zuiver , één 
maal over geconcentreerd zwavelzuur gedestil
leerd, kookpunt 8-8, 5° C. 

Phosgeen reagenspcvpier 1, 5 g p-dimethyl
amino-benzal deh yd en 5 g <:liphenylamine wor
den in 100 cm3 sterke spiritus opgelost. I n 
deze oplossing wordt filtreerpapi er gedrenkt, 
hetwelk men buiten invloed van h et licht in 
CO2-stroom laat drogen. Ook kan men 5 g 
dimethylamino-benza.ldehyd en 5 gr diphenyla
mine tezamen in 50 cm3 tetrach loorkoolstof 
oplossen, waa rna het drogen in CO2-stroom 
onnoodig is. 

H et reagenspapier moet van zwak geel in 
hel oranje-geel overgaan in een concentratie 
van 1 mg phosgeen in 1000 liter lucht. 

Pyrogalloloplossing 20 g pyrogallol in 100 
cm3 water. 

Spfri tus sterke, een mengsel van aethylalco
hol in water, dat in 100 cm3 96 volumina 
Ó2HsOH bevat. 

1 Buiten invloed van het licht bewaren. 
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Stijfseloplossing, een oplossing van 2 g zet
meel in 1000 cm3 water. 

TITERVLOEISTOFFEN. 

1/50 N Zilvernitraat, een oplossing in watar, 
die 3.3989 gr vooraf door voorzichtig smelten 
van water bevrijd zilvernitraat per li ter bevat. 

BESCHRIJVING VAN HET GELEID
BAARHEIDSVAT. 

Glazen cylindertje met een diameter van ± 
26 mm en een hoogte van ± 20 mm (ongevePr 
7.5 cm3 inhoud}, waarin op een onderlingen 
afstand van ongeveer 2.5 mm twee horizon
taal geplaatste platina-electroden van onge
veer 10 X 10 mm. De vaatjes worden tot ± 
2 mm onder "den rand met geleidbaarheids
water gevuld, daarboven wordt de te onder
zoeken stof over den rand gespannen, terwijl 
de stof aan de bovenzijde met een glazen 
stol pje wordt overdekt. 

Behoort bij het Gasmaskerbesluit (Staatsblad 
1937, n°. 856}. 

s. 857. 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Social,e Zaken, 

C. P. M. Romme. 

20 Augustus 1937. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1921 (Staatsblad n°. 638}, gewijzigd bij 
Koninklij k besluit van 3 October 1933 
(Staatsblad n°. 513), tot aanwijzing van 
de artikelen, welke volgens artikel 1 der 
Warenwet (Staa1sblad 1935, n°. 793) zul
len worden beschouwd a ls waren in den 
zin dier wet. 

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

'ociale Zaken van 10 J un i 1937, n°. 82 D/ 
do sier 65, afdeel ing Volksgerondheid; 

Gelet op het bepaalde in artikel 1, 1 °, der 
Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793} en op 
Ons besluit van 26 Maart 1921 (Staatsblad 
11°. 638), gewijzigd bij Ons besluit van 3 Oc
tober 1933 (Staatsblad n°. 513); 

Gezien het advies van de Comm iss ie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, n°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1937, n°. 60) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Min is
ter van Sociale Zaken van 14 Augustus 1937, 
11°. 1158 D/dossier 65 , afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I . Aan het slot van het bepaalde on

de r 10° van Ons beslu it van 26 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 638), gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 October 1933 (Staatsblad n°. 513), wordt 
de punt vervangen door een punt-komma. Toe
gevoegd wordt: 

11 °. gasmaskers en andere middelen tot be. 
scherming tegen alle soorten gas , rook en 
nevel - hetzij deze gasvormig, vloeibaàr of 
vast zijn - welke als strijdstoffen kunnen wor
den gebezigd, alsmede de voor gasmaskers en 
die andere middelen bestemde onderdeelen. 
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Art. II. Di t besluit treedt in werking mèt 
ingang van den eersten dag van de vij fde 
maand na die, waarin het in het Staatsblad 
is geplaatst. 

Onze Mmister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat Ïn het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Ra.ad 
van _State. 

Het Loo, den 20sten Augustus 1937. 

s. 858. 

WILHELMINA. 
D e M iniste,· van Social,e Zaken, 

C. P. M. Rom me. 
(Uitg eg . 10 S eptember 1937.) 

30 Augustus 1937. BESLUIT, houdende voor 
verzekerden, werkzaam in het bedrijf van 
het machinaal vervaardigen van schoenen, 
laarzen en pantoffels, a fwijking van het 
in het derde lid van artikel 6 de r Ziekte
wet bepaalde omtrent de bereken ing van 
het dagloon en vaststelling van bijzondere 
bepalingen ten aanzien van de premie
heffing door de Raden van Arbeid. 

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

Sociale Zaken van 6 Juli 1937, N°. 1721 , af
deeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 145 
der Ziektewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 27 Juli 1937, N°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Sociale Zaken van 24 
Augustus 1937, 0

• 2016, Afdeeling Arbeiders
verzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en a ls volgt: 

- Art. 1. In afwijking van hetgeen in artikel 
6, 3de lid der Ziektewet is bepaald ten aan
zièn van hetgeen onder dagloon wordt ver
staan, wordt voor personen, werkzaam in het 
bedrijf van het machinaal vervaardigen van 
schoenen, laarzen en pan toffels het navolgende 
bepaald. 

1. H et dagloon bedraagt het 1/6 gedeel te 
van het product, dat wordt gevonden door 
vermenigvu ldiging van het aantal uren, dat 
de verzekerde in de aan den aanvang zijner 
ongeschiktheid tot werken voorafgegane ka
lender- of loonweek in de onderneming van 
zijn werkgever heeft gewerkt, met zijn over
eenkomstig het tweede I id berekende uurloon. 
Indien het aantal uren, dat de verzekerde in 
vorenbedoelde week heeft gewerkt, minder be
draagt dan 40, wordt bij de vorenbedoelde 
vermenigvuldiging het aantal uren gestel d op 
40 ; bedraagt het aantal uren meer dan 48, 
dan wordt het aantal uren gesteld op 48 . In
dien echter in de ondernem ing door den ver
zekerde normaal meer dan 48 uren of minder 
dan 40 uren per week wordt gewerkt, wordt, 
in afwijking van het in de beide voorgaande 
volzinnen bepaalde, bij de vorenbedoelde ver
menigvuldiging het aantal uren gesteld op 
het aantal, dat door den verzekerde in de on
derneming normaal wordt gewerkt. 

-2. Als uurloon wordt aangenomen het be-



drag, dat de v,ei:zekerde over de laatste 13 
kalender- of loonweken gemiddeld per werk
uur heeft genoten. Was de verzekerde nog 
geen 13 kalender- of loonweken in de onder
neming en/of een gelijksoortige onderneming 
werkzaam, dan wordt als uurloon aangenomen 
het uurloon van een gelijksoortigen arbe ider 
in dezelfde of een gelijksoortige onderneming 
in dezelfde of een naburige gemeente, die 
wel reeds gedurende . 13 kalender- of loon
weken werkzaam is. 

2. In afwijking van hetgeen in de Ziekte
wet is bepaald ten aanzien van de prem ie
heffing door den Raad van Arbeid, wordt bij 
de premieberekening de werkgever geacht aan 
eiken verzekerden arbeider per kalender- of 
loonweek te hebben uitbetaald een bedrag, 
aangewezen in een door Onzen Minister van 
Sociale Zaken vast te stellen tabel, waarin de 
verzekerde arbeiders naar geslacht en leeftijd 
worden onderscheiden. 

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

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

Het Loo, den 30sten Augustus 1937. 

s. 890. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 14 September 1937.) 

12 Jul i 1937. BESLUIT, houdende vaststel
ling van den datum van inwerkingt.reding 
van het Koninklijk Besluit van 11 Juni 
1937 (S. 849), tot aanvulling van het 
Algemeen Besluit (Warenwet). 

I nwerkingtreding 1 November 1937. 

s. 891. 

16 Augustus 1937. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 17den 
December 1919 (Staatsblad n°. 814), tot 
uitvoer ing van de artikelen 329 en 331 
der Invalidite itswet, zooals dat besluit 
laatstelijk gewijzigd is bij Koninklijk be
sluit van 20 Juli 1929 (Staatsblad n°. 396). 

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

Sociale Zaken dd. 9 Augustus 1937 N°. · 2051, 
afdeel ing Arbe idersverzeke ring ; 

Gelet op de artikelen 329 en 331 van de 
Invaliditeitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 17 December 

1919 (Staatsblad N °. 814), laatstelijk gewij 
zigd bij Ons besluit van 20 Juli 1929 (Staats
blad 0

• 396) en te bepalen als volgt: 
Eenig artikel. 

De eerste en tweede volzin van het eerste lid 
van artikel 5 van Ons vorenaangehaald gewij
zigd besluit van 17 December 1919 (Staatsblad 
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0
• 814) worden gelezen als volgt: , 

,, Ia voldoening van het nagevorderde be
drag wordt dat door den Raad van Arbeid 
verantwoord door inplakk ing van navorderings
zegels op de rentekaart. De Raad van Arbeid 
dagteekent die zegels.". 

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

Het Loo, den 16den Augustus 1937. 

s. 892. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. Romme. 
(Uitge g. 3 September 1937.) 

7 September 1937. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip, waarop . de Wet op het 
algemeen verbindend en het onverbindend 
verklaren van bepalingen van collectieve 
arbe idsovereenkomsten (wet van 25 Mei 
1937, Staat.sblad 0

• 801) in werking 
treedt. 

lnw e1·kingtreding 1 Octobe,· 1937. 

s. 2315. 

18 Augustus 1937. BESLUIT tot schors ing 
van een besl uit van den raad van Mariw, 
betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 Maart 1938. 

s. 2316. 

18 Augustus 1937. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van H outen betreffende bouwver
gunning. 

Geschont tot 1 Maa1·t 1938. 

s. 2317. 

23 Augustus 1937. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van G,·ootegast betreffende bouw
vergunning. 

Geschorst tot 1 MG,{Jfft 1938 . 

s. 2318. 

23 Augustus 1937. BESLUIT tot opheffing 
van de schorsing van een besluit van bur
gemeester en wethouders van Heesch, be
treffende bouwvergunning. 

s. 2319. 

25 Augustus 1937. BESLUIT, betreffende ge
deeltelijke schorsing van een besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid,.H olland 
betreffende de bouwverordening van ll'as
senaar. 

Vorenbedoelde gedeeltelijke schorsing is op
geheven. 
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s. 369. 

27 Augustus 1937. BESLUIT tot wij ziging en 
aan vuil ing van de a rt ike len 18, 21 en 31bis 
van het Ambtenarenreglement Rijks hoo
gere burgerscholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 30 
J uni 1937, n°. 9444 III, Afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middel baar Onderwijs; 

Gelet op a rtikel 125 van de Ambtenarenwet 
1929 en op a rtike l 2, tweede I id, van het Al
gemeen Rij ksambtenarenreglement; 

Gezien Ons beslu it van 5 J un i 1937, (S taats
blad n°. 346); 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere burger
scholen, laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij 
Ons besluit van 12 December 1935 (Staatsblad 
n°. 701), opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1937, n°. 48); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voo r
noemden Minister van 23 Augustus 1937, n°. 
12564/8376, Afdeeling Voorbere idend H ooger 
en Middel baa r Onderwijs/Lager Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als vo lgt: 
Art. I. Artikel 18 wordt gelezen: 

,,Artikel 18." 
,,1. Onverminderd het bepaalde in de arti

kelen 19 en 19a, geniet de ambtenaar, die 
wegens ziekte of ongeval verhinderd . is zijn 
dienst te vel'l' ichten, gedurende de maand, 
waarin de arbeid is opgegeven, de volle be
zoldiging en vervolgens : 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
vasten dienst, met een werkel ij ken diensttijd 
van 10 jaren of korter, gedurende 12 maanden 
de volle bezoldiging, gedu rende de daarop 
volgende 12 maanden 2/3 gedeelten van zij n 
bezoldi g ing en gedurende de daaropvolgende 
12 maanden de helft van zijn bezoldiging; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkel ij ken dienst
tijd van meer dan 10 jaren, gedurende 18 
maanden de volle bezoldiging, gedurende de 
daaropvolgende 18 maanden 2/3 gedeelten van 
zijn bezold igi ng en gedurende de daaropvol
gende 18 maanden de helft van zij n bezoldi 
ging; 

c. voor zoover het be tre ft een ambtenaar 
in tijdelijken dienst, met een werkelij ken 
diensttij d van 10 jaren of korter, gedurende 
6 maanden de volle bezoldiging, gedurende 
de daaropvolgende 6 maanden 2/3 gedeelten 
van zijn bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 6 maanden de helft van zij n bezol
d igi ng; 

d. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in t ijdelijken dienst, met een werkel ijken ! 

dien ttijd van meer da n 10 jaren, gedurende 
9 maanden de volle bezoldiging, gedurende 
de daaropvolgende 9 maanden 2/3 gedeelten 
van zijn bezoldig ing en gedu rende de daarop
volgende 9 maanden de helft van zijn bezol 
diging. 

2. Na het verstrijken van den termijn, waar
over voor het laatst de helft der bezoldiging 
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werd genoten, kan de uitbetaling daarvan 
worden voortgezet. 

3. Wanneer de ziekte of het ongeval van 
den ambtenaar is ontstaan in verband met 
zijn dienstbetrekking, geniet h ij gedurende den 
tijd, dat hij verh inderd is zijn dienst te ver
richten, de vo ll e bezoldiging. 

4. Op de bezoldiging van den ambtenaar 
wordt de uitkeering, welke hij krachtens een 
wettelij ke verzekering ontvangt, in mindering 
gebracht." 

Art. II. Het bestaande eenige lid van ar
t ikel 21 wordt genummerd: 1, met toevoeging 
van een nieuw lid , luidende: 

" 2. Voor den tij del ijken ambtenaa r , met 
een diensttijd van minder dan twee jaren of 
belast met werkzaamheden, di e een tijdelij k 
karakter dragen, blijft de in het vorige lid ge
stelde termijn beperkt tot 6 maanden." 

Art. III. Artikel 31bis vervalt. 
Onze M in ister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waar.van afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1937. 
WILHELM! A. 

De Ministe r van Onderwij s, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. S l o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 21 September 1937. ) 

s. 370. 

27 Augustus 1937. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Ambtenarenregle
ment Rijkskweekscholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
Juni 1937', n° . 6179 III, Afdeel ing Lager On
derwijs; 

Overwegende, dat in verband met het bij 
Ons besluit van 5 Juni 1937 (Staatsblad n°. 
346) gewijzigde Al gemeen R ijksambtenaren
reglement wijziging en aan vuil ing noodig is 
van Ons besluit van 27 Augustus 1931 (Staats
blad n°. 386) , zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 12 December 1935 (Staats
blad n°. 702); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1937, n°. 48); 

Gezien het nader rapport va n Onzen voor
noemden Minister van 23 Augustus 1937, n°. 
12564, Afdeeling Voorbereidend H ooger en 
8376, Lager 

Middel baar Onderwijs; 
Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als vo lgt: 
Art. I. Artikel 19 wordt gelezen: 

,,Artikel 19." 
,,1. Onverminderd het bepaalde in de ar

t ikelen 20 en 20a, geniet de ambtenaar, die 
wegens ziekte of ongeval verhinderd is zijn 
dienst te verrichten, gedurende de maand, 
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waarin de a rbei d is opgegeven, de volle be
zoldiging en vervolgens: 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken dienst
t ijd van 10 jaren of korter, gedurende 12 
maanden de volle bezold ig ing, gedurende de 
daarop volgende 12 maanden 2/3 gedeelten 
van zijn bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 12 maanden de helft van zijn bezol
digi ng; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken dienst
tijd van meer dan 10 jaren, gedurende 18 
m aanden de voll e bezoldig ing, gedurende de 
daaropvol gende 18 maanden 2/3 gedeelten van 
zijn bezoldig ing en gedurende de daaropvol
gende 18 maanden de helft van zij n bezold i
g ing; 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
tijdelijken dienst, met een werkelijken dienst
tijd van 10 ja ren of korter, gedurende 6 
maa nden de voll e bezoldiging, gedurende de 
daaropvolgende 6 maanden 2/3 gedeelten van 
zijn bezoldiging en gedurende de daaropvol
gende 6 maanden de helft van zijn bezoldi 
g ing ; 

d. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in tijdelijken dienst, met een werkelij ken 
diensttijd van meer dan 10 jaren, gedurende 
9 maanden de volle bezoldiging, gedurende de 
daaropvol gende 9 maanden 2/3 gedeelten van 
zijn bewldiging en gedurende de daaropvol
gende 9 maanden de helft van zijn bezoldi g ing. 

2. a het verstrijken van den termij n, 
waarover voor het laatst de helft der bezol di
g ing werd genoten, kan de u itbetaling daar
va n worden voortgezet. 

3. W anneer de ziekte of het ongeval van 
den ambtenaar is ontstaan in ve rband met 
zijn di enstbetrekking, gen iet hij gedurende den 
t ijd, dat hij verhinderd is zijn dienst te ver
r ichten, de vo ll e bezoldig ing . 

4. Op de bezoldiging van den ambtenaar 
wo,·dt de uitkeering, welke hij krachtens een 
wettelijke verzeker ing ontvangt, in mindering 
gebracht." 

Art. II. Het bestaande eenige lid van ar
tikel 22 wordt genummerd : 1, met toevoeging 
van een nieuw lid, luidende: 

" 2. Voor den tijdelijken ambtenaar, met 
een diensttijd van minder dan twee jaren o[ 
belast met werkzaamheden, die een tijdel ijk 
karakter dragen, blijft de in het vori ge lid 
gestelde termijn beperkt tot 6 maanden." 

Art. III. Artikel 32bis vervalt. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenscha ppen is belast met de uitvoering van 
dit bes luit, hetwelk in het Staatsblad za l wor
den geplaatst en waarvan a fschri ft zal worden 
gezonden aan den Raad van State en de 
Al gemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 27sten Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

D e llfinist,er van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 21 Septe11'ber 1937.) 
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s. 371. 

27 Augustus 1937. BESLU IT tot W!Jztgmg 
en aanvulling van het Ambtenarenregle
ment R ijksleerschol en en Rijks lagere 
scholen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
J uni 1937, n °. 6179 III, Afdeeling Lager On
derwijs; 

Overwegende, dat in verband met het bij 
Ons beslui t v·an 5 Juni 1937 (Staatsblad n°. 
346) gewij zigde Al gemeen Rijksambtenaren
reglement wij zig ing en aanvulling noodig is 
van Ons besluit van 27 Augustus 1931 (Staats
blad n°. 387). zooals dit laatstelijk is gewijzi gd 
bij Ons besluit van 12 December 1935 (S taats
blad n° . 703 ); 

Den R aad va n State gehoord (advies van 
10 Augustus 1937, n°. 48); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Augustus 1937, n°. 
12564, Afd I' Voorbereidend Hooger en 
-837~ ee mg Lager 
Middel baar Onderwijs; 
Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen al s volgt: 
Art. I. Artikel 19 wordt gelezen : 

.,Artikel 19 ." 
,,1. Onverm inderd het bepaalde in de ar

tikelen 20 en 20a, geniet de ambtenaar, die 
wegens ziekte of ongeval verh inderd is zij n 
dienst te verrichten, gedurende de maand, 
waarin de arbeid is opgegeven, de volle be
zoldig ing en vervolgens : 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken dienst
tijd van 10 jaren of korter , gedurende 12 
maanden de voll e bezoldiging, gedurende de 
daarop volgende 12 maanden 2/3 gedeelten 
van zijn bezoldiging en gedurende de daarop
vol gende 12 maanden de helft van zijn bezol
dig ing; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken dienst
t ijd van meer dan 10 jaren, gedurende 18 
maanden de volle bezoldi g ing, gedurende de 
daaropvolgende 18 maanden 2/3 gedeelten van 
zijn bezoldiging en gedurende de daaropvol
gende 18 maanden de helft van zijn bezoldi
g ing; 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar in 
tijdelijken dienst, met een werkelijken dienst
t ijd van 10 jaren of korter, gedurende 6 
maanden de volle bezoldi g ing, gedurende de 
daaropvolgende 6 maanden 2/3 gedeel ten van 
zij n bezoldiging en gedurende de daaropvol
gende 6 maanden de helft van zijn bezoldi 
ging; 

d . voor zoover het betreft een ambtenaar 
in t ijdelijken dienst, met een werkelijken 
diensttijd van meer dan 10 jaren, gedurende 
9 maanden de volle bezoldiging, gedurende de 
daaropvolgende 9 maanden 2/3 gedeelten van 
zij n bezoldiging en gedurende de daaropvol
gende 9 maanden de helft van zijn bezoldiging. 

2. N a het verstrijken van den termij n, 
waarover voor het laatst de h elft der bezoldi-
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ging werd genoten, kan de uitbetaling daar
van worden voortgezet. 

3. Wanneer de ziekte of het o.ngeval va.n 
den ambtenaar is . ontstaan in verband met 
zijn dienstbetrekking, geniet hij gedurende den 
tijd, dat hij verhinderd is zijn dien t te ver
richten, de volle bezoldiging. 

4. Op de bezold iging van den ambtenaar 
wordt de uitkeering, welke hij krachtens een 
wettel ijke verzekering ontvangt, in mindering 
gebracht." 

Art. II. Het bestaande eenige lid van ar
tikel 22 wordt genummerd: 1, met toevoeg ing 
van een nieuw lid, luidende: 

"2. Voor den tijdelijken ambtenaar, met 
een diensttijd van minder dan twee jaren of 
belast met werkzaamheden, die een t ijdelijk 
karakter dragen, blijft de in het vori ge lid 
gestelde termijn beperkt tot 6 maanden." 

Art. III. Artikel 32bis vervalt. 
Onze Minister van Onderwij , Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
d it besluit, hetwelk in het taatsblad za l wo r
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van · Sta te en èle 
Algemeene R ekenkamer. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ond erwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker d e B ruïn e. 
(Uitgeg. 21 September 1937.) 

s. 393. 

13 Augustus 1937. BESLUIT, wa arbij ten 
aanzien van de lessengarantie de r leerarcn 
ingevol ge a rtikel 15, eerste lid, van pa ra
graaf 3 van Hoofdstuk II van Bij lage C 
van het Bezol digingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 een bijzondere rege
ling wordt getroffen, als bedoeld in artikel 
33, eerste lid, van genoemd B ezoldigings
besluit. 

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

Waterstaat, waarnemend Voorzitter van den 
Raad van Ministers, van 6 Augustus 1937, 

0
• 304 , Kabinet M.R. , en van Onzen Minis

ter van Onderwijs, Kun ten en Wetenschappen 
van 3 Augustus 1937, N°. 11017 I, Afdeeling 
Voorbere idend H ooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gezien artikel 33, lste l id, van het :Sewl di
gingsbesl ui t Burgerlijke Rij ksambtenaren 1934; 

Hebben goedgevo nden en verstaan: 
te bepalen, dat verminder ing of vermeerde

ring van het getal lessen, rechtstreeks voort
vloeiende u it de toepass ing der overgangsbe
pal ing van Ons besluit van 27 Mei 1937 
(Staatsblad 0

• 363), voor de vaststelling van 
het krachtens het eerste I id van a rt ikel 15 van 
paragraaf 3 van Hoofdstuk II va n Bijlage C 
van bovengenoemd Bezoldigingsbesluit te ga
randeeren getal lessen buiten beschouwiJJg 
blijven. 

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

Het Loo, den 13den Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
W aarnenierul V 001·zitter van den 

Raad van Ministers, 
J . v. Buur en. 

De Minisl,er van Ond erwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o t e m aker cl e B r u ï n e. 
De Mi11istcr van 13innenlandsche 7,al{('n , 

V a n B oe ij e n. 
( Uitgeg. 21 S eptember l 937.) 

s. 653. ' ---

ll Septe,nber 1937. BESLUI T tot wijzig ing 
van het Crisis-Akkerbouwbeslu it 1934 ten 
aanzien van melasse. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Landbouw en Visscherij a. i. van 1 J ul i 1937 
N° . 16628, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, 
zooals dit laa tstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 23 Juli 1937 (Staatsblad N°. 642); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 193~ 
(advies van 12 Juni 1937 °. 815) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
20 Juli 1937 N° . 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen Min is
ter van E conomische Zaken van 3 September 
1937 ro _ 20093, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Akkerbouwbeslui t 1934 te wij

zigen in di er voege, dat : 
A. in artikel 3 de woorden "zwarte stroop 

-en melado" worden vervangen door de woor
den "zwarte stroop, melado en melasse"; 

B. in het intitulé van § 12b en in de arti
kelen 30d en 30e de woorden " zwarte stroop 
en melado" telkenmale worden vervangen door 
de woorden "zwarte stroop, melado en me
lasse"· 

C. in artikel 30e de woorden "over d ie 
zwarte stroop of over die melado" worden 
vervangen door de woorden " over die zwarte 
stroop , melado of melasse"; 

II. te bepalen, dat d i t beslui t in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

H et Loo, den 9den September 1937. 
WILH ELMINA. 

De Minister van E conom;sch" Za ken , 
8 t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 24 S eptember 1937.) 
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s. 30. 

13 Septe1nbe1· 1937. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Ge.zant te 
Londen en den Hoogen Commissaris van 
het Gemeenebest van Australië a ldaar ge
wisselde nota's dd. 14 September 1936, met 
bjjlagen, houdende eene overeenkomst be
treffende de grnns tusschen N ederlandsch 
Nieuw-Guinea en het gebied van Nieuw
Guinea, dat onde,· mandaat bestuurd wordt 
door de Regeering van Zijne Britsche Ma
jesteit in het Gemeenebest van Australië. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gez ien de tusschen Onzen Gezant te Londen 

en den Hoogen Comm issaris van het Gemeenc
best van Australië aldaar gew isse lde nota's 
van 14 September 1936, met bijlagen, houden
de eene overeenkomst betreffende de grens 
tus chen Nederlandsch Nieuw- Guinea en het 
gebied van Nieuw-Guinea, dat onder mandaat 
bestuurd wordt door de Regeering van Zijne 
Britsche Majesteit in het Gemeenebest van 
Australië, van welke nota's met bijlagen, een 
afdruk en eene vertaling bij dit Beslui t zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
14 September 1936 is in werking getrnden; 

Op voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Buitenlandsche Zaken a . i., 
van den 7den September 1937, Directie van 
het Protocol, n°. 32850; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, met bijlagen, 

al mede de vertaling van die overeenkomst, te 
doen bekend maken door de plaatsing van dit 
Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen B estuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Het Loo, den 13den September 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Staat, 
Minister van Buitenlandsche Zaken a. i., 

H. Co I ij 11. 

(Uitgeg. 24 Septemb er 1937.) 

Nederlandsch Gezantschap. 
0

• 1609. 

Londen, 14 September 1936. 

Mijnheer, 

Op 22 J uli 1933 deelde de Nederlandsche 
Regeering mede, dat zij het zeer wenschelijk 
oordeelde, dat de juiste plaats van den 141sten 
merid iaan O.L., welke de grens vormt tus
schen Nederlandsch Nieuw-Guinea en het ge
bied van Nieuw Guinea, ·dat onder mandaat 
wordt bestuurd door Zijner Majeste its R egee
ring in het Gemecnebest van Australië, aan 
-een nieuw onderzoek zou worden onderworpen 
en afgebakend en haar ligging vastgelegd door 
middel van een notawisseling tusschen de 

ederlandsche Regeering en Zijne ,· Maiesteits 
Regeering in het Gemeenebest van Australi ë. 

2. Nadat Zijner Majesteits R egeer ing in 
het Gemeenebest van Australië haar instem
ming met dit voorstel had kenbaar gemaakt, 

L . & S . 1937. 

1937 

zijn Staff Surveyor A . A. Chauncy van het 
Mandaatgebied van Nieuw-Guinea en de Ne
derlandsche opnemingsamhtenaren van Hr. 
M. opnemingsvaartuig " Will ebrord Snellius" 
te bekwamer t ijd bijeengekomen om de I igging 
van de grens op de Noordkust van ieuw
Guinea te bepalen en op 2 September 1933 
ontw ie rpen zij gezamenlijk en onderteekenden 
zij een Verklaring in de N ederlandsche en 
Engelsche talen , waarvan afschriften h ie rbij 
zijn gevoegd. Zooals in de Verklaring wordt 
vermeld, hebben de opnemingsambtenaren een 
teeken op het terrein geplaatst van den aard 
en voo,·zien van de opschriften a ls in de Ver
klaring omschreven. 

3. Ik heb de eer U thans mede te deelen, 
dat de ederl andsche Regeering voorstelt, dat 
de grens tusschen Nederlandsch ieuw-Gu inea 
en het gebied van ieuw-Guinea, dat onder 
mandaat bestuurd wordt door Zijner Majesteits 
Regeering in het Gemeenebest van Australië, 
za l blijven de 141ste meridiaan O.L. en dat 
deze meridiaan voor het doel van deze nota 
za l beschouwd worden te zijn een lijn , welke 
recht naar het Noorden en recht naar het 
Zuiden loopt van uit het middel punt van ge
noemd teeken en dat deze lijn blijvend de 
grens za l vormen, ook a l mochten volgende 
opnemingen aantoonen, dat genoemd teeken in 
werkelijkheid iets ten Oosten of ten Westen 
van den 141sten meridiaan O.L . li gt. 

4. De Nederlandsche Regeering stelt vervol
gens voor de verantwoorde lijkhe id voor en de 
onderhoudskosten van gezegd teeken gelijke
lijk te verdeelen tusschen haar en Zijner Ma
jesteits Regeering in het Gemeenebest van 
Austra li ë en gezegd teeken op gerege lde tijd
stippen gezamenl ijk te doen onderzoeken door 
vertegenwoordigers van de beide Regeeringen 
tene inde er voor te zorgen, dat het in ûjn 
tegenwoordigen staat goed onderhouden wordt, 
terwijl ter gelegenheid van een dergelijk geza
menlijk onderzoek, de p laats van het teeken 
ten opzichte van de blijvende kenmerken , an 
het omliggend landschap zal worden bepaald 
en opgeteekcnd. Voorts zou zij in overweging 
willen geven bij die gelegenheid een tweede 
tee ken op te richten en zijn pi aats behoor! ijk 
op te teekenen, ten e inde den a lgemeenen loop 
van de grens op het terrein vast te stellen. 

5. Indien Zijner Majesteits Regeering in 
het Gemeenebest van Australië de vorenge
noemde voorstellen eveneens aan vaardt, heb 
ik de eer voor te stell en, dat deze Nota met 
de afschriften van de bovenvermelde Ver
klaring in de ederlandsche en de Engelsche 
talen, tezamen met Uw antwoord in overeen
komstige bewoordingen, eveneens met de af
schriften van de bovenvermelde Verklaring, 
beschouwd zal worden met ingang van de dag
teeken ing van Uw antwoord eene definitieve 
overeenkomst tusschen de beide Regeer ingen 
met betrekking tot deze grens te vormen. 

Met de meeste hoogachting, 
heb ik de eer te verblijven, 

Uw dienstwillige dienaar, 
R . de Marees van Swinderen. 

Den Hoogen Co1n1nissari• van het 
Gein eenebest van Australië 

Australië H uis, 
W.C.2 . 

20 
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Gemeenebest va n Austral ië. 

M ij nheer, 

Australië Huis, 
Londen, W .C.2. 

14 September 1936. 

Op 22 Juli 1933 deelde de N ederl andsche 
Regeering mede, dat zij het zeer wenschelijk 
oordeelde, dat de juiste plaats van den 141sten 
meridiaan O.L. , welke de grens vormt tussch en 
Nederl andsch Nieuw-Guinea en het gebied van 
Nieuw-Guinea, dat onder mandaat wordt be
stuurd door Zijner M ajesteits R egeering in het 
Gemeenebest van Austra lië, aan een nieuw 
011derzoek zou worden oqderworpen en afge
bakend en haar l igging vastgelegd door 
middel van een notawisseling tusschen de N e
de rl a ndsche R egeering en Zij ner M a jeste its 
R egeering in het Gemeenebest van Austra lië. 

N adat Zijner Ma jesteits R egeering in het 
Gemeenebest van Austral ië haar instemm ing 
met dit voorstel h ad kenbaar gema 11kt, zij n 
Sta ff Surveyor A . A . Cha uncy van het M an
daa tgebied van Nieuw-Guinea en de Neder 
landsche opnemingsambtenaren van Hr. Ms. 
opnem ingsvaartuig " Willebrord Snellius" te 
bekwamer tij d bijeengekomen om de l igging 
van de grens op de oordkust va n Nieuw
Gu inea te bepalen en op 2 September 1933 
ontwierpen zij gezamenlijk en onderteekenden 
zij een Verklaring in de Engelsche en N eder
landsche talen, waarvan afschr iften h ierbij zijn 
gevoegd. Zooa ls in de Verklaring wordt ver 
meld, hebben de opnemingsam btena ren een 
teeken op het terrein geplaatst van den aard 
en voorzien van de opschriften a ls in de Ver
kla ring omschreven . 

Ik heb de eer U thans mede te deelen, dat 
Zij ner M a jesteits Regeering in het Gemeene
best van Australië voorstel t, dat de grens tus
schen Nederl andsch Nieuw-Gui nea en h et ge
bied va n Nieuw-Guinea, dat onder mandaat 
bestuurd wordt door Zijner M a jesteits R egee
r ing in het Gemeenebest van Austra l ië, za l 
blijven de 141ste merid iaan O.L . en dat deze 
mer idi aan voor het doel van deze nota za l 
beschouwd worden te zijn een lij n, welke recht 
naar het Noorden en rech t naar het Zuiden 
loopt van u it het middelpunt van genoemd 
teeken en dat deze lij n blijvend de g rens zal 
vormen, ook a l mochten volgende opnem ingen 
aantoonen, dat genoemd tee ken in werkelij k
h eid iets ten Oosten of ten Westen van den 
141sten meridi aan O.L. li gt. 

Zij ner Ma jesteits Regeering in het Gemeene
best van Austra lië stelt vervolgens voor de 
verantwoordelij kheid voor en de onderhouds
kosten va n gezegd teaken gelijkel ij k te ver
deelen tusschen h aar en de Nederl a ndsche 
Regeer ing en gezegd teeken op geregelde t ijd
stippen gezamenlijk te doen onderzoeken door 
ver tegenwoord igers van de beide Regeeringen 
teneinde er voor te zorgen, da t het in zij n 
tegenwoordigen staa t goed onderhouden wordt, 
terwijl ter gelegenheid van een dergelij k ge
zam enlijk onderzoek, de p laa ts van het teeken 
ten opzichte van de blijvende kenmerken van 
het omliggend landschap zal worden bepaald 
en opgeteekend . Voorts zou ·zij in overweging 
wi llen geven bij die gelegenheid een tweede 
teaken op te r ichten en zijn p laats behoorl ijk 
op te teekenen, teneinde den a lgemeenen loop 
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van de grens op het terrein vast te stell en. 
I ndien de N ederl andsche R egeeri ng de vo

rengenoemde voorstell en eveneens aanvaardt, 
heb ik de eer voor te stellen, dat deze Nota 
met de a fschriften van de bovenvermelde 
Ver kla ri ng in de Engelsche en de Nederl and
sche talen tezamen met U w antwoord in over
eenkomstige bewoordingen, eveneens met de 
a fschr iften van de bovenverm elde Verklaring, 
beschouwd zal wor den met ingang van de dag. 
teekening van U w antwoord eene defini t ieve 
overeenkomst tusschen de beide R egeer ingen 
met betrekking tot deze grens te vormen. 

Met de meeste hoogacht ing, 
heb ik de eer te verblij ven, 

Uw d ienstwillige dienaa r , 
S . M . Bruce. 

J onkheer R . de M arees van Swinderen, 
G.G. V .O., Buiten gewoon gezant en ge-
. vol1nachtigd 1ninister, 

Gezantschap -der N ederlan<len, 
21, P ortman Square, 

W .1. 

Verkla1·in g. 

De door het N ederlandsche opnemingsvaar
tuig "Willebrord S nelli us" bepaalde plaats 
van de 141ste lengtegrnad a fgeleid u it het 
Astronomisch punt " Van Aller" op T a nd jong 
Soeadja aan de Westzij de der Humholdt haai 
versch ilde in lengte 398,0 meter met die voor. 
komend uit Austral ische waarnemingen, welke 
door den Australischen Surveyor A . A. Chaun- ' 
cy werden gecontroleerd en als juist zijn aan
genomen. In na onder l ing overl eg verkregen 
volledige overeenstemming werd besloten di t 
overblijvende gedeelte zoo nabij mogelijk in 
twee gedeel ten te verdeelen, waarbij uit p1'ac
t ische overwegingen de grens· zoodanig werd 
gekozen, dat h et op te r ich ten grensteeken op 
een daarvoor geschikte plaats kon worden ge
bouwd. De steen werd daarom op ongeveer 
31 meter bewesten het midden geplaa tst , zoo
da t h ij 167,7 meter beoosten den meridiaan 
van 141 ° volgens de N ederla ndsche waarne
mingen en 230,3 meter bewesten den genoem
den meridiaan volgens de A ustralische waa r
nemingen is opger ich t . 

H et teeken bestaat u it een p ilaar van ge
wapend beton, samengesteld uit een voetstuk 
van 1 meter hoog en 2 meter in het vierkant , 
waarop een obeli sk van 2, 7 meter hoog en met 
een bas is van 1,5 meter. 

H et draagt a ls opschrift: 

Oostel ij ke grens Nederlandsch 
Nieuw Guinea. 
141° O.L.Gr. 

E astern border N etherl ands 
N ew G ui nea. 
141° E.L.Gr. 

H r. Ms. ,,W. Snellius", Aug. 1933. 

De Luitenant ter Zee der l ste klasse, 
Commandant Hr. Ms. 
,,Willebrord S nelli us" . 
J . Tissot van P atat. 
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De Luitenant ter Zee der 2de klasse, 
Oudste Officier a/b Hr. Ms. 

,,Willebrord Snellius". 
A . C. van Versendaal. 

Staff Surveyor, 
Commissioner for the territory of N ew Guinea. 

A . A . Chauncy. 

Aan boord Hr. Ms . .,Willebrord Snellius". 

2 September, 1933. 

s. 31. 

13 September 1937. BESLUIT, bepalende de 
bekendma king in het Staatsblad van de 
op 27 Februari 1931 te Ankara tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
T urksche R epubliek gesloten overeenkomst 
betre ffende de vereffen ing der betalingen, 
welke ve1·band houden met h et h andels
verkeer tusschen beide landen, met bijbe
hoorende protocollen en notawisseling . 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Gezien de op 27 Februari 1937 te Ankara 

tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Turksche Republiek gesloten overeenkomst 
betreffende de vereffening der betalingen, 
welke verband houden met het handelsverkeer 
tus chen beide landen, met bijbehoorende pro
tocoll en en notawisseling, van welke stukken 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd; 

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

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
krachtens artikel 17 voor Nederland, Neder
landsch-l ndië, Suriname en Curaçao op 1 
Maart 1937 is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Buitenlandsche Zaken 
a . i. , van den 7den September 1937, Di rectie 
van het Protocol , n°. 32851; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, met bijbehoo

rende protocollen en notawisseling, alsmede 
de vertal ing daarvan, te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsbl ad . 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen te dezen wordt vereischt. 

H et Loo, den 13den September 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van Buitenlandsche Zaken a. i ., 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 24 September 1937.) 

OVEREENKOMST 
tusscllen het Koninkrijk (Ier Nederlanden 
en de Turksche Re1mbliek betreffende de 
vererrenlng· <ler betalingen, welke verband 
houden met het handelsverkeer tusscheu 

belde landen. 

De ederl andsche R egeering en de Turk-
sche R egeering, geleid door den wensch een 
regeling te treffen nopens de betalingen, welke 
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verband houden met het handelsverkeer tus
schen beide landen, zijn het navolgende over
eengekomen: 

Art. 1. De vereffening van de betalingen, 
verband houdende met het handelsverkeer tus
schen N ederl a nd en Turkije, zal geschieden 
over de clea ring of in particuliere compen
satie overeenkomstig de bepalingen, vervat in 
de volgénde artikelen. 

Art. 2. 1. De bedragen, verschuldigd voor 
aankoopen van goederen van ederlandschen 
oorsprong, evenals van goederen van oor
sprong u it de ederlandsche overzeesche ge
biedsdeelen, in Turkije ingevoe rd , welke moe
ten worden vereffend overeenkomstig de be
palingen van deze Overeenkomst, zullen wor
den gestort in Turksche ponden bij de Centrale 
B an k van de Turk che R epubliek, di e deze 
bed ragen na omrekening in Nederl andsche 
guldens op den dag van de storting, zal boe
ken op een in guldens luidende rentelooze, 
algemeene rekening, geopend bij de genoemde 
bank ten name van het ederlandsch Clea
ringinstituut. 

2. De omrekening van Turksche ponden in 
N ederlandsche guldens zal gesch ieden op ba
s is van den officieel en koers van de Centrale 
B an k van de Turksche Republiek. 

3. Indien het verschuldi gde bedrag is uit
gedrukt in een andere valuta dan den eder
landschen gulden of het Turksche pond, zal 
het bedrag in ederlandsche guldens woTden 
omgerekend tegen den laatst bekenden koers 
te Londen. 

Art. 3. 1. De bedragen, verschuldigd voor 
aankoopen van in N ederland ingevoerde goe
deren van Turkschen oorsprong zullen worden 
gestort in N ederl a ndsche guldens bij het Ne
derla ndsch Clearinginstituut. 

2. Indien het verschuldigde bedrag is uit
gedrukt in Turksche ponden, zal het bedrag 
in Nederl andsche guldens worden omgerekend 
op basis van den I aatsten koers van het Turk
sche pond, door de Centrale Bank van de 
Turksche Republiek ter kennis gebracht van 
het Nederlandsch Clearinginstituut. 

3. Indien het verschuldigde bedrag is uit
gedrukt in een andere valuta dan den Ne
derlandsch en gulden of het Turksche pond, zal 
het bedrag in Nederlandsche guldens worden 
omgerekend tegen den gemiddelden koers van 
de betrokken valuta volgens noteering van de 
Amsterdamsche Beurs op den dag, vooraf
gaande aan dien van de storting. 

Art. 4. 1. Het N ederlandsch Clearinginsti
tuut zal de bedragen gestort op de navolgende, 
in Nederlandsche guldens luidende, rentelooze 
rekeningen, geopend ten name van de Cen
trale Bank van de Turksche Republiek, a ls 
volgt verdeelen: 

a. 50 % op de al gemeene rekening, 
b . 30 % op de rekening "vrije de iezen", 
c. 20 % op een bijzondere rekening. 
2. H et tegoed van de a lgerneene rekening 

zal worden aangewend tot vereffen ing van die 
vorderingen, voor welker vereffening stortin
gen hebben plaats gevonden op de a l~e~ een.e 
rekening van het ederlandsch Cleanngmst1-
tuut bij de Centrale Bank van de Turksche 
R epubliek, overeenkomstig de bepalingen van 
deze Overeenkomst. 

3. Vorderingen, voortkomend uit den aan-
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koop van goederen van oorsprong uit de Ne
derlandsche overzeesche gebiedsdeelen, in Tur
kije ingevoerd nà het in werking treden van 
deze Overeenkomst, zull en worden vereffend 
uit de a lgemeene rekening, tot een bedrag van 
20 % van die rekening. 

4. H et tegoed van de rekening "vrije de
v iezen" zal ter vrije beschikking staan van de 
Centrale B ank van de Turksche R epubliek. 

5. Het tegoed van de bijzondere reke ning 
zal di e nen voor de liquidatie van een gedeelte 
van de vorderingen, voortspruitende uit den 
invoer in Turkije van goederen van oorsprong 
uit het Koninkrijk der ederlanden, welke 
heeft plaats gevonden vóór het inwerking tre
den van deze Overeenkomst. D e lijst van deze 
vorder ingen zal door het ederlandsch Clea
ringinstituut ter kennis worden gebracht van 
de Centrale Bank van de Turksche R epubliek. 

6. Zoodra de vorderingen als bedoeld in de 
vorige paragraaf zullen zijn vereffend, zal de 
bijzondere rekening worden gesloten en zal 
het percentage der voor de a l gemeene reke
ning bestemde stortingen, op 70 worden ge
bracht. 

Art. 5. De saldi in Nederlandsche gu lden , 
welke zich ten tij de van het in werking treden 
van deze Overeenkomst bevinden op de a lge
meene rekeningen bij de beide clearinginstel
lingen, voorzien in de artikelen 2 en 3 van 
de N ederlandsch-Turksche clearingovereen
komst van 23 September 1934, zullen, met uit
sluiting van de vorderingen bedoeld in art ikel 
4, paragraaf 5, worden overgeboekt naar de 
in artikel 2 en in artikel 4, paragraaf 1 a 
van deze Overeenkomst bedoelde a lgemeene 
reken ingen. 

Art. 6. l. De door de Nederlandsche ex
porteurs aan hun vertegenwoordigers in Tur
kije verschuldigde kosten en comm iss ies, even
als de door de Turksche exporteurs aan hun 
vertegenwoordigers in Nederland verschu ldig
de kosten en commissies, voortspruitende uit 
tusschen beide l anden tot stand gekomen han
delstransacties, zullen over de clearing worden 
vereffend, voorzoover zij gebruikelijk en eco
nom i ch gerechtvaard igd zij n. 

2. D e beide clearinginstellingen behouden 
zich het recht voor den aard en de wijze van 
gebru ik dezer bedragen na te gaan en te con
troleeren en vast te stellen, of deze inderdaad 
de tegenwaarde dei· hooger genoemde kosten 
en commiss ies uitma ken . 

Art. 7. Het Nederlandsch Clearinginstituut 
en de Centrale Bank van de Turksche R e pu 
bliek verbinden zich iedere betaling overeen
komstig de bepalingen van deze Overeen
komst aan te nemen. Zij zullen in geen geval 
de aanneming van betalingen afhankelijk kun
nen stellen van voorwaarden, welke niet in 
deze Overeenkomst zijn vermeld. 

Art. 8. De beide clearinginstelli ngen zull en 
elkander dagelijks in kennis stell en van de ge
dane stortingen . De ken ni sgev ing zal voor el ke 
storting inhouden het bedrag in ederlandsohe 
guldens, het bedrag in de valuta, waarin de 
vordering is uitgedrukt, den naam van den 
opdrachtgever, den naam van den begunstigde 
in het andere land, alsmede de benoodigde ge
gevens om de identiteit van de vordering vast 
te stellen. 

Art. 9. l. De betalingen aan de schuld-
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e ischers in Nederland door het ederlandsche 
Clearinginstituut en in Turkije door de Cen
trale Bank van de Turksche Republiek zull en 
geschi eden in de chronologische volgorde van 
de stortingen en binnen de grenzen van de 
op de a l gemeene, of op de bijzondere rekening 
beschikbare middelen. 

2. De betalingen in Turkije zu ll e n geschie
den in Turksche ponden op ba is van den off i
oieelen wisselkoers van de Centrale Bank van 
de Turksche Republiek op den dag van uit
betaling. 

Art. 10. l. I edere uitvoer naar Turkije van 
goederen van Nederlandschen oorsprong, even
a ls van goederen van oorsprong uit de Ne
derlandsche overzeesche gebiedsdeelen, te ver
effenen overeenkomstig de bepalingen van 
deze Overeenkomst, en iede re uitvoer naar N e
derl a nd van goederen van Turkschen oor
sprong zal vergezeld moeten gaan van een 
certificaat van oorsprong, in duplo, opge
maakt overeenkomstig de bij deze Overeen
komst gevoegde modellen. D eze certificaten 
zull en worden afgegeven overeenkomstig de 
in ieder van beide landen gedurende den duu r 
van deze Overeenkomst geldende a lgemeene 
voorschriften. 

· 2. Het exemplaar B van deze certificaten 
zal door de douane van het land van bestem
ming van een stempel worden voorzien, a ls 
bewijs van de n invoer, en door haar zorgen 
aan de clearinginstelling, waarbij de storting 
zal moeten pl aats v inden, worden teruggezon
den. H et Nederlandsch Clearinginstituut en 
de Centrale B ank van de Turk che Republ iek 
zullen elkander zoo spoed ig mogelijk over en 
weer de exemplaren B van de certificaten, 
behoorlijk afgestempeld, doen toekomen. 

Art. ll. 1. De particuliere compensatie
transacties, welke betrekking hebben op goede
ren van Turkschen oorsprong en goederen van 

ederland chen oorsprong, zull en sl echts tot 
stand kunnen komen in overeenstemming met 
de in ieder van beide l anden geldende voor
schriften. 

2. D e producten van Turkschen oorsprong 
met uitzondering van gedroogde rozijnen, ge
droogde vijgen, noten en hazelnoten, zullen 
het voorwerp kunnen zij n van particuliere 
compensatietransacties met Nederlandsche pro
ducten. De be ide regeeringen behouden zich 
het recht voor, de lijst dezer p1·oducten bij 
notawisse li ng te herzien. 

3. I edere invoer in Nederl and van goederen 
van Turkschen oorsprong, te vereffenen door 
middel van particuliere compensatie, zal den 
invoe r in Turkije van goederen van N eder
land chen oorsprong in die mate in waarde 
moeten overtreffen, dat een overschot, ver
tegenwoordigende 35 % va n de totale waarde 
van den invoer in Nederland, buiten de parti
culiere compensatie om zal worden vereffend . 
H et overschot zal tot een bedrag van 30 % 
worden geboekt op de rekening "vrije devie
zen" van de Centrale Bank van de Turksche 
Republiek, terwijl het overblijvende op de a l
gemeene rekening zal worden gebracht. 

4. De houders van vorderingen, te veref
fenen ten l aste der bijzondere rekening zullen 
het recht hebben hun vorderingen buiten de 
chronolog ische volgorde om te I iqu ideeren, 
door middel van part icu liere compensatie-
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transacties, overeenkomstig d~ bepalingen van 
het onderhavige artikel met dien verstande, 
dat in dit geval het overschot, als bedoeld in 
de voorgaande pa ragraaf, op 45 % zal worden 
gebracht. 

5. De vereffening der betalingen van de 
particuliere compensatietransacties zal geschie
den door tusschenkomst van het Nederl andsch 
Clearinginstituut en de Centrale Bank van de 
Turksche Republiek. De schuldenaar js ge
houden het verschuldigde bedrag te storten 
bij de clearinginstelling van zijn land. 

Art. 12. B eide Regeeringen zullen ieder, 
voor zoover haar betreft, de noodige maatre
gelen nemen teneinde h aar importeurs te ver
pi ichten de voorschriften van deze Overeen
komst na te leven. 

Art. 13. Het N ederlandsch Clearinginstituut 
en de Centrale Bank van de Turksche Repu
bliek zullen overleg plegen over de techr.ische 
maatregelen welke noodig zijn om de regel
matige werking van deze Overeenkomst te 
verzekeren. 

Art. 14. De tegenwaarde der goederen van 
oorsprong uit een van de verdrag,luiten<le 
landen, geëxpo;;eerd en verkocht op de op het 
grondgebied van -het andere land gehouden 
J aarbeurzen en Tentoon;;tellingen, zal worden 
vereffend over de clearing, zonder te zijn on
derworpen aan de chronologische volgorde van 
de stortingen, voor zoover de invoer en de ver
koop van deze goederen zijn toegestaan krach
tens de wettelijke voorschriften van het land, 
waar deze J aar beurzen en Tentoonstel! in gen 
zullen worden gehouden. 

Art. 15. 1. Indien bij het beëindigen van 
deze Overeenkomst een actief saldo uitstaat 
bij de clearinginstelling van een van beide 
la nden, zullen de importeurs van het andere 
la nd moeten voortgaan met het storten van 
de tegenwaarde van hun invoeren bij hun clea
ringinstelling, totdat de betrokken vorderingen 
volledig zullen zij n betaald. 

2. Evênzoo zal de vereffening van de tegen
waarde van de op crediet ingevoerde goederen 
blijven geschieden overeenkomstig de bepalin
gen van deze · Overeenkomst. 

3. De t ijdens den duur van deze Overeen
komst aangegane en op den datum van haar 
beëindiging nog niet afgewikkelde particuliere 
compensatietransacties zullen moeten worden 
ten uitvoer gebracht overeenkomstig de bepa-
1 ingen van deze Overeenkomst binnen een ter
mijn van zes maanden, te rekenen van den 
datum van haar beëindiging. 

Art. 16. Indien tengevolge van buitenge
wone omstandigheden de regelmatige werking 
van deze overeenkomst wordt belemmerd, zal 
elk van beide regeeringen het recht hebben 
het openen van nieuwe onderhandelingen te 
vragen, ten e inde hierin verbetering te bren
gen, en voor het geval deze onderhandelingen 
niet tot overeenstemming leiden, zal ieder van 
beide regeeringen het recht hebben deze .Over
eenkomst op te zeggen na 31 dagen, te reke
nen van den datum van het b_egin der onder
handelingen. 

In geval van opzegging zullen zeilende goe
deren, evenals die, welke uiterlijk den dag na 
de opzegging zijn ingescheept over en weer 
ten invoer worden toegelaten op de voorwaar
den van de opgezegde Overeenkomst. Het al-
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dus toegestane uitstel mag evenwel 60 dagen 
niet overschrijden en de betrokken goederen 
zullen door de douane moeten worden inge
klaard binnen 10 dagen, te rekenen van den 
datum van hun aankomst in de haven van het 
land van bestemming. De betrokken goederen 
zu llen zijn onderworpen aan de ten tij de van 
den invoer geldende invoerrechten. 

Art. 17. Deze Overeenkomst zal een geldig
heidsduur hebben van twaalf maanden en zal 
in werking treden met ingang van 1 Maart 
1937. Zij zal stilzwijgend worden verlengd 
voor perioden van denzelfden duur, voor zoo
ver zij niet zal zijn opgezegd met een termij n 
van twee maanden. 

Art. 18. Deze Overeenkomst vervangt het 
Verdrag van 23 September 1934, hetwelk zal 
ophouden van kracht te zijn, wodra deze Over
eenkomst in werking is getreden. 

Gedaan te Ankara, 27 Februari 1937. 
(L. S.) B. Ph. van Harinxma thoe Slooten 
(L.S.) Faik Kurdoglu 

llljvoegsel. 
EXEMPLAAR A. 

Certificaat van oorsprong·. 

Verzender: 
Naam .... . ... ... .. ... . .. .. . . 
Woonplaats .... . ......... . 
Straat ....... ..... .. ..... ... . 

Aard van de koopwaar: 
Wijze van verpakking: 
Aantal stuks: 
Gemerkt N° . : 

Gewicht " 

Waarde: 
{ 

bruto 
netto 

'.Vijze van vervoer: 

Geadresseerde: 
Naam ............... .. 
Woonplaats ............. .. 
Straat 

kg 
kg 

Hierbij wordt verklaard, dat de bovenaan
geduide goederen van oorsprong zijn uit 
.. ...... ...................... en dat dit certificaat van 
oorsprong afgegeven is overeenkomstig de 
bepalingen van de Turksch-Nederlandsche han-
delsovereenkomst van ............................ .. 

Bijvoei;-scl. 
EXEMPLAAR B. 

(Dit exemplaar zal hetzelfde nummer dragen 
als het exemplaar A; het zal door de douane 
worden voorzien van een stempel en door deze 
worden overgelegd aan de Bank, waar de 
storting zal plaats vinden.) 

Verzender: 
Naam ... 
Woonplaats ............. .. 
Straat .. .............. ..... .. 

Aard van de koopwaar: 
Wijze van verpakking: 
Aantal stuks: 
Gemerkt N°.: 

G . h { bruto ew1c t .. .. .. .. netto 

Waarde: 
'.Vijze van vervoer: 

Geadresseerde : 
Naam ................. . 
Woonplaats ......... . 
Straat ...................... . 

kg 
kg 
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Hierbij ,vordt verklaard, dat de bovenaan
geduide goederen van oorsprong z1Jn uit 
...... .... .... ... ............. en dat dit certificaat van 
oorsprong afgegeven is overeenkomstig de 
bepalingen van de Turksch-Nederlandsche han-
delsovereenkomst van ................... .. ........ . 

PROTOCOL van onderteekening rn et betrek
. king tot de Overeenkornst tusschen het 

K oninkrijk der Nederlanden en de Tu ,·k
sche R epubliek, inzake de verreff ening van 
de betalingen, rnet betrekking tot het han
delsverkeer tusschen de beide land.en. 

De N ederlandsche R egeeriog en de Turksche 
R egeering hebben het navolgende vastgesteld: 

H et Koninkrijk der ederlanden omvat: 
Nederl a nd, N ederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao. 

Overal , waar in de onderhavige Overeen
komst de uitdrukking " ederland" voorkomt, 
wordt uitsluitend bedoeld het g rondgebied ge
legen in Europa. 

Gedaan te Ankara , 27 F ebruar i 1937. 
B. Ph. van H a rinxma thoe Slooten 
Faik Kurdoglu 

Ankara, 27 Februa ri 1937. 

Mijnheer de Onderstaatssecretaris, 

Op het oogenblik van onderteekeoing van 
deze Overeenkomst en met verwijzing naar 
paragraaf 1 van artikel 10, heb ik de eer U 
mede te deelen, dat overeenkomstig de in het 
Koninkrijk der N ederlanden op dit stuk gel
dende voorschriften, ieder certificaat van oor
sprong a ls bedoeld ia a rtikel 10 van de Over
eenkomst en betrekking hebbende op N eder
landsche goederen, za l moeten zijn voorzien 
van een visum van de daartoe bevoegde N e
derl aodsche Autoriteiten, of wel moeten zijn 
vergezeld van een door deze Autoriteiten af
gegeven exportcert ificaat . 

De Autoriteit, aan wie op dit oogenblik 
deze bevoegdheid is gegeven, is het C r i s is · 
U i tv o e r B u re a u te 's-Gravenhage. 

Gel ief, Mijnheer de Onderstaatssecretaris, de 
verzekering van mijn hoogachting te aanvaar
den. 

B . Ph . van H ar inxma thoe Slooten 

Den H eere F aik Kurdoglu, 
Onderstaatssecretaris van het Minis terie 
van Nationale Econornie van Turkije, 
Ankara. 

Ankara, 27 Februari 1937. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Ik heb de eer U de ontvangst te berichten 
.van Uw brief van heden van den vol genden 
inhoud: · 

" Op het oogenbl ik van onderteekening van 
deze Overeenkomst en met verwijzing naar 
paragraaf 1 van artikel 10, heb ik de ee r U 
mede te deelen, dat overeenkomstig de in het 
Koninkr ijk der ederlaoden op dit stuk gel
dende voorschr iften, ieder certificaat van oor
sprong als bedoeld in a rtikel 10 van de Over-
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eenkomst en be trekking hebbende op eder
landsche goederen, zal moeten zijn voorzien 
van een visum van de daartoe bevoegde Ne
derl andsche Autoritei ten, of wel moeten zijn 
vergezeld van een door deze Autoriteiten af
gegeven exportcertificaat. 

De Autori te it, aan wie op dit oogenblik 
deze bevoegdheid is gegeven, is het C r i s i s 
Ui tv oer B u re au te 's-Gravenhage." 

Ik haast mij U mede te dee len, dat ik ae
coord ga met den inhoud van dezen brief en 
ik verzoek U, Mijnheer de Zaakgelastigde, de 
verzekering van mijn hoogachting wel te willen 
aanvaarden. 

F a ik Kurdoglu 
Den H ee,·e 
Baron B. Ph . van H arinxma thoe Slooten, 
Zaakg·elastigde der N ederlanden, 
Ankara. 

PROTOCOL. 

Op het oogenbl ik van onderteekening van 
de Overeenkomst onder dagteekening van he
den tusschen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Turksche R epubliek, . nopens de vèreffe
ning van de betalingen betrekking hebbende 
op het handelsverkee r tusschen de beide I an
den, zijn de be ide R egeeringen het navolgende 
overeengekomen : 

Art. 1. De beide Regeeringen zullen de 
bestudeer ing voortzetten van de leve ringen en 
van de werken, uit te voeren onder toepassing 
van dit Protocol en van de uitbreiding der 
middelen ter verzekering van de daa rmede 
verband houdende overm akingen, tot een be
drag van 35 ,000,000 N ederlandsche guldens. 

H et is wel verstaan dat het hi tlr betre ft: 
a. den bouw van radiostations en de uit

voering van werken voor den dienst der 
P.T.T. 

b. den bouw van de uitrusting van de ha
vens van Gölcük, Eregli , Samsun en Trabzun. 

c. den bouw van schepen. 
d. de levering van koff ie, van oorsprong 

uit de Nederl andsche overzeesche gebiedsdee
len. 

e. de leveringen aan de Turksche Regee
ring en de uitvoering va n de werken, begrepen 
in het plan voor den industrieelen opbouw en 
van openbare werken van den Turkschen Staat. 

Deze lijst, alsmede het hierboven vermelde 
bedrag van 35,000,000 Nederl andsche guldens, 
kunnen in gemeenschappelijk overleg door de 
beide R egeeringen worden gewijzigd. 

A rt. 2. De overmaking der annuiteiten aan 
de belanghebbenden, zal gedurende een pe
riode van ten hoogste acht jaar geschieden 
overeenkomstig de bepalingen van de daarop 
betrekking hebbende contracten en binnen het 
ka der van de volgende artikelen: 

Art. 3. De bedoelde annuite iten zullen naar 
Nederland kunnen worden overgemaakt door 
m iddel van den invoer van Turksche goede
ren : 

a. hetzij door rech tstreeksch e verkoopen, 
welke door de Turksche autoriteiten op de 
Nederl andsche markten zullen geschieden, 

b. hetzij door invoeren in N ederland door 
N ederlandsche firm a 's op basis van particu-
1 iere compensatie. 



455 

Aan de Turksche autoriteiten zal worden 
overgelaten er voor te zorgen, in hun con
tracten met de Nederl andsche belanghebben
den te bepal en, welke wijze van overmaking 
in aanmerking zal komen. 

Art. 4. Voor het geval de Turksche Regee
ring zich verbonden zou hebben tot het doen 
van rechtstreeksche verkoopen op de N eder
landsche m arkten om te voldoen aan de ver
pl ichtingen uit hoofde van deze contracten, 
neemt de N ederlandsche Regeering van haar 
kant de verplichting op zich er voor zorg te• 
dragen, dat de noodige invoervergunningen 
om deze verkoopen te kunnen bewerkstelligen 
zonder beperking zullen worden verleend. 

De beide Regeeringen zijn bovendien over
eengekomen, dat de tegenwaarde van deze 
verkoopen zal worden gestort bij het Neder
l andsch Clearinginstituut. V an deze bedragen 
zal 30 % ter vrije beschikking worden gesteld 
van de Centrale Bank van de Turksche R epu
bliek, en 70 % worden geboekt op een reke
ning " Werken en Lever ingen". 

Voor het geval het tegoed op de rekening 
" W erken en Leveri ngen" niet voldoende zou 
zijn voor de a lgeheele a fwikkeling van een 
aldus aan een ederl andsche firma verschul
digde annuï te it, verplicht de Turksche Regee
ring zich op den vervaldag het verschil op de · 
genoemde rekening in vrij e deviezen ter be
schikking te stell en. 

Art. 5. Voor het geval de N ederlandsche 
firma's contracten op basis van particuliere 
compensatie zullen afsluiten, zal het bij artikel 
4 met betrekking tot invoervergunningen be
paalde eveneens van toepass ing zijn, met dien 
verstande, dat in dat geval de tegenwaarde 
van de betrokken invoeren in haar geheel zal 
worden bestemd voor de betaling van het ver
schuldigde op den vervaldag. 

De a fwikkeling van deze particuliere com
pensatie-transacties zal geschieden door tus
schenkomst van de Centrale B ank der Turk
sche Republiek en het N ederlandsch Clear ing. 
instituut, die in gemeenschappelijk overleg de 
techn ische wijze van afwikkeling zullen vast
stellen. 

Art. 6. De T urksche producten, welke kun
nen dienen als basis voor de rechtstreeksche 
verkoopen van de Turksche Regeering, a ls
mede van de particuliere compensatie-trans
acties van ederlandsche firm a's, bedoeld in 
de artikelen 4 en 5 van dit Protocol , zijn de 
volgende: 

Tarwe, gerst, gierst (dari), kanariezaad, 
opium, - daaronder begrepen opium, geleverd 
aan de Regie van N ederl andsch-Indië, op 
voorwaarde, dat zij verkocht wordt door tus
schenkomst van de betrokken Nederlandsche 
firm a's - mohair, katoen, wijnen, spir itua
li ën, m armer en alle andere p roducten van 
Turkschen oorsprong, voor zoover het addi
tioneele karakter van den betrokken invoer in 
Nederland door beide Regeeringen zal zijn 
erkend. 

Niettemin kunnen de hierboven genoemde 
goederen tot aan den datum van onderteeke
ning der onderhavige contracten, alsmede voor 
hoeveelheden, welke uitgaan boven die, wel ke 
vere ischt zijn voor de voldoening van de a n
nuï te iten, welke uit deze contracten voort
spruiten, eveneens worden ingevoerd over de 
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clearing of door middel van particul iere com
pensatie, niet vallende onder dit P rotocol. 

Art. 7. 1. Wat tarwe betreft, neemt de 
Turksche Regeeri ng de verplichting op zich 
elk jaar voor de particuliere compensatie
t ransacties, bedoeld in he t voorgaande artikel , 
voldoende · hoeveelheden te reserveeren ter 
voldoening aan de verplichtingen, verband 
houdende met de loopende verbintenissen. 

2. Indien tengevolge van droogte of va n 
andere ongunstige en onvoorziene ki imatolo
gische omstandigheden, de tarwe-oogst in Tur
kije beneden 50% van het gemiddelde van de 
voorafgaande vijf ja ren zou blijven, zull en 
beide partijen onmiddellijk overleg plegen om 
ter vervanging van tarwe de levering van 
andere Turksche producten vast te stell en, 
alsmede de prijzen dezer producten binnen 
het kader van het bepaalde in paragraaf 4. 

3. Voor het geval de Turksche R egeering 
niet in staat is de vereischte hoeveelheid tarwe 
of de in de plaats van tarwe tredende produc
ten a ls bedoeld in de voorafgaande paragraaf 
ter beschikking te stell en van de belangheb
benden of van de door dezen aangewezen 
N eder!andsche koopers, verbindt de Turksche 
Regeering zich om op den vervaldag het ont
brekende in vrije deviezen ter beschikking te 
stell en van de belanghebbenden, door tusschen
komst van het N ederlandsch Clearing instituut. 

4. De levering van de tarwe, welke ter be
schikking wordt gesteld van de Nederl andsche 
belanghebbenden, zal F.O.B. I stanbul geschie
den. De prijs F .O.B. I stanbul zal niet hooger 
mogen zijn dan het gemiddelde van de prijzen, 
welke voor tarwe van overeenkomstige kwali
teit worden genoteerd op de beurzen te: 

Rotterdam (C.I.F.) 
Liverpool (C.I.F.) 
Istanbul-Export (F.O.B.) 

5. De aldus vastgestelde gemiddelde prijs 
zal evenwel in geen geval hooger mogen zijn 
dan het gem iddelde van de prijzen op de beur
zen te Rotterdam en te Liverpool , vermeerderd 
met 5 % van dit gemiddelde. 

6. De data, waarop de N ederlandsche be
langhebbenden verplicht zijn deze tarweleve
ranties af te nemen, a lsmede de duur van de 
verplichtingen van de Turksche R egeering om 
deze tarwe te hunner beschikking te houden, 
zull en in de a f te sluiten contracten worden 
aangegeven. 

7. H et model van het verkoopcontract, het
welk zal worden gebezigd, de techn ische bij
zonderheden van de levering, a lsmede de pro
cedure, welke zal worden gevolgd om de ge
schillen te beslechten, die onder meer over de 
kwal iteiten van de geleverde tarwe kunnen 
rijzen en die van invloed zouden kunnen zijn 
op de prijzen, zull e n worden vastgesteld in de 
contracten, welke tusschen de Turksche Auto
r ite iten en de N ederlandsche belanghebbenden 
zullen worden gesloten . 

Art. 8. De bepalingen van dit Protocol zul. 
Jen van kracht blijven tot aan de algeheele 
afwikkeling van de annuïteiten, wel ke in de 
contracten zijn voorzien. 

Gedaan te Ankara, 27 Februari 1937. 
B. Ph. van H arinxma thoe Slooten 
F aik .Kurdoglu 
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s. 248. 

2 October 1937. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
ging van het Koninklijk besluit van 4 
September 1862, Staatsblad n°. 174, hou
dende voorschriften tot uitvoering va n de 
wet van 21 December 1861, Staatsblad n°. 
129, regelende de samenstelling en de be
voegdheid van den R aad van State . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken van 5 Augustus 1937, 2de Af
deeling A, n°. 1220 en van 11 Augustus 1937, 
n°. 24608, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat in verband met het in 
werking treden op 8 J uli 1937 van Ons be
sluit van 3 Juli 1937 (Staatsblad n°. 140) en 
op 15 Juli 1937 van Ons beslu it van 9 Juli 
1937 ( taatsblad n°. 141) aanvulling en wij 
ziging noodzakel ijk zijn van artikel 31 van 
het Koninklijk besluit van 4 September 1862 
(Staatsblad n°. 174), gelij k dit luidt ingevolge 
Ons besluit va n 6 November 1935 (Staatsblad 
n°. 645); 

Den Raad van State gehoord (advies van 14 
September 1937, n°. 30); 

Gez ien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 September 1937, 2de 
Afdeeling A, n° . 1274, en 27 September 1937, 
n°. 28904, Afd. B .B.; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 31 van het Konink lijk be

slui t van 4 September 1862 (Staatsblad n° . 
174), laatstelijk gewijzigd bij Ons bes luit van 
6 November 1935 (Staatsblad n°. 645) , wordt 
gelezen: 

De eerste Afdeeling staat in betrekking tot 
het Departement van Buitenl andsche Zakon; 

de tweede tot dat van Justit ie; 
de derde tot dat van Binnenlandsche Zaken; 
de derde A tot dat van Al gemeene Za ken; 
de vierde tot dat van Onderwij , Kunsten en 

Wetenschappen ; 
de vijfde tot dat van Defensie; 
de zesde tot dat van Financiën; 
de zevende tot dat van Waterstaat; 
de achtste tot dat van Economische Zaken; 
de achtste A tot dat van Socia le Za ken; 
de negende tot dat van Koloniën. 
2 . Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Sta,a,tsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken zij n bela t met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 2den October 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
De Minister van /J innenlandsche Zaken, 

V a n Boe ij e n. 
(Uitgeg. 12 October 1937.) 
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s. 350. 

14 J uli 1937. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Rijkstelegraafreglement 1934. (Be
sluit van den 21 December 1933, Staats
blad nr. 709.) 

Wij WILHELM! A, enz. 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

wijziging te brengen in het Rijkstelegraafregle
ment-1034, laatetelijk vastgesteld bij Ons be
sluit van 21 December 1933 (S taatsblad 11°. 709). 

• Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Juni 1937, n°. 7, 
Hoofdbestuur der P osterij en, Telegrafie en 
Telefoni e; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1337, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juli 1937, n°. 6, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art . I. I n de eerste en tweede zin van arti

~el 51,,~id 5, eerste alinea, wordt "25" gewijzigd 
rn " 15 . 

De tweede alinea van genoemd lid 5 ver
valt . 

Art. II. In ar t ikel 69, lid 1, onder o wordt 
het tweemaal aldaar voorkomende cijfer "15" 
veranderd in " 10" ; in lid 1 onder b wordt 
,,16" gewijzigd in "10". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Augustus 1937. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het S taatsblad geplaatst en in afschr-ift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 14den Juli 1937. 

s. 351. 

WILHELMINA. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

van B oe ü en. 
(Uitgeg . 23 Juli 1937.) 

21 J uli 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
al s bedoeld in artikel 14, tweede lid , der 
Gel dsch ieterswet. 

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

Binnenlandsche Zaken d.d. 20 Mei 193'i, n° . 5392, 
afdeeling Armwezen, en van Onzen Minister 
van Justitie, d.d. 27 Mei 1937, 1• afdeeling C, 
no . 1210; 

Gezien artikel 14. tweede lid, der Geld
schieterswet ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1937, 11°. 29); 

Gezien het nader rapport van onze voor
noemde Ministers van 7 Juli 1937, n°. 7144, 
afdeeling Armwezen, en van 17 Juli 1937, 
lste afdeeling C, n°. 1154; 

H eb ben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, op welken de wet 

van 22 April 1937 (Staatsblad n°. 310), tot 
wi jziging van de Geldschieterswet, in werking 
zal treden, te bepalen het navol~ende : 
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Eenig artikel. 
Door burgemeester en wethouders van ge

meenten, waar een of meer geldschietbanken 
worden gehouden, wordt bepaald, in welke 
gevallen en onder welke voorwaarden in hunne 
gemeente een kaartregister met het in het eerste 
l id van artikel 14 der Geldschieterswet bedoelde 
register wordt gelijkgesteld . 

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

's-Gravenhage, den 2l sten Juli 1937. 
WI LHELMINA. 

De Minister van Binnenlarulsche Zaken, 
van Bo e ij e n . 

De Minister van Justitie, C. G os el in g. 
(Uitgeg. 30 J11,li 1937.) 

s. 352. 

26 J uli 1937. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Postbesluit 1925 (Staatsblad nr. 
396) en van het Internationaal Postbesluit 
1934 (Staatsblad nr. 570). 

Wij WILHELMINA, enz 
Overwegende, dat het wenschelijk is wijziging 

te brengen in het Postbesluit 1925 (Staatsblad 
nr. 396), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 Januari 1937 (Staatsblad 
nr. 341) en in het Internationaal Postbesluit 
193~_ (~taatsblad nr. 570), zooal~ dit laatstelijk is 
gew1Jz1gd b1J Ons besluit van 24 Februari 1937 
(Staatsblad nr. 343); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 J uli 1937, nr. 7, 
Hoofdbestuur der Posterijen. Telegr.i,fie en 
Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 J uli 1937, nr. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist~r van 23 Juli 1937, nr. 12, 
Hoofd bestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

Artikel 1. 
Artikel 2, § 1 en het eerste en tweede lid van 

§ 2, van het Postbesluit 1925 (Staatsblad nr. 
396) worden vervangen door : 

,,§ 1. 1. Behoudens het bepaalde bij het 
volgende lid bedraagt het port der brieven, bij 
vooruitbetaling : 

voor elke briefkaart 4 cent ; 
voor eiken anderen brief : 

van een gewicht van niet meer dan 20 gr. 5 cent; 
boven 20 gram tot en met 200 gram 10 cent ; 

,, 200 ., 500 gram 15 cen t ; 
,, 500 ,, ,, ,, ,, 1000 gram 20 cent; 
,, 1000 ,, ,, ,, ,, 1500 gram 25 cent; 
,, 1500 ,, ,, ,, ,, 2000 gram 30 cent. 
2. H et port van een brief, afkomstig van en 

bestemd voor een door of vanwege den D irec
tenr-Generaal der Posterij en, Telegrafie en 
Telefonie vast te stellen kring, bedraagt bij voor
uitbetaling : 

voor elke briefkaart 2 cen t ; 
voor eiken anderen brief : 
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voor een gewicht van niet meer dan 20 gram 
3 cent; 

boven 20 gram tot én met 100 gram 6 cent. 
§ 2. 1. Behoudens het bepaalde bij het 

volgende lid bedraagt het port der gedrukte 
stukken, bij vooruitbetaling: 

voor een gewicht tot en met 500 gram 1 ½ 
cent per 50 gram of restend gedeel te van 50 
gram; 

boven 500 gram tot en met 750 gram 17½ 
cent; 

boven 750 gram tot en me t 1000 gram 20 cent; 
en voorts voor elk volgend gewicht van 500 

gram of restend gedeelte van 500 gram 5 cent 
daarboven. 

2. Het port der gedrukte stukken, van welke 
spoedbehandeling wordt verzocht door middel 
van een in het oog loopende, boven het adres 
gestelde aanwijzing "Spoed" of een soortgelijke 
tezelfder plaatse aangebrachte aanduiding, of 
van welke de afzender expresse-bestelling, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 
van dit besluit, verlangt, bedraagt bij vooruit
betaling: 

voor een gewicht tot en met 50 gram 2 cent.''. 
§ 4 van genoemd artikel wordt vervangen door: 
,,§ 4. Het port der monsters bedraagt, bij 

vooruitbetaling, 3 cent per 100 gram of restend 
gedeelte van 100 gram.". 

Artikel II. 
In artikel 2, eerste lid van het I nternationaal 

Postbesluit 1934 (Staatsblad n°. 570) wordt in 
plaats van "6 cent" gelezen "5 cent". 

H et bepaalde in artikel 3, eerste lid, onder 
1°, sub a van genoemd besluit wordt vervangen 
door: 

,,a. in het verkeer met Ouraça.o en Suriname, 
alsmede in het verkeer met B elgië en Duitsch
land, tusschen kantoren, welke in een rechte 
l.iin gemeten niet meer dan 30 kilometer van 
elkander zijn verwijderd : 

5 cent per 20 gram of rest end gedeel te van 
20 gram;". 

I n artikel 3, eerste lid, onder 1°; sub c van 
meergenoemd besluit wordt in plaats van "6 
cent" gelezen "5 cent". 

In artikel 3, eerste lid, onder 2°, sub a van 
meer~enoemd besluit wordt in plaats van " 5 
cent' gelezen "4 cent". · 

Artikel III. 
Het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onder 

6°, sub a van het Internationaal P ost,besluit 
1934 (Staatsblad nr. 570) wordt vervangen 
door: 

,,a. in het verkeer met Nederlandsch-Indië, 
Curaçao en Suriname per zeepost: 

3 cent per 100 gram of restend gedeelte van 
100 gram;" . 

Artike l IV. 
Dit besluit t reed t in werking op 1 September 

1937. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenl.andsche Zaken, 
van Boeijen. 

( Uitgeg. 3 Aug. 1937). 
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s. 353. 

28 Juli 1937. BESLUIT, houdende wijzig ing 
en aanvulling van het Radio-reglement 
1930. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 Juni 1937, n°. 
5, Hoof_dbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie; 

Gelet op artikel 3ter van de Telegraaf- en 
T elefoonwet __ 190_4 (Staatsblad n°. 7) , zooals 
deze laatsteh;k 1s aangevuld en gewijzigd bij 
de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n° . 169) ; 

Gelet op artikel 37 van het Radio-reglement 
1930, vastgestel d bij Koninklijk Besluit van 
9 Mei 1930 (Staatsblad n°. 159), zooals dit 
l aats_telij_~ i gewijzigd en aangevuld bij het 
Komnkh; k Besluit van 8 September 1936 
(Staatsblad n°. 348) ; 

den Raa d van State gehoord (advies van den 
13 Juli 1937, n°. 38); 

gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juli 1937, n°. 3, 
Hoofdbestuur der Posterijen, T elegrafie en 
Tel efoni e; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 37 van het Radio-regle

ment 1930 worden de leden 4 en 5 verwisseld 
en wordt het nieuwe- l id 5 gelezen als volgt: 

5. De Minister is bevoegd tot het treffen 
van alle regelingen en het nemen van alle 
maatregelen welke ter nadere uitvoering van 
het in dit artikel .?epaalde, noodzakelijk zijn, 
waaronder kan z1;n begrepen een regeling 
v<;>lgens welke,_ met . behoud van de grondbe
ginselen van dit artikel , in bepaalde gevallen 
of groepen van gevallen met betaling van een 
verminderd bedrag of van een verminderde 
vergoeding kan worden volstaan, dan wel geen 
betaling behoeft te worden gedaan. 

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

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes! uit het
welk in het Staatsblad zal worden gepÎaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Biunenlandsche Zaken 
V a n B o e ij e n. ' 
(Uitgeg . 17 Augustus 1937.) 

s. 366. 

28 J uli 1937. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 27 
Mei 1937 (Staatsblad N°. 363) ._ 

Wij WILHELMINA, enz. : 
Op de YOOrdracht van Onzen Minister van 

Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
J~m 1937, N°. 8828 ~II, Aldeeling Voorbe 
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is On 
besluit van 27 Mei 1937 (Staatsblad N°. 363) 
te wijzigen en aan te vullen; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1937, 0

• 27); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 Juli 1937, N°. 
11470, afdeeling Voorbereidend Hoo"er en 
Middelbaar Onderwijs; 

0 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1 °. Onder 1 ° van Ons bes! uit van 27 Mei 
1937 (Staatsblad N°. 363) wordt in plaats 
van "laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
17 November _;934 (~_taatsbl~d N°. 592)" ge
lezen : laatsteh;k gew1Jz1gd b1; Ons besluit van 
29 December 1936 (Staatsblad 0

• 377) en 
in het intitulé van dat besluit wordt in plaats 
van "laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
slui t van 17 ovember 1934 (Staatsblad N° . 
592)" gelezen: ,,laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 29 December 1936 (Staats
blad N°. 377)"; 

2°. Aan artikel 4 van Ons beslu it van 27 
Mei 1937 (Staatsblad N°. 363) wordt toege
voegd: 

,,~_ij ~-et schriftelijk werk wordt gevolgd de 
schr1Jfw1;ze volgens De Vries en Te Winkel 
met de navolgende afwijkingen: ' 

1. De e wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De ee blijft ech ter 
aan het einde van een woord, alsmede in af
le idingen en samenstellingen van woorden op 
-ee ; 

2. De o wordt aan het eind van open letter
grepen niet verdubbeld. De oo blijft echter 
vóór ch in de woorden: 

goochelen, goochem, loochenen, alsmede in 
hun afleidingen en samenstellingen ; 

3. Sch wordt alleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
a_chtervoegsel -isch de thans gangbare spel
ling ; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bij
voeglijk gebru ikte bezittelijke voornaamwoor
den mijn, Uw, zijn , hun, haar, mogen worden 
weggelaten, behalve in staande uitdrukkingen 
a ls Hare Hoogheid, te zijnen huize, en in bij
zondere taal en bijzonderen stijl ; 

5. de naamvalsuitgang -n bij lidwoorden 
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorde~ 
of daarmede gelijkstaande verbu igbare woor
den mag worden weggelaten, behalve: 

a. in staande uitdrukkingen en in bijzon
dere taal en bijzonderen stijl · 

b. in het enkelvoud bij de 'namen van man
nelijke personen, bij de namen van dieren die 
Of uitsluitend een mannelijk individu aa~dui
den, àf een gebruikelijk a fl eidsel op -in ter 
aanduiding van het vrouwelijk individu naast 
zich hebben, benevens bij woorden, die een 
kennelijk mannelijke zelfstandigheid aandui
den· 

6.' Onverminderd hetgeen geldt voor staan
de uitdrukkingen, bijzondere taal en bijzon
deren stijl , richt men zich bij de voornaam
woordelijke aanduiding van zelfstandigheden 
en bij het gebruik van den tweeden naamval 
enkelvoud naar het beschaafde taalgebruik 
met dien verstande, dat zij, haar, der dezer' 
enz. niet gebruikt mogen worden met' betrek'. 
k ing tot de namen van mannelijke personen 
van dieren, di e àf uitsluitend een mannelij k 
individu aanduiden, àf een gebruikelij k af-
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leidsel op -in ter aanduid ing van het vrouwe
lijk individu naast zich hebben, benevens met 
betrekking tot de woorden, die een kennelijk 
m annelijke zelfstandigheid aanduiden; en dat 
hij , zij n, hen, hun, des, dezes, enz. niet ge
b rui kt mogen worden met betrekking tot de 
namen van vrouwelijke personen en de namen 
van dieren, die u itsluitend een vrouwelijk in
di vidu aanduiden." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering 
van d it besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepl aatst en waarvan a fschr ift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten J ul i 1937. 
WILHE LMINA. 

De Minister van Onderwij s, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem aker d e B r u ï n E>. 

(Uitgeg. 6 Augustus 1937. ) 

s. 367. 

28 J uli 1937. BESLUIT tot wijzig ing van 
het K oninklijk besluit van 4 J uli 1905, 
Staats blad N °. 227, laatstelijk gewijzigd 
bij K oninklijk besluit van 6 Augustus 
1935, Staatsblad N° . 498, ter uitvoer ing 
van artikel 33, onder c, der hooger-onder
wijswet. 

Wij WIL H EL MI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen, van 
22 J uni 1937, 0 22283, afdeeling H ooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger
onderwijswet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
2 0 J ul i 1937 , N° . 29); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
n oemden M in ister van 24 J uli 1937, 0

• 3107, 
afdeAl ing H ooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
Art. I. H et derde l id van artikel 8 van 

Ons besluit van 4 Juli 1905, Staatsblad N °. 
227, laatstelijk gewij zigd bij Ons beslu it van 
6 Augustus 1935 , Staatsblad N °. 498, wordt 
gelezen a ls volgt: 

Het candidaats-examen loopt over de vol-
gende vakken: 

a . de theoretische en toegepaste mechan ica. 
b. de natuurkunde, 
c. de hydrauli ca, 
d. de waterbouwkunde, 
e. de aanleg van wegen en de brugbouw, 
/ . de archi tectuur, 
g. de ijzerconstructies, 
h . het gewapend beton, 
i. de w erktuigbouwkunde, 
k. de electrotechniek, 
l. het landm eten, het waterpassen en de 

geodes ie, 
111" de kennis en het onderzoek van bouw

stoffen, 
n. het adm inistratief recht. 
Ar t. IL A rtikel 14 van Ons beslui t van 

4 J uli 1905, Staatsblad 0
• 227, laatstelijk 

gewijzigd bij Ons beslui t van 6 Augustus 1935, 
Staatsblad N °. 498, wordt gelezen a ls volgt : 

Omtrent de vereischten voor de examens ter 
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verkrij g ing van een diploma van mijn
ingenieur gelden de vol gende bepalingen. 

H et propaedeut isch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de wiskunde, 
b. de natuurkunde, 
c. de delfstofk unde, 
H et candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken: 
a. de theoret ische en toegepaste mechanica, 
b. de natuurkunle, 
c. de sch eikunde, 
d. de werktui gbouwkunde, 
e. de ·mechanische technologie, 
/ . de delfstof- en aardkunde, 
g. de mijnkunde, 
h . het landmeten en het waterpassen, 
i. het technisch teekenen . 
H et ingenieurs-examen loopt over de vol-

gende va kken: 
a. de arch itectuur, 
b. de werktu igbouwkunde, 
c. de electrotechnie k, 
d. de delfstof- en aardku nde, 
e. dé mij nkunde, metall urgie en docimasie, 
/ . het administratief recht. 
H et ingenieurs-di ploma wordt slechts ui tge

reikt aan hen, die bewijzen hebben overgelegd 
van voldoende practische werkzaamheid. 

Art. III. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van 7 September 1937. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, waarvan afschr ift za l worden ge
zonden aan den Raad van State . 

's-Gravenhage, den 28sten J ul i 1937. 
WILH ELMINA . 

De M inister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

J . R. SI o te m a k er d e B ruïne. 
(Uitgeg. 6 Augustus 1937. ) 

s. 389. 

28 Juli 1937. BESLUIT, houdende aanvul
ling en wijzi g ing van den bij het Orga-· 
n iek B esluit P .T .T . 1928 behoorenden 
"Staat van de rangen, waarin het vaste 
ambtenaarspersoneel bij het Staatsbedrijf 
der P .T .T . is ingedeeld". 

Wij Vl7JLHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen M inister van 

B innenlandsche Zaken van 24 J uli 1937, n°. 
1, H oofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

dat in den bij het Organiek Besl uit P .T .T . 
1928 (beslui t van den llden Maart 1929, 
Staatsblad n°. 74, zooals di t laatstelij k is ge
wijzigd bij beslui t van den 3den Juni 1937, 
Staatsblad n°. 387) behoorenden " Staat van 
de rangen, waa rin het vaste ambtenaarsper
soneel bij het Staatsbedrijf der P .T .T. is inge
deeld" onder "C. Ambtenaren, benoemd en 
ontslagen door den Directeur-Generaal" de 
volgende aanvulling en wijzig ingen worden 
aangebracht: 

a. in de plaats van de nummers 47, 48 en 
49 en hetgeen daarachter staat, wor dt ge
lezen : 
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,,47. Bureelambtenaren 2de klasse. 
,,48. Bureelambtenaren 3de klasse. 
,,49 . Boekhouders." 
b . na "62. Va kwerklieden" wordt opgeno

men " 63. Werklieden-voorman" . 
c. de nummers 63 t/m 72 worden onder

scheidenlij k gewijzigd in 64 t/m 73. 
Deze aanvulling en wijzigingen worden ge

acht te zijn ingegaan op 1 Ju ni 1937. 
Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad za l worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Al gemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De }lfinister van Binnentandsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 
(Uitgeg. 17 Augustus 1937.) 

s. 391. 

4 Augustus 1937. BESLUIT, houdende ge
deeltelijke inwerk ingtreding van de wet 
van 22 April 1937, Staatsblad 0

• 321 , 
tot wijzi ging en aanvulling der hooger
onderwijswet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mini ster van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
Juli 1937, N °. 2239, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op artikel XIV van de wet van 22 
April 1937, Staatsblad 0

• 321, tot wijziging 
en aanvulling der hooger-ondorwij swet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de artikelen I , II, III, VII 

behalve het vermelde onder g en X behalve 
artikel 200septies van de wet van 22 April 
1937, Staatsblad N °. 321, tot wijziging en 
aanvulling der hooger-onderwijswet, in wer
king zullen treden met ingang van 1 Septem
ber 1937. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslu it, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 4den Augustus 1937. 
WILHELM! A. 

De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. S l o tem ake r d e B ruïne. 
( Ui tgeg. 27 Augustus 1937 . ) 

s. 448. 

1 Juli 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
den a lgemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld bij artikel 8 der wet van 1 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 76), houdende 
voorzieningen ter zake van gemeentelijke 
kosten van werk loosheidswrg, gewijzigd 
bij de wet van 11 September 1936 (S taats
blad n°. 402). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Financiën, van Rinnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken, dd. 21 
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Januari 1937, Generale Thesaurie, Afdeeling 
Financieele Zaken, n°. 174 ; 

Gezien de artikelen 8 en 9bis der wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 76), houdende voor
zieningen t erzake van gemeentelijke kosten 
van werkloosheidszorg, gewijzigd bij de wet 
van 11 September 1936 (Staatsblad n°. 402); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 F ebruari 1937, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers d.d. 11 Juni 1937, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Financieele Zaken, n°. 147, 
dd. 17 Juni 1937, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, n°. 20202, en dd. 26 Juni 1937, Afdee
ling Werkverschaffing en Stetmverleening, 

206- } 
no. 300- 1139; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1937 

vast te stellen de volgende voorschriften. 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1°. de wet: de wet van 4 Maart 1935 (Staats

blad n° . 76), houdende voorzieningen terzake 
van gemeent elijke kosten van werkloosheids
zorg, gewijzigd bij de wet van 11 September 
1936 (Staatsb lad n°. 402); 

2°. het fonds: het Werkloosheidssubsidie
fonds; 

3°. het uitgestooten bedrag : het bedrag, dat 
overeenkomstig de bepali ngen van Ons besluit 
van den 27sten Juni 1935 (Staatsblad no. 364.), 
gewijzigd bij Ons besluit van den 3l sten 
Januari 1936 (Staatsblad n°. 442), aan een 
gemeente als renteloos voorschot is verleend 
terzake van de niet uit gewone inkomsten ge
dekte gewone uitgaven wegens kosten van st eun
uitkeeringen aan werkloozen en die van arbeids
loonen, in den zin der wet,, betaald bij werk~ er
schaffing aan werkloozen, gedaan in 1934; 

4-0 • de belastingbijdrage : de bijdrage aan 
een gemeente, als bedoeld in artikel 8, derde lid, 
onder b, der wet; 

5°. Onze Ministers: Onze Ministers, met de 
uitvoering van dit besluit belast; 

6°. de commissie: de commissie, ingesteld 
bij artikel 9bis der wet. 

2. Onze Ministers kunnen voor de ingevolge 
dit besluit door gemeentebesturen in te zenden 
opgaven formulieren vaststellen en de termijn 
van inzending dier opgaven bepalen, voorzoo
ver die t ermijnen in dit besluit niet zijn geregeld. 

HOOFDSTUK II. 
De bijdrage in de uitgaven wegens kosten van 
steunuitkeeringen aan werkloozen en die van 
arbeidsloonen, betaald bij werkverschaffing aan 
werkloozen (artikel 8, eerste en tweede lid, der wet). 

3. De bij<lr,i,ge, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 8 der wet wordt onder cheiden in een 
gewone bijdrage en een extra bijdrage. 

4. 1. De gewone bijdrage wordt verleend 
in de uitgaven : 

a. wegens kosten van steunuitkeeringen 
aan werkloozen en wegens arbeidsloonen, be
taald bij werkverschaffing aan werkloozen, 
zooals deze uitgaven in artikel 6 zijn omschre
ven, en 
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b. wegens kosten van controle op werkloo
zen. 

2. De gewone bijdrage wordt berekend met 
inachtneming van de bepalingen van de artike
len 5, 6, 7 en 8. 

5. 1. De gewone bijdrage, in de uitgaven, 
in het eerste lid van het vorig artikel onder a 
genoemd, wordt voor elke, daarvoor in aan
merking komende, gemeente bepaald aan de 
hand van de verhouding tusschen die uitgaven 
en de som der volgens a rtikel 8 berekende 
belastingopbrengsten. 

2. Voor het jaar 1937 geeft de bij dit besluit 
behoorende schaal in kolom II aan, welk per
centage van de in artikel 4, eerste lid, onder a, 
genoemde uitgaven, als gewone bijdrage wordt 
ontvangen, bij een bepaalde in het vorige lid 
van dit artikel bedoelde verhouding. 

3. Voor de jaren 1938 en 1939 wordt deze 
schaal bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld . 

4. Indien bij de berekening van het in het 
tweede lid bedoelde verhoudingscijfer voor een 
gemeente een percentage wordt verkregen, dat 
in kolom I van de schaal niet voorkomt, wordt 
voor de bepaling van het percentage, bedoeld 
in kolom II der schaal, rekening gehouden met 
het naastliggend lager getal in kolom I. 

6. 1. H et bedrag van de in het eerste lid 
van artikel 4, onder a, bedoelde uitgaven wordt 
verkregen door samentelling van de ten laste 
van den gewonen dienst der gemeentebegroo
ting gedane uitgaven wegens: 

a. steunttitkeeringen aan werkloozen, toe
slagen op uitkeeringen uit werkloozenkassen 
daaronder begrepen; 

b. arbeidsloonen, betaald bij werkverschaf
fing aan werkloozen, een en ander berekend met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 

2. Onder werkloozen, in den zin van dit 
artikel, zijn te verstaan zij, die door Onzen 
Minister van Sociale Zaken als zoodanig zijn 
aangemerkt. 

3. De steunttitkeeringen, toeslagen op uit
keeringen uit werkloozenkassen daaronder be
grepen, mogen bij de toepassing van het eerste 
lid van dit artikel slechts worden medegeteld, 
voor zoover zij zijn verstrekt overeenkomstig 
voorschriften van Onzen Minister van Sociale 
Zaken en voor zoover zij zijn gedaan over 
de tijdvakken, voor welke die voorschriften 
door Onzen Minister van Sociale Zaken geldig 
zijn verklaard. 

4. De arbeidsloonen, betaald bij werkver
schaffing aan werkloozen, mogen bij de toepas
sing van het eerste lid van dit artikel slechts 
worden medegeteld : 

a. voorzoover zij betaald zijn aan werkloo
zen, die door of namens Onzen Minister van 
Sociale Zaken zijn aangew ezen ; 

b. voorzoover zii zijn bepaald overeenkom
stig door Onzen Minister van Sociale Zaken 
goedgekeurde loonregelingen ; 

c. voorzoover zij betrekking hebben op door 
Onzen Minister van Sociale Zaken goedgekeurde 
werkverschaffingsobjecten; 

d. voorzoover zij betrekking hebben op 
tijdvakken, waarvoor door Onzen Minister van 
Sociale Zaken gelegenheid tot werkverschaffing 
werd openge teld ; 

e. tot de bedragen, welke geacht kunnen 
worden in het belang van de werkverschaffing 
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te zijn uitgegeven. Onze Minister van Sociale 
Zaken stelt bij de goedkeuring van elk werkver
schaffingsobject deze bedragen vast. 

7. 1. De gewone bijdrage in de kosten van 
controle op werkloozen bedraagt vijftig ten 
honderd van deze kosten. 

2. Als kosten van controle op werkloozen 
worden uitsluitend aangemerkt de uitgaven 
wegens belooning van de personen, die voor het
uitoefenen van deze controle, wat hun aantal 
betreft, met toestemming van Onze Ministers 
in dienst der gemeente zijn, tegen een belooning 
en gedurende de tijdvakken, welke door Onze 
Ministers zijn goedgekenrd. 

8 . 1. De som der belastingopbrengsten, in 
artikel 5, eerst e lid, bedoeld, wordt verkregen 
door optelling van de zuivere opbrengst van: 

a. honderd opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting bij rangschikking der 
gemeenten voor de heffing dezer hela ting in c:le 
eerste klasse ; 

b. vijftig opcenten op de hoofdsom der 
vermogensbelasting ; 

c. tachtig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens gebouwde eigendom
men; 

d. twintig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens ongebouwde eigendom
men; 

e. de hoofdsom der personeele belasting 
volgens het tarief der wet op de Personeele 
belasting 1896, vermeerderd met honderd en 
vijftig opcenten in de klasse of de klassen, waar
in de gemeenten voor de heffing dezer belasting 
gerangschikt zijn ; 

f. vijf en zeventig procent van de hoofdsom 
der grondbelasting. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
van artikel 5 wordt jaarlijks voor elke gemeente 
bepaald de in het vorig lid bedoelde som der 
belastingopbrengsten over het boekingstijdvak, 
dat eindigt in het kalenderjaar, dat twee jaren 
voorafgaat aan het kalenderjaar, waarop de in 
het vorig lid bedoelde berekening betrekking 
heeft. 

3. De in het eerste lid bedoelde belasting
opbrengst van 100 opcenten op de hoofdsom 
der gemeentefondsbelasting wordt voor elke 
~emeente gesteld op 1 'f.maal het bedrag der 
mgevolge artikel 21, derde en vierde lid, van 
het Financieele-verhoudingsbesluit voor het 
desbetreffende boek.ingstijdvak berekende op
brengst van 80 opcenten op de hoofdsom dier 
belasting. 

4-. De in het eerste lid onder b tot en met f 
bedoelde belastingopbrengsten worden voor 
elke gemeente gesteld op de bedragen der 
ingevolge artikel 21, vijfde tot en met twaalfde 
lid, van het Financieele-verhoudingsbesluit 
voor het desbetreffende b oekingstijdvak b e
rekende opbrengst van elk der in het eerste lid 
onder de letters b tot en met f genoemde belas
tingen. 

5. Bij de toepassing van het derde en het 
vierde lid worden eventueele ingevolge artikel 
25, vierde lid, van het Financieele verhoudings
besluit genomen beslissingen mede in aanmer
king genomen. 

9. 1. Indien tengevolge van de opneming 
in de begrooting van voor een gewone bijdrage 
uit het fonds in aanmerking komende uitgaven, 
het evenwicht tusschen de gewone uitgaven en 
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inkomsten van de begrooting voor een dienst
jaar eener gemeente is verstoord, kan, voor
zoover zulks voor herst el van het verstoorde 
evenwicht noodig is te achten, onder de hier
onder omschreven voorwaarden een extra bij 
drage ten laste van het fonds worden toegekend . 
Het bedrag dezer extra bijdrage is in geen geval 
grooter, dan noodig is, om het bedrag der 
gewone bijdrage in de uitgaven, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 4, onder a, op te voeren 
tot t en hoogst-e 99 ten honderd van de in 
artikel 6 omschreven uitgaven, het een en ander 
berekend naar de in de goedgekeurde gemeente
begrooting geraamde cijfers. 

2. De extra bijdrage wordt slechts dan 
toegekend, indien de gemeentebegroot,ing van 
het dienstj aar, waarop de bijdrage betrekking 
heeft, volledig voldoet aan de voorwaarden, 
welke door Onze Ministers, na overleg met 
Gedeputeerde Staten, vóór of zoo spoedig moge
lijk na den aanvang van het betrokken dienst
jaar worden gesteld. 

10. 1. Voor toekenning van een gewone en 
een extra bijdrage komen slechts die gemeenten 
in aanmerking, welke 

a. zich geheel gedragen naar de voorschrif
ten, door Onzen Minister van Sociale Zaken 
gesteld of nog te stellen t en aanzien van werk
verschaffing en steunverleening aan werkloozen, 
de desbetreffende administratie en de controle 
op de werkloozen daaronder begrepen ; 

b. zich tegenover Onze Ministers verbinden 
om alleen hulp op het gebied van werkloozen
zorg te verstrekken of te lat en verstrekken, wel
ke door Onzen Minister van Sociale Zaken is 
aàngegeven en onder de voorwaarden, waarop 
tevoren van dezen Minister de goedkeuring is 
verkregen; 

c. naar het oordeel van Onzen Minister van 
Sociale Zaken ten volle medewerken tot het 
t reffen van door dezen Minister noodzakelijk 
geachte maatregelen met betrekking tot de 
werkverschaffing en de steunverleening aan 
werkloozen ; 

d. naar het oor deel van Onzen Minister 
van Sociale Zaken hebben zorg gedragen voor 
een voldoende controle op de uitkeeringen uit 
de werkloozenkassen van volgens het Werkloos
heidsbesluit 1917 gesubsidieerde vereenigingen. 

2. Indien een gemeente in strijd handelt 
met het bepaalde in het eerste lid, zijn Onze 
Ministers niettemin bevoegd de gewone bijdrage 
en/of de extra bijdrage geheel of gedeeltelijk 
toe te kennen. 

3. Van toekenning van een gewone en een 
extra bijdrage zijn uitgesloten de gemeenten, die 
op l April 1937 niet waren aangesloten bij de 
regeling, vervat in het Werkloosheidsbeslui t 
1917, en de gemeenten, die, hoewel zij op 1 
April 1937 bij die regeling waren aangesloten, 
deze aansluiting op of nà dien datum hebben te 
niet gedaan. 

HOOFDSTUK III. 

De bijdrage in het uitgestooten bedrag (artikel 8, 
derde lid, onder a, der wet). 

11 . 1. De bijdrage, bedoeld in artikel 8, 
derde lid, onder a, der wet bedraagt jaarlijks 
een percentage van het één tiende gedeelte van 
het uitgestooten bedrag der gemeent e. 

2. Het percentage, bedoeld in het eerste lid 
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van dit artikel is gelijk aan het percentage, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 5. 

HOOFDSTUK IV. 

De belastingbijdrage (artikel 8, derde lid, onder b, 
der wet). 

12. 1. Voor toekenning van een belasting
bijdrage komen slechts in aanmerking d ie ge
meenten, welke moeilijkheid ondervinden t enge
volge van de inperking van haa r belastingge
bied, ingevolge de bepalingen der wet . 

2. De belastingbijdrage kan ten hoogste 
beloopen een som , welke noodig is te achten 
voor de verkrijging van evenwicht tusschen de 
gewone uitgaven en inkomsten van een dienst
jaar, doch in geen geval meer dan de som der 
belastingopbrengsten, welke geacht kunnen 
worden ingevolge de bepalingen der wet van de 
gemeente naar het fonds te zijn overgebracht. 

3. Zij wordt slechts dan verleend, indien de 
gemeentebegrooting van het dienst jaar, waarop 
de bijdrage betrekking heeft, volledig voldoet 
aan de voorwaarden, welke door Onze Ministers, 
na overleg met Gedeputeerde Staten, vóór of 
zoo spoedig mogelijk na den aanvang van het 
betrokken dienstjaar worden gest eld. 

HOOFDSTUK V. 

Samenvoeging, grenswijziging en opheffing van 
gemeenten. 

13. Onze Ministers kunnen, met behoud van 
de aan dit besluit ten grondslag liggende begin
selen, een van dit besluit afwijkende regeling 
treffen ten aanzien van gemeenten, die eerst 
met ingang van een datum, liggende nà 1 
Januari 1937, zijn ingesteld, of welker grondge
bied nà dien datum is gewijzigd. 

HOOFDSTUK VI. 

De vaststelling der bijdragen uit het fonds . 
14. 1. Voor de toepassing van artikel 4 

worden voor elke gemeente met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 6 en 7, als 
uitgaven wegens kosten van uitkeeringen aan 
werkloozen en die van arbeidsloonen, betaald 
bij werkverschaffing aan werkloozen, en als 
uitgaven t erzake van controle op werkloozen , 
aangemerkt de bedragen, welke voor deze 
doeleinden zijn opgenomen in de aan Onzen 
Minist er van Sociale Zaken ingezonden opgaven, 
voorzoover die bedragen door dezen Minister 
na verificatie dier opgaven zijn goedgek eurd. 

2. Nadat de t ermijn voor inzending van de 
opgaven, bedoeld in het vorig lid, over een 
kalenderjaar is verstreken, zendt Onze Minister 
van Sociale Zaken aan elk gemeentebestuur, 
dat opgaven over het afgeloopen kalenderj aar 
heeft ingezonden, een opgaaf van het totaal 
bedrag der uitgaven wegens kosten van uit 
keeringen aan werkloozen , dat der uitgaven 
wegens arbeidsloonen, betaald bij werkver
schaffing aan werkloozen, en dat der uitgaven 
terzake van controle op werkloozen over ge
noemd kalenderjaar . 

3. Binnen tien dagen, nadat de in het vorig 
lid bedoelde opgaaf is ter post bezor~d, kunnen 
de gemeentebesturen aan Onzen Mmister van 
Sociale Zaken de bezwaren mededeelen, waartoe 
de opgaaf hun aanleiding geeft . 
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15. Voor de toepassing van artikel 4 wordt 
voor elke gemeente de som der belastingop
brengsten, bedoeld in artikel 8, door Onzen 
Minister van Financiën t elkenjare vastgesteld. 

16 . 1. Elk gemeentebestuur, dat aanspraak 
meent te kunnen maken op toekenning van 
een extra bijdrage, als bedoeld in artikel 9, en 
eventueel op een belastingbijdrage, zendt een 
aanvrage aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, vóór 1 Januari van het jaar, 
waarop de aanvrage betrekking heeft. 

2. De aanvrage vermeldt de berlragen, welke 
het gemeentebestuur als extra bijdrage en/of 
als belastingbijdrage meent noodig te hebben. 

3. De aanvrage, die betrekking heeft op het 
dienstjaar 1937, wordt, in afwijking van het 
bepaalde in het eerste lid van dit artikel bij 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
ingezonden uiterlijk op den 2lsten dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad waarin dit 
besluit is geplaatst. 

17. 1. Onze Ministers stellen voor elke ge
meente vast : 

I. vóór 1 Juni van het kalenderjaar , volgen
de op dat, waarop de vast stelling betrekking 
heeft: 

a. het totaalbedrag der uitgaven wegens 
kosten van uitkeeringen aan werkloozen en die 
van a rbeidsloonen, betaald bij werkverschaf
fing aan werkloozen, bedoeld in artikel 6 ; 

b. het percentage, bedoeld in kolom I der 
in artikel 5 genoemde schaal ; 

c. het percentage, bedoeld in kolom II der 
in artikel 5 genoemde schaal ; 

d. het bedrag der gewone bijdrage, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 4, onder a ; 

e. het bedrag van de gewone bijdrage, be
doeld in het eerst e lid van artikel 4, onder b ; 

f. de bijdrage in het uitgestooten bedrag; 
II. binnen twee maanden na de goedkeuring 

van de gemeentebegrooting, waarin een extra 
bijdrage, als bedoeld in artikel 9, en/of een 
belastingbijdrage is geraamd: 

a. het ·bedrag der extra bijdrage ; 
b. het bedrag der belastingbijdrage. 
2. De besluiten, bedoeld in het eerst e lid, 

onder Ia en Ie, zijn met redenen omkleed, 
indien het gemeentebestuur bezwaren heeft 
ingebracht t egen de opgaaf, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 14. 

18. Indien na de toekenning van een gewone 
bijdrage, als bedoeld in het eerste lid van artikel 
4, of van een extra. bijdrage, als bedoeld in 
a rtikel 9, of van een helastinirbijdra.ge omstan
digheden aanwezig blijken te zijn, die, indien 
zij bekend waren geweest vóór de toekenning 
van de gewone bijdrage, de extra bijdrage of de 
belastingbijdra~e tot niet-toekenning van één 
of meer dezer bijdragen, dan wel tot t oekenning 
van één dezer bijdragen tot een geringer bedrag 
aanleiding zouden hebben gegeven, kunnen 
Onze Ministers, bij met redenen omkleed 
besluit, alsnog tot intrekking of wijziging van 
één of meer dezer bijdragen overgaan. 

19. 1. De extra bijdrage en de belasting
bijdrage worden in den loop of na afloop van het 
dienstjaar nimmer verhoogd. 

2. Verlaging of intrekking van de voren
bedoelde bijdragen kan onverminderd het be
paalde in artikel 18, plaats hebben bij niet 
naleving van de voorwaarden, welke aan de 
toekenning der bijdragen zijn verbonden en 
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voorts, indien de maatregelen tot verlaging der 
gewone uitgaven en verhooging der gewone 
inkomsten, welke in de begrooting zijn geraamd, 
niet of niet tijdig zijn ingevoerd. 

HOOFDSTUK VII. 

Voorschotverleening op de bijdragen, en afreke
ning van de bijdragen. 

20. 1. Aan gemeenten kunnen op hare 
aanvrage, in afwachting, dat de gewone bijdrage 
overeenkomstig het bepaalde in het vorig 
hoofd stuk wordt vastgesteld, voorschotten op 
die bijdrage worden verleend. . 

2. De gemeenten, welke een voorschot, als 
bedoeld in het vorig lid , wenschen te ontvangen, 
wend en zich met een daartoe strekkend verzoek 
tot Onzen Minister van Sociale Zaken. 

3. H et voorschot aan een gemeente zal ten 
hoogste negentig ten honderd beloopen van het 
bedrag, dat vermoedelijk wegens de vorenbe
doelde bijdrage aan die gemeente zal worden 
verleend. 

4. H et verschil tusschen deze bijdrage, 
zooals die op grond van het bepaald e in dit 
besluit wordt vastgesteld en het op grond van 
dit artikel uitgekeerde voorschot wordt met de 
gemeente verrekend binnen dertig dagen na 
deze vaststelling. 

5. De verrekening, tengevolge van de in
trekking of van de wijziging, als bedoeld in 
artikel 18, van een reeds toegekende gewone 
bijdrage, vindt plaats binnen dertig dagen na de 
dagtcekening van de beschikking tot intrekking 
of wijziging. 

21. 1. Van de extra bijdrage en van de 
belastingbijdrage wordt, nadat deze zijn vastge
steld , gedurende den loop van het dienstjaar 
aan de gemeenten zeventig t en honderd in ter
mijnen uitgekeerd op tijdstippen, welke door 
Onze Ministers bij de toekenning dier bijdragen 
voor elke gemeente worden bepaald. 

2. De overblijvende dertig ten honderd der 
vorenbedoelde bijdragen wordt zoo spoedig 
mogelijk uitgekeerd na het sluiten van het 
dienstjaar, waarop de bijdragen betrekking 
hebben, nadat daarop in mindering is gebracht 
een derde gedeelte van hetgeen naar het oordeel 
van Onze Ministers voor den dienst niet blijkt 
noodig t e zijn. 

3. De verrekenin$ tengevolge van de in
trekking of van de wijziging, als bedoeld in de 
artikelen 18 en 19, van een reeds toegekende 
extra bijdrage, vindt plaats binnen dertig dagen 
na de dagteekening van de beschikking tot 
intrekking of wijziging. 

22. Op de bijdrage in het uitgestooten be
drag wordt telkenjare op 31 December aan de 
gemeente een voorschot verstrekt t ot ten 
h oogste negentig ten honderd van h et vermoe
delijk bedrag dier bijdrage. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van de commissie. 
23. De commissie draagt den naam van 

Rijkscommissie van Advies voor het Werkloos
heidssubsidiefonè ~. 

24. 1. Onze Ministers en de overige Hoof
den der Departementen van Algemeen Bestuur 
winnen het advies van de commissie in over 
onderwerpen, welke de uitvoering der wet be-
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treffen. De overige Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur zenden hun daartoe 
strekkende aanvragen aan Onzen Minister 
-van Financiën, die voor doorzending aan de 
commissie zorg draagt. 

2. De commissie dient voorts Onzen Minis
ters van advies over de in het eerste lid bedoelde 
ónderwerpen, indien zijzelve dit gewenscht acht. 

3. Aan d" commissie wordt door de Hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestuur 
mededeeling gedaan van de besluiten door hen 
genomen in zaken, waarover zij de commissie 
hebben gehoord. 

25. ]. De commissie brengt haar adviezen 
schrütelijk uit. 

2. Een minderheid in de commissie is be
voegd, schrütelijk een afzonderlijk ad vies uit te 
brengen. 

HOOFDSTUK IX. 

Slotbepaling. 
26. 1. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag volgende op dien 
zijner afkondiging. 

2. De bepalingen van <lit besluit zijn slechts 
-van kracht voor de dienstjaren 1937, 1938 en 
1939. 

3. De bepalingen van Ons besluit van den 
27sten Juni 1935 (Staatsb/,ad n°. 364), zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van den 3lsten 
Januari 1936 (Staatsblad n° . 442), welke op de 
vaststelling van het ui tgestooten bedrag be
trekking hebben, blijven, in afwijlcing van het 
bepaalde in het tweede lid van artikel 26 van 
dat besluit, van kracht . 

Onze Ministers van Financï•n, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van tate en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den lsten Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, J. A. de Wilde. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

van Bo e i jen. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Rom me. 
(U;tgeg. 13 Juli 1937.) 

SCHAAL voor het dienstiaar 1937, behoorende bij 
het Koninklijk besluit van l Juli 1937 
(Staalsb/,ad n°. 448). 

Kolom l stelt voor de verhouding tusschen 
de in 1937 te,i laste van den gewonen dienst der 
gerneentebegrooting gedane uitgaven wegens 
kosten van steunuitkeeringen aan werkloozen 
en die van arbeidsloonen, betaald bij werkver
schaffing aan werkloozen, en de som der volgens 
artikel 8 van bovengenoemd besluit berekende 
belastingopbrengsten, uitgedrukt in procenten 
(in 3 decimalen). 

Kolom 2 stelt voor de bijdrage uit het fonds in 
procenten van de uitgaven wegens kosten van 
steunuitkeeringen aan werkloozen en die van 
arbeidsloonen, -betaald bij werkverschaffing aan 
werkloozen. ' 

,...; cá 
s s .s 0 
C 0 

:,,:j ~ 

106,545 85,0 
105,833 84,9 
105,130 84,8 
104,436 84,7 
103,751 84,6 
103,075 84,5 
102,408 84,4 
101,749 84,3 
101.098 84,2 
100,456 84,1 
99,822 84,0 
99,195 83,9 
98,576 83, 
97,966 83,7 
97,362 83,6 
96,756 83,5 
96,176 83,4 
95,594 83,3 
95,019 83,2 
94,451 83,1 
93,889 83,0 
93,334 82,9 
92,785 82,8 
92,242 82,7 
91,707 82,6 
91,177 82,5 
90,652 82,4 
90,135 82,3 
89,622 82,2 
89,116 82.1 
88,616 82,0 
88,120 81,9 
87,630 81,8 
87,146 81,7 
86,667 81,6 
86,192 81,5 
85,723 81,4 
85,259 81,3 
84,801 81,2 
84,347 81,1 
83,897 81,0 
83,452 80,9 
83,012 80,8 
82,577 80,7 
82,145 80,6 
81,719 80,5 
81,297 80,4 
80,879 80,3 
80,465 80,2 
80,056 80,1 
79,650 80,0 
79,249 79,9 
78,852 79,8 
78,458 79,7 
78,069 79,6 
77,683 79,5 
77,300 79,4 
76,922 79,3 
76,547 79,2 
76,176 79,1 
75,809 79,0 
75,444 78,9 
75,083 78,8 
74,725 78,7 
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74,372 78,6 57,012 72,2 
74,021 78,5 56,804 72,1 
73,673 78,4 56,597 72,0 
73,329 78,3 56,392 71,9 
72,989 78,2 56,189 71,8 
72,650 78,l 55,987 71 ,7 
72,315 78,0 55,786 71,6 
71,983 77,9 55,587 71,5 
71,654 77,8 55,388 71,4 
71,328 77,7 55,192 71,3 
71,006 77,6 54,997 71,2 
70,685 77,5 54,803 71 , l 
70,369 77,4 54,610 71,0 
70,053 77,3 54,420 70,9 
69.742 77,2 54,228 70,8 
69,432 77,1 54,040 70,7 
69,126 77,0 53,853 70,6 
68,822 76,9 53,667 70,5 
6 ,521 76,8 53,483 70,4 
68,223 76,7 53,299 70,3 
67,927 76,6 53,116 70,2 
67,634 76,5 52,935 70,1 
67,343 76,4 52,755 70,0 
67,054 76,3 52,576 69,9 
66,768 76,2 52,400 69,8 
66,484 1 76,l 52,223 69,7 
66,203 76,0 52,048 69,6 
65,924 75,9 51,874 69,5 
65,647 75,8 51,700 69,4 
65,373 75,7 51,529 69,3 
65,100 75,6 51,358 69,2 
64,830 75,5 51,188 69,1 
64,563 75,4 51,021 69,0 
64,298 75,3 50,853 68,9 
64,034 75,2 50,687 68,8 
63,773 75,1 50,521 68,7 
63,513 75,0 50,358 68,6 
63,256 74,9 50,194 68,5 
63,000 74,8 50,032 68,4 
62,748 74,7 49,870 68,3 
62,497 74,6 49,711 68,2 
62,247 74,5 49,552 68, l 
62,001 74,4 49,394 68,0 
61,755 74,3 49,236 67,9 
61,512 74,2 49,080 67,8 
61,271 74,1 48,925 67,7 
61,031 74,0 48,771 67,6 
60,793 73,9 48,618 67,5 
60,557 73,8 48,466 67,4 
60,323 73,7 48,314 67,3 
60,091 73,6 48,164 67,2 
59,860 73,5 48,014 67,l 
59,631 73,4 47,866 67,0 
59,404 73,3 47,718 66,9 
59,178 73,2 47,571 66,8 
58,955 73,1 47,425 66,7 
58,732 73,0 47,280 66,6 
58,512 72,9 47,135 66,5 
58,293 72,8 46,993 66,4 
58,075 72,7 46,850 66,3 
57,859 72,6 46,708 66,2 
57,645 72,5 46,568 66,1 
57,433 72,4 46,427 66,0 
57,222 l 72,3 46,288 65,9 
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46,150 65,8 38,712 59,4 33,300 53,0 
46,012 65,7 38,614 59,3 33,227 52,9 
45,876 65,6 38,517 59,2 33,154 52,8 
45,739 65,5 38,420 59,1 33,082 52,7 
45,604 65,4 38,324 59,0 33,009 52,6 
45,470 65,3 38,228 58,9 32,938 52,5 
45,337 65,2 38,133 58,8 32,867 52,4 
45,203 65,1 38,038 58,7 32,795 52,3 
45,071 65,0 37,944 58,6 32,725 52,2 
44,939 64,9 37,849 58,5 32,655 52,1 
44,809 64,8 37,756 58,4 32,584 52,0 
44,680 64,7 37,663 58,3 32,514 51,9 
44,550 64,6 37,571 58,2 32,445 51,8 
44,422 64,5 37,479 58,1 32,375 51,7 
44,294 64,4 37,387 58,0 32,306 51,6 
44,167 64,3 37,296 57,9 32,238 51,5 
44,040 64,2 37,205 57,8 32,169 51,4 
43,915 64,1 37,114 57,7 32,101 51,3 
43,790 64,0 37,024 57,6 32,033 51,2 
43,666 63,9 36,935 57,5 31,966 51,l 
43,543 63,8 36,846 57,4 31,898 51,0 
43,420 63,7 36,757 57,3 31,831 50,9 
43,298 63,6 36,669 57,2 31,764 50,8 
43,177 63,5 36,581 57,l 31,698 50,7 
43,056 63,4 36,493 57,0 31,632 60,6 
42,936 63,3 36,406 56,9 31,565 50,5 
42,816 63,2 36,320 56,8 31,499 50,4 
42,697 63,1 36,234 56,7 31,434 50,3 
42,579 63,0 36,148 56,6 31,369 50,2 
42,462 62,9 36,062 56,5 31,305 50,1 
42,344 62,8 35,977 56,4 31,239 50,0 
42,228 62,7 35,892 56,3 31,175 49,9 
42,112 62,6 35,807 56,2 31,111 49,8 
41 ,997 62,5 35,724 56,l 31,047 49,7 
4 1,883 62,4 35,641 56,0 30,983 49,6 
4 1,769 62,3 35,557 55,9 30,920 49,5 
4 1,656 62,2 35,475 55,8 30,857 49,4 
41,543 62,1 35,392 55,7 30,794 49,3 
41,432 62,0 35,310 55,6 30,732 49,2 
4 1,320 61,9 35,228 55,5 30,668 49,1 
41,209 61,8 35,148 55,4 30,606 49,0 
41,099 61,7 35,066 55,3 30,544 48,9 
40,989 61,6 34,985 55,2 30,483 48,8 
40,879 61,5 34,905 55,1 30,421 48,7 
40,772 61,4 34,826 55,0 30,360 48,6 
40,663 61,3 34,746 54,9 30,299 48,5 
40,555 61,2 34,667 54,8 30,239 48,4 
40,449 61,1 34,588 54,7 30,178 48,3 
40,342 61,0 34,509 54,6 30,118 48,2 
40,237 60,9 34,432 54,5 30,058 48,1 
40,131 60,8 34,354 54,4 29,998 48,0 
40,027 60,7 34,277 54,3 29,938 47,9 
39,922 60,6 34,199 54,2 29,879 47,8 
39,819 60,5 34,122 54, l 29,820 47,7 
39,716 60,4 34,046 54,0 29,761 47,6 
39,613 60,3 33,969 53,9 29,702 47,5 
39,511 60,2 33,894 53,8 29,644 47,4 
39,409 60,1 33,818 53,7 29,585 47,3 
39,308 60,0 33.744 53,6 29,528 47,2 
39,208 59,9 33,668 53,5 29,471 47,l 
39,107 59,8 33,594 53,4 29,413 47,0 
39,008 59,7 33,520 53,3 29,356 46,9 
38,909 59,6 33,446 53,2 29,298 46,8 
38,810 59,5 33,372 53,l 29,241 46,7 

29,184 46,6 25,951 40,2 23,342 33,8 
29,128 46,5 25,905 40,l 23,304 33,7 
29,071 46,4 25,861 40,0 23,268 33,6 
29,015 46,3 25,816 39,9 23,232 33,5 
28,960 46,2 25,772 39,8 23, 195 33,4 
28,904 46,1 25,727 39,7 23, 159 33,3 
28,849 46,0 25,683 39,6 23,122 33,2 
28,793 45,9 25,638 39,5 23,086 33,1 
28,738 45,8 25,595 39,4 23,051 33,0 
28,683 45,7 25,550 39,3 23,015 32,9 
28,629 45,6 25,507 39,2 22,979 32,8 
28,575 45,5 25,463 39,1 22,943 32,7 
28,520 45,4 25,420 39,0 22,907 32,6 
28,466 45,3 25,376 38,9 22,872 32,5 
28,412 45,2 25,333 38,8 22,837 32,4 
28,359 45, l 25,291 38,7 22,802 32,3 
28,306 45,0 25,247 38,6 22,767 32,2 
28,252 44,9 25,205 38,5 22,731 32,1 
28,199 44,8 25,162 38,4 22,696 32,0 
28,147 44,7 25,120 38,3 22,661 31,9 
28,094 44,6 25,077 38,2 22,627 31,8 
28,041 44,5 25,035 38,1 22,592 31,7 
27,989 44,4 24,993 38,0 22,558 31,6 
27,937 44,3 24,951 37,9 22,523 31,5 
27,885 44,2 24,909 37,8 22,489 31,4 
27,833 44,1 24,867 37,7 22,454 31,3 
27,781 44,0 24,826 37,6 22,420 31,2 
27,730 43,9 24,785 37,5 22,387 31,1 
27,679 43,8 24,743 37,4 22,353 31,0 
27,628 43,7 24,702 37,3 22,319 30,9 
27,578 43,6 24,662 37,2 22,285 30,8 
27,527 43,5 24,620 37,1 22,251 30,7 
27,476 43,4 24,580 37,0 22,217 30,6 
27,426 43,3 24,540 36,9 22,184 30,5 
27,376 43,2 24,499 36,8 22,151 30,4 
27,326 43,1 24,459 36,7 22,118 30,3 
27,276 43,0 24,419 36,6 22,085 30,2 
27,226 42,9 24,378 36,5 22,052 30,1 
27,177 42,8 24,338 36,4 22,019 30,0 
27,128 42,7 24,299 36,3 21,986 29,9 
27,079 42,6 24,258 36,2 21,952 29,8 
27,029 42,5 24,219 36,1 21,920 29,7 
26,981 42,4 24, 180 36,0 21,887 29,6 
26,932 42,3 24, 140 35,9 21,855 29,5 
26,885 42,2 24,101 35,8 21,822 29,4 
26,836 42,l 24,062 35,7 21,790 29,3 
26,788 42,0 24,023 35,6 21,758 29,2 
26,740 41,9 23,984 35,5 21,726 29,1 
26,692 41,8 23,946 35,4 21,694 29,0 
26,645 41,7 23,906 35,3 21,662 28,9 
26,597 41,6 23,868 35,2 21,630 28,8 
26,550 41,5 23,830 35,1 21,598 28,7 
26,503 41,4 23,792 35,0 21,567 28,6 
26,456 41,3 23,753 34,9 21,535 28,5 
26,410 41,2 23,715 34,8 21,504 28,4 
26,363 41, 1 23,678 34,7 21,471 28,3 
26,317 41,0 23,640 34,6 21,440 28,2 
26,270 40,9 23,602 34,5 21,409 28,1 
26,224 40,8 23,564 34,4 21,378 28,0 
26,178 40,7 23,527 34,3 21,347 27,9 
26,133 40,6 23,490 34,2 21 ,316 27,8 
26,086 40,5 23,452 34,1 21,285 27,7 
26,040 40,4 23,415 . 34,0 21,254 27,6 
25,996 40,3 23,379 33,9 21,223 27,5 
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21,193 27,4 19,392 21,0 17,861 14,6 
21,162 27,3 19,366 20,9 17,840 14,5 
21,132 27,2 19,341 20,8 17,817 14,4 
21,101 27,1 19,315 20,7 17,795 14,3 
21,071 27,0 19,289 20,6 17,773 14,2 
21,041 26,9 19,264 20,5 17,7•52 14,1 
21,010 26,8 19,238 20,4 17,730 14,0 
20,980 26,7 19,212 20,3 17,707 13,9 
20,950 26,6 19,187 20,2 17,685 13,8 
20,020 26,5 19,162 20,1 17,664 13,7 
20,891 211,4 19,137 20,0 17,643 13,6 
20,861 26,3 19,112 19,9 17,621 13,5 
20,831 26,2 19,086 19,8 17,600 13,4 
20,802 26,1 19,061 19,7 17,578 13,3 
20,772 26,0 19,036 19,6 17,556 13,2 
20,74-3 25,9 19,012 19,5 17,535 13, l 
20,713 25,8 18,987 19,4 17,514 13,0 
20,684 2ij,7 18,962 19,3 17,492 12,9 
20,655 25,6 18,937 19,2 17,471 12,8 
20.626 25,5 18,912 19,l 17,450 12,7 
20,597 25,4 18,887 19,0 17,429 12,6 
20,568 25,3 18,864 18,9 17,408 12,5 
20,539 25,2 18,839 18,8 17,387 12,4 
20,510 ?5, l 18,814 18,7 17,366 12,3 
20,482 25,0 18,709 18,6 17,345 12,2 
20,153 2!,9 18,765 18,5 17,323 12,1 
20,425 24,8 18,742 18,4 17,303 12,0 
20,396 24,7 18,717 18,3 17,282 11,9 
20,368 24,6 18,693 18,2 17,261 11,8 
20,339 24,n 18,669 18,1 17,241 11,7 
20,311 24,4 18,644 18,0 17,220 11,6 
20,283 24.,3 18,621 17,9 17,199 11,5 
20,254 24,2 18,597 17,8 17,179 11,4-
20,226 24,1 18,573 17,7 17,158 11 ,3 
20,198 24,0 18,549 17,6 17,138 11,2 
20,170 23,9 18,525 17,5 17,118 11,1 

· 20,142 23,8 18,502 17,4 17,097 11,0 
20,115 23,7 18,478 -17,3 17,076 10,9 
20,087 23,6 18,455 17,2 17,057 10,8 
20,059 23,5 18,431 11,r 17,036 10,7 
20,033 23.4 18,408 17,0 17,016 10,6 
20,005 23,3 18,385 16,9 16,996 10,5 
19,978 23,2 18,361 16,8 16,976 10,4 
19,950 23, l 18,337 16,7 16,955 10,3 
19,923 23,0 18,314 16,6 16,936 10,2 
19,895 22,9 18,292 16,5 16,916 10,1 
19,868 22,8 18,268 16,4 16,895 10,0 
19,841 22,7 18,245 16,3 16,876 9,9 
19,814 22,6 18,222 16,2 16.856 9,8 
19,787 22,5 18,200 1'3,1 16.836 9,7 
19,761 22,4 18,176 16,0 16,817 9,6 
19,734. 22,3 18,153 15,9 16,797 ·9,5 
19,707 22,2 18,130 15,8 16,777 9,4 
19,681 22,l 18,108 15,7 16,758 9,3 
19,654 22,0 18,085 15,6 16,738 9,2 
19,627 21,9 18,063 15,5 16,718 9,1 
19,601 n,8 18,040 ln,4 16,699 9,0 
19,574- 21,7 18,018 15,3 16,679 8,9 
19,548 21,6 17,995 15,2 16,659 8,8 
19,523 21,5 17,973 15,1 16,640 8,7 
19,496 21,4 17,950 15,0 16,621 8,6 
19,470 21 ,3 17,928 14,9 16,601 8,5 
19,444 21,2 17,906 14,8 16,583 8,4 
19,418 21,1 17,883 14,7 16,563 8,3 
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16,543 8,2 16,023 5,4 15,533 2,6 
16,525 8,1 16,006 5,3 15,516 2,5 
16,506 8,0 15,988 5,2 15,500 2,4 
16,487 7,9 15,969 5,1 15,482 2,3 
16,468 7,8 15,952 5,0 15,466 2,2 
16,448 7,7 15,934 4,9 15,449 2,1 
16,430 7,6 15,917 4-,8 15,431 2,0 
16,411 7,5 15,898 4,7 15,415 1,9 
16,392 7,4 15,880 4,6 15,398 1,8 
16,373 7,3 15,863 4,5 15,382 1;7 
16,354 7,2 15,845 4,4 15,365 1,6 
16,336 7,1 15,828 4,3 15,34.9 1,5 
16,317 7,0 15,810 4,2 15,332 1,4 
16,298 6,9 15,792 4,1 15,315 1,3 
16,280 6,8 15,775 4,0 15,298 1,2 
16,261 6,7 15,757 3,9 15,283 1,1 
16,242 6,6 15,740 3,8 15,266 1,0 
16,224 6,5 15,722 3,7 15,249 0,9 
16,206 6,4 15,706 3,6 15,233 0,8 
16,188 6,3 15,688 3,5 15,216 0,7 
16,169 6,2 15,670 3,4 15,200 0,6 
16,150 6, l 15,653 3,3 15,183 0,,5 
16,133 6,0 15,636 3,2 15,168 0,4 
16,114 5,9 15,619 3,1 15,151 0,3 
16,097 5,8 15,601 3,0 15,135 0,2 
16,078 5,7 15,585 2,9 15,119 0,1 
16,059 5,6 15,567 2,8 
16,042 5,5 15,550 2,7 

Behoort bij Koninklijk besluit van 1 Juli 
1937 (Rtaatsblad n°. 448) . 

Ons bekend, 
De Minister van Finan ciën, ,T. A. de W i 1 de. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
, a n B o e ij e n. 

s. 574. 

De Minister van Sociale Zalren, 
C. P. l\~. Romme. 

6 J uli 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
een Algemeenen Maatregel van Bestuur 
ter uitvoering van de artikel en 4, 5, 6 en 
7 van de Wet op de Zeevaartdiploma's 
1935 (Staatsblad n°. 456) . (,,Diensttijrl
regl em ent" .) 

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

Waterstaat van 27 Mei 1937, La BBB, Afd. 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op d~ artikelen 4, 5, 6 en 7 van de Wet 
op de Zeevaartdiploma.'s 1935 (Staatsblad 
no. 456); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1937, n° . 56a); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Juli 1937, La. L. , Afd. 
VervoPr- en Mijnwezen; 

H ebhen goedgevonden en verstaan: 
met ingan<> van den dag, waarop de Wet op 

de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad no. 456) 
in werking trePdt, de volgende bepalingen vast 
te stellen: 
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Diensttijden kapitein. 
Art. 1. 1. Voor de toelating als kapitein 

op schepen onderscheidenlijk voor de kleine 
handelsvaart en voor de groote sleepvaart 
wordt, behalve het voor de betreffende vaart 
vereischte diploma, gevorderd een bewijs van 
diensttijd van tenminste twee jaar als stuur
man aan boord van schepen onderscheidenlijk 
in de kleine handelsvaart en in de groote sleep
vaart, verkregen.na het behalen van het diplo
ma. Het hierbedoelde bewijs wordt ook gevor
derd voor het geval als kapitein in dienst wordt 
genomen iemand in het bezit van een hooger 
diploma, tenzij dit hooger diploma het diploma 
als eerste stuurman voor de groote handels
vaart is. 

2. Voor de toelating als kapitein op zeesleep
booten voor de kustsleepvaart wordt van den 
bezitter van een hooger diploma dan het diplo
ma als stuurman voor de kustsleepvaart, indien 
dit hooger diploma niet is het diploma als eerste 
stuurman voor de groote handelsvaart, dan wel 
het diploma als stuurman voor de groote sleep
vaart, gevorderd een bewijs van volbrachten 
dekdienst aan boord van zeesleepbooten, van 
tenminste één jaar. 

3. Voor de toelating als kapitein op zeil
schepen met of zonder hulpvermogen voor 
eenige vaart, wordt, behalve het bezit van het 
diploma, hetwelk geëischt wordt voor kapitein 
op stoom- of motorschepen voor de> uit te oefe
nen vaart, gevorderd een bewijs van diensttijd 
van tenminste twee jaar als stuurman in die 
vaart, waarvan tenminste een jaar als stuurman 
aan boord van zeilschepen met of zonder hulp
vermogen moet zijn doorgebracht. 
Diensttijden stuurlieden. 

2. 1. Voor de toelating als tweede stuur
man op schepen voor de groote handelsvaart 
van 800 ton of meer wordt van den bezitter van 
het diploma als derd~ stuurman voor de groote 
handelsvaart gevorderd een bewijs van dienst
tijd van tenminste twee jaren als wachtdoend 
stuurman aan boord van schepen voor de groote 
handelsvaart, verkregen na het behalen van het 
diploma. · 

2. Voor de toelating als tweede stuurman 
op schepen voor de groote handelsvaart van 
500 t,ot 800 ton, wordt va.n den bezitter van het 
diploma. als derde stuurman voor de> groote 
handelsvaart gevorderd een bewijs van dienst
tijd van t.enminste één jaar als wachtdoend 
stuurman aan boord van schepen voor de 
grootc handelsvaart, verkregen na het behalen 
van het diploma. 

3. Voor de toelating als stuurman op sche
pen voor de kleine handelsvaart van 250 ton 
of meer, wordt, voor het geval belanghebbende 
in het bezit is van een diploma als derde stuur
man voor de groote handelsvaart, behalve dit 
diploma, gevorderd een bewijs van diensttijd 
van ·tenminste één jaar als wachtdoend stuur
man op schepen voor de groote handelsvaart, 
verkregen na het behalen van het diploma, of 
van een bewijs van tenminste twee jaren dek
dienst in de kleine handelsvaart. 

4. Voor de toelating als stuurman op zee
sleepbooten voor de groote sleepvaart wordt, 
voor het geval belanghebbende in het bezit is 
van een diploma als derde stuurman voor de 
grnote handelsvaart, behalve dit diploma, ge-
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vorderd een bewijs van diensttijd, hetzij van 
tenminste één jaar als wachtdoend stuurman 
aan boord van schepen voor de groote handels
vaart, verkregen na het behalen van het diplo
ma en een bewijs van tenminste één jaar dek
dienst aan boord van zeesleepbooten, hetzij 
van tenminste twee jaren dekdienst aan boord 
van zeesleepbooten. 

Diensttijden hoofden 
machinekamer. 

3. 1. Voor de toelating als hoofd van de 
machinekamer op vrachtschepen voor de groote 
handelsvaart van 500 tot 600 ton, wordt van 
den bezitter van het diploma A als scheeps 
werktwgkundige gevorderd een bewijs van 
diensttijd van tenminste twee jaren als zelf
standig wachtdoend machinist op zeeschepen, 
verkregen na het behalen van het diploma. 

2. Voor de toelating als hoofd van ,de 
machinekamer op vrachtschepen voor de kleifie 
handelsvaart van 400 tot 500 ton wordt van den 
bezitter van het diploma A als scheepswerktuig
kundige gevorderd een bewijs van diensttijd 
van tenminste één jaar als zelfstandig wacht
doend machinist op zeeschepen, verkregen na 
het behalen van het diploma. 

3. Voor de toelating als hoofd van de 
machinekamer op stoomschepen voor de kleine 
handelsvaart van minder dan 400 ton wordt 
van den bezitter van het diploma A als scheeps
werktuigkundige gevorderd een bewijs van 
diensttijd van tenminste één jaar als zelfstandig 
wachtdoend machinist op zeéschepen, verkregen 
na het behalen van het diploma. 

4. Voor de toelating als hoofd van de machi
nekamer op motorschepen voor de kleine han
delsvaart van minder dan 400 ton met een 
motor van 100 tot 200 pk wordt van den be
zitter van het diploma als motordrijver gevor
derd een bewijs van diensttijd van tenminste 
één jaar als machinist op motorschepen, ver
kregen na het behalen van het diploma. 

5. Voor de toelating als hoofd van de machi
nekamer op motorschepen voor de kleine han
delsvaart van minder dan 400 ton met een 
motor van 200 pk of meer wordt van den bezitter 
van het diploma als motordrijver gevorderd 
een bewijs van diensttijd van tenminste twee 
jaren als machinist op motorschepen, verkregen 
na het behalen van het diploma. 

6. Voor de toelating als hoofd van de machi
nekamer op zeesleepbooten voor de groote 
sleepvaart van 300 ton of meer wordt van den 
bezitter van het diploma A als scheepswerktuig
kundige gevorderd een bewijs van diensttijd 
van tenminste twee jaren als zelfstandig wacht
doend machinist aan boord van zeeschepen, 
verkregen na het behalen van het diploma. 

7. Voor de toelating als hoofd van de 
machinekamer op zeesleepbooteJ1 voor de groote 
sleepvaart van minder dan 300 ton wordt van 
den bezitter van het diploma A als scheepswerk
tuigkundige gevorderd een bewijs van diensttijd 
van tenminste één jaar als zefütandig wacht
doend machinist aan boord van zeeschepen, 
verkregen na het behalen van het diploma. 

8. Voor de toelating als hoofd van de machi
nekamer op sleepbooten voor de kustsleepvaart 
wordt, indien het vaartuig een stoomschip is, 
van den bezitter van het voorloopig diploma 
als scheepswerktuigkundige en, indien het een 
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motorvaartuig betreft, van den bezitter van pet 
diploma als motordrijver, gevorderd een bewijs 
van diensttijd van tenminste twee jaren onder
scheidenlijk als machinist aan boord van stoom
schepen of van motorschepen, verkregen nR het 
behalen van het diploma. 

Afwijkende diensttijden 
aannemersmaterieel. 

4. 1. Voor de toelating als kapitein op 
aannemersmaterieel van 500 ton of meer, op 
reizen buiten het gebied van de kustsleepvaart, 
'Vordt van den bezitter van het diploma als 
stuurman voor de groote sleepvaart gevorderd 
een bewijs van diensttijd van tenminste twee 
jaren als st.uurman op zeesleepbooten, verkregen 
na het behalen van het diploma. 

2. Voor de toela ting als hoofd van de 
machinekamer op aannemersmaterieel van 600 
ton of meer, op reizen buiten het gebied der 
kust.sleepvaart, wordt van den bezitter van het 
diploma A als scheepswerktuigkundige gevor
derd een bewijs van diensttijd van tenminste 
twee jaren als zelfstandig wachtdoend machinist 
op zeeschepen, verkregen na het behalen van 
het diploma. 

3. Voor de toelating als hoofd van de 
ma chinekamer op aannemersmaterieel van 600 
ton of meer, op reizen binnen het gebied van 
de kust.sleepvaart, niet vallende onder artikel l, 
Perste lid, onder h, van de Wet op de 7 eevaart
diploma's 1935 (Staat8blad n°. 456) wordt , voor 
het geval belanghebbende in het bezit is van 
het diploma A als scheepswerktuigkundii;;e, be
halve dit diploma, gevorderd een bewiJs van 
diensttijd van ten minste één jaar als machinist 
op zeeschepen, verkregen na het behalPn van 
het diploma, en voor het geval belanghebbende 
in het bezit is van het voorloopig diploma als 
scheepswerktuigkundige of van het diploma als 
assistent-scheepswerktui~kundige, behalve een 
dezer diploma's, een bewijs van diensttijd van 
tenminste twee jaren als machinist op zeesche
pen, verkregen na het hehalen van het diploma. 

Afgifte bewijzen van diensttijd. 
5. 1. De volgens dit besluit vereischte 

bewijzen van diensttijd worden door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie op verzoek van 
belanghebbenden afgegeven. 

2. Belanghebbenden wenden zich daartoe 
schriftelijk tot het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, met overlegging van bewijsstukken, 
waaruit de doorgebrachte dienst tot diens ge
noegen kan blijken. 

Overgangsbepaling. 
6. Gedurende twee jaren na de inwerking

treding der Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatiblad n°. 456\ wordt het bezit van het 
bewijs van diensttijd voor het hoofd van de 
machinekamer op motorschepen voor de kleine 
handelsvaart en op motorsleepbooten voor de 
kustsleepvaart niet gevorderd. 

Verkorte benaming. 
7. Dit besluit kan worden aangehaald onder 

den titel van "Diensttijdreglement". 
Onze Minister van Waterstaat is hela.at met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenbage, den 6den Juli 1937: 
WILHELMINA. 

De Minister- van Waterstaat, J. v . Buur en. 
( Uitgeg. 16 Juli 1937.) 

s. 577. 

20 A ugustus 1937. BESLU IT tot nadere wij
ziging van het Schepenbesl uit, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van den 26sten No
vember 1932 (Staatsblad n°. 563) en ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van den 
22sten October 1936 (Staatsblad n°. 579D). 

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

Waterstaat van 21 Juli 1937, L a. I , Afdee
l i ng Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op de a rt ikelen 3, 4, 4bis, 5, 9, 17 
en 66 van de Schepenwet; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
10 Augustus 1937, N°. 51; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Aug ustus 1937, La. 
I., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, waarop de Wet 

van den 31sten December 1936 (Staatsblad 
N°. 526), tot wijziging van de Schepenwet, in 
werking treedt, het volgende te bepalen: 

Art. I. In het Schepenbesluit worden de 
volgende wijzi gingen aangebracht: 

a. In artikel 1, lid 1, wordt na de om
schrijving van "passagiers" geplaatst: 

,,landverhuizers: emigranten en/of transmi
granten als bedoeld in de L andverhuizingswet 
1936 (Staatsblad N °. 804), met inachtneming 
van het bepaalde in het Koninklijk besluit 
van den llden Mei 1937 (Staatsblad N°. 
845); " . 

b. Aan a rtikel 3 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

" 5. E en schip, dat gereed is om met in 
Nederland inge cheepte landverhuizers eene 
reis te ondernemen, wordt v66r het vertrek 
aan eene inspectie onderworpen.". 

c. Aan a rtikel 4 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

,, 6. De inspectie van een schip, dat land
verhuizers vervoert, omvat een onderzoek van 
de verblijven en de ziekenverblijven voor de 
landverhuizers en van all e inrichtingen in 
verband met de veiligheid. Zij omvat tevens 
een onderzoek naar de maatregelen, genomen 
in verband met de gezondheid, de zedelijke 
bela~,gen en de verpleging der landverhui
zers . . 

d. Aan artikel 36, l id 3, wordt toegevoegd: 
"Deze goedkeuring wordt verkregen na 

overlegging van een certificaat, afgegeven 
door een daartoe door genoemd Hoofd ge
machtigd particulier bureau.". 

e. In artikel 85, lid 1, worden in den l sten 
en 2den regel geschrapt de woorden: ,,op 
grond v,~n het bepaalde in artikel 77" en 
,,moeten . 

/. In Hoofdstuk X wordt na artikel 99 een 
nieuw a rtikel ingevoegd, luidende : 
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Bijzoudere bepalingen ver
voer I a ndverhuizers. 

,,Art. 99bis. 1. Aan boord van een schip, 
dat gereed is om met in Nederland ingescheep
te landverhuizers eene reis te ondernemen, 
moeten de verblijven en de ziekenverbl ijven 
voor de landverhuizers voldoen aan de eischen 
gesteld in Bijlage II. ' 

2. Den mannelijken ongehuwden landver
huizers, die den leeftijd van 14 jaar hebben 
bereikt, wordt eene ver):il ijfpl aats aangewezen, 
welke op afdoende wiJze van de verblijven 
der andere landverhuizers is afgescheiden. 

~- Eveneens wordt eene afzonderlijke ver
bhJfplaats aangewezen aan de niet in gezins
verband aan boord vertoevende vrouwelijke 
1 andverhuizers. 

4. Aan boord van een schip, dat gereed is 
om met in Nederland ingescheepte la ndver
huizers eene reis te ondernemen en waarop 
meer dan 75 landverhuizers zullen worden 
v~rvoerd, moet een geneeskundige gemonsterd 
ZIJn. 

5. Aan boord van een schip, dat gereed is 
om met in Nederland ingescheepte landver
huizers eene reis te ondernemen, moeten de 
noodige genees-, heel- en verbandmi ddelen 
voorhanden zijn, welke aan onderzoek en 
goedkeuring, overeenkomstig de voorschr iften 
van artikel 27 van de Wet van 1 Juni 1865 
(Staatsblad N°. 61), zijn onderworpen.". 

g. N a artikel 109 worden drie nieuwe ar
tikelen ingevoegd, luidende: 

Vervoer landverhuizers. 
,,Art. 109bis. De kapitein van een sch ip, 

dat met in Nederland ingescheepte landver
huizers vaart, is verplicht zorg te dragen, dat: 

1. den I a ndverhuizers gedurende de reis 
zooveel mogelijk gelegenheid wordt gegeven 
aan dek te vertoeven; 

2. de verbl ijven van de landverhuizers da
gelijks worden gere ini gd en steeds behoorlijk 
worden geventi leerd; 

3. de verblijven van de landverhuizers vol
doende worden ver! icht ; 

4. in de verblijven van de landverhuizers 
niet wordt gerookt; 

5. den landverhuizers zindelijk en goed on
derhouden beddegoed wordt verstrekt en dit 
beddegoed wordt gelucht, wanneer dit nood
zakelijk is ; 

6. in de verblijven van de landverhuizers 
niets anders wordt geborgen dan voor het da
gelijksch gebruik noodig is en dat tenminste 
éénmaal per week den landverhu izers toegang 
wordt verleend tot hun1;1e overige bagage; 

7. aan boord geene dieren worden vervoerd
tenzij zoodanige . maatregelen zijn genomen: 
dat de landverhuizers daarvan geener]ei .hin
der ondervinden ; 

8. indien vóór het vertrek van het schip 
onder de ingescheepte landverhuizers iemand 
lijdende aan eene ziekte van gevaarlijk be
smettelijken aard wordt aangetroffen, deze 
wordt ontscheept. 

Plichten van den kapitein 
ten a·anzien verpleging 
1 andverhuizers. 

Art. 109ter. De kapitein van een schip, dat 
met in Nederland ingescheepte landverhuizers 
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vaart, is verplicht zorg te dragen, dat: 
1. in verband met de te ondernemen reis 

en het aantal opvarenden, voldoende drinkwa
ter en waschwater ten behoeve van de land
verhu izers aan boord is, of aan boord kan 
worden gedistilleerd, en dat daarvan dagelijks 
eene voldoende hoeveelhei d ter beschikking 
van de landverhuizers wordt gesteld; 

2. het drinlnvater van behoorlijke hoeda• 
nigheid is en geborgen wordt in vóór het vul
len goed schoongemaakte tanks, welke zooda
nig moeten zijn afgesloten , dat geene vreemde 
bestanddeelen daarin kunnen komen• 

3. in verband met de te onderne{nen reis 
en h et aantal opvarenden, voldoende hoeveel 
heid in goeden staat verkeerende voeding 
voor de landverhuizers aan boord is en dat 
daarvan dagelijks eene voldoende hoeveelheid 
in behoorlijke afwisseling ter beschikking van 
de landverhuizers wordt gesteld· 

4. deze voed ing geborgen wo;dt in behoor
lijk van andere ruimten afgesloten bergplaat
sen, zoo gelegen en zoo noodig zoodan ig ge
venti leerd, dat de voeding in zoo goed moge
lijken toestand blijft en dat deze bergplaatsen, 
voordat daarm voedsel wordt geborgen, af
doende zijn gereinigd en gedurende de reis 
behoorlijk worden schoon gehouden; 

5. met de bereiding van het eten een er
varen kok wordt belast en dat aan de berei
ding de noodige zorg wordt besteed, waartoe 
zoo noodig landverhu izers als hulp aan den 
kok worden toegevoegd ; 

6. de noodige hulpmiddelen voor het be
reiden van het eten en h et noodige komma] ie
want ten behoeve van de landverhuizers aan 
boord zijn; 

7. de landverhuizers geen sterken drank 
aan boord hebben en aan hen geen sterke 
drank wordt geschonken. 

Inspectie en keuring door 
den kapitein in verband 
vervoer landverhuizers. 

Art. 109.quarter. De ka pitein van een schip, 
dat met m Nederl and ingescheepte landver
huizers vaart, is verplicht: 

1. tenminste éénmaal per week de verblij
ven van de landverhuizers te inspecteeren; 

2. dagelijks het bereide eten te keuren 
bijgestaan door den geneeskundige, indie~ 
deze zich aan boord bevindt.". 

Art. II. In Bijlage II worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

a. Het bijschrift van artikel 26 wordt ge
lezen als volgt: 

,,Hoogte, ventilatie , verwarming en ver
lichting van passagiersruimten.". 

Lid 2 van artikel 26 wordt gelezen als volgt: 
,,2. In deze ruimten moeten voldoende mid

delen aanwezig zijn om te allen tijde eene 
goede ventilatie te waarborgen. Voorts moet, 
behalve bij binnenhutten, worden voorzien in 
eene behoorlijke toetreding van daglicht en 
moeten voldoende middelen voor verlichting 
des nachts en bij binnenhutten ook des daags 
aanwezig zijn.". 

Aan arti kel 26 wordt een nieuw lid toege
voegd, 1 uidende: 

"3. Op schepen, welke in gematigde en 
koude zones passagiers vervoeren, moeten in 
de passagiersverblijven verwarmingsmiddelen 
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van voldoende capacireit aanwezig zijn. Slechts 
indien geene andere wijze van verwarming is 
aan re brengen, mogen daartoe stookkacho!s 
worden gebruikt; deze moeten stevig beves
tigd worden en, indien de vloer van brand
baar materiaal is , op eene ij zeren p laat zijn 
geplaatst. Kachel en pijp moeten worden om
geven door afdoende beveiligingsmiddelen.". 

b . In artikel 27 vervalt lid 3; lid 4 wordt 
lid 3; lid 5 wordt lid 4. 

c. N a artikel 27 worden twee nieuwe a rti
kelen ingevoegd, luidende: 
Inrichting van pas
sagiersverblijven. 

,,Art. 27bis. 1 . De dekken in passagie rs
verblijven moeten hetzij van hout zijn, hetzij 
met hout of eene andere de warmte slecht ge
leidende laag van voldoende dikte zijn bedekt. 
Indien passagiersverblijven onder een dek zijn 
gelegen, dat aan wind en weder is blootge
sreld, moet ook di t dek rer plaatse op voldoen
de wijze wa rmt;e en koude kunnen weren. 

2. Voor el ken passagier, die geen passagier 
is als bedoeld in Bijlage Ha en die langer 
dan gedurende 48 uren ach tereen aan boord 
moet verblijven, moet eene afzonderlijke, vaste 
slaapplaats aanwezig zijn met eene min imum 
lengte van 1.83 m en eene minimum breedte 
van 0.56 m . De slaapplaatsen moeten behoor
lijk van elkaar zijn gesch eiden en elk afzon
derlijk toegankelij k zijn. 

Er mogen niet meer dan twee slaapplaatsen 
boven elkaar zijn aangebracht. De onderkant 
van de onderste sl aapplaats moet op schepen 
van meer dan 500 registertonnen bruto-inhoud 
ten minste 30 centimeter en op kleine schepen 
ten minste 15 centimeter boven het benedenste 
dek blijven, terwijl de tweede slaapplaats mid
den tusschen de eerste slaapplaats en het 
bovenste dek moet zijn aangebracht. 

H et raamwerk, waarop de matras wordt ge
legd, moet van staal zijn. De zijwanden van 
de kooi moeten, a ls zij van hout zijn, uit
neembaar zijn. 

In afwijking van dit voorschrift kunnen ook 
andere constructies, die voldoenden waarborg 
voor wering van ongedierte geven en die eene 
gemakkelijke grondige schoonmaak waarbor
gen, worden toegelaten. 

Geene slaapplaats mag onder de opening 
van luchtkokers zijn aangebracht. 

Ziekenverblijf landverhuizers. 
Art. 27ter. 1. Op elk schip, waar het aan

ta l l andverhuizers meer dan 50 bedraagt, moet 
bij een overtocht van meer dan drie etmalen 
duur, een van doelmatige verwarmings- en 
ventilatie-middelen voorzien ziekenverbl ij f zijn 
inger icht, dat voor iedere 50 landverhuizers 
of gedeelre daarvan ten minste 4 kubieke me
ters ruimte heeft en eene slaapplaats b€·vat. 
In dit verblijf mogen de slaapplaatsen niet 
boven elkander zijn aangebracht en de hoogte 
van het verblijf moet ten minste 1.90 m be
dragen, gerekend vanaf den onderkant der in 
het verblijf doorloopende dekbalken, 

2. Er moet gelegenheid zijn personen, die 
aan ernstige of aan besmettelijke ziekten lij 
den, afgezonderd van alle anderen behoorlijk 
te verplegen. 

3. Bij het ziekenverblijf moet eene apo
theek, tevens verbandkamer, of eene apotheek 
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met daaraan verbonden verbandkamer, aan
wezig zijn, alsmede een afzonderlijk privaat. 

4. H et ziekenverblijf moet zooveel mogelijk 
in een dekhuis of onder het bovenste dek 
doelmatig zijn gelegen en zooveel mogelijk van 
de andere verblijven zij n afgesche iden. 

5. I s het aantal landverhuize rs kle iner dan 
50, dan kan worden volstaan met eene zieken
kooi, die zoodanig met losse wegneembare 
schotten is ingerich t, dat een zieke er gemak
kelijk in en u it kan worden gebracht. 

6. H et ziekenverblijf met daa rbij behooren
de apotheek en privaat kan worden samenge
voegd met dat, voorgeschreven in het Schepe
l ingenbesluit." . 

d. In artikel 28, lid 3, wordt de punt aan 
het e ind vervangen door: 

,,en voorts behoorlijk zijn inge richt en ver
] icht, zoodat zij gemakkelijk rein te houden 
zijn.". 

Art. III. Artikel 1 van Bijl age Ila wordt 
gelezen als volgt : 

,,Di t hoofdstuk is van toepassing op schepen, 
gebezigd voor het vervoer van pelgrims tus
schen h avens aan de Roode Zee eenerzijds en 
Nederlandsch-Indië, Britsch-Indië, Ceylon en 
de Straits Settlements a nderzijds, alsmede op 
schepen, welke bestemd zijn voor het vervoer 
van meer dan 12 passagiers, voor wie geene 
vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, op reizen 
tusschen N ederlandsch-Indië, Britsch-Indi ë, 
Ceylon, Hongkong en de Straits Settlements.". 

Art. IV. Artikel 1 van Bijl age VIIIa wordt 
gelezen a ls volgt: 

,,Dit hoofdstuk is van toepassing op schepen, 
gebezigd voor het vervoer van pelgr ims tus
schen havens aan de R oode Zee eenerzijds en 
N ederlandsch-Indi ë, Bri tsch-Indië, Ceylon en 
de Straits Settlements anderzijds , a lsmede op 
schepen, welke bestemd zijn voor het vervoer 
van meer dan 12 passagiers, voor wie geene 
vaste slaapplaa tsen aanwezig zij n, op reizen 
tussch en Nederlandsch-Indië, Britsch-Indië, 
Ceylon, Hongkong en de Straits Settlements ." . 

Art. V . In de Lijst, toegevoegd aan Bijlage 
IX, wordt onder V in de eerste kolom ach t.er 
de woorden " M annenurinaal", ,,Ondersteek" 
en " Wondagraves met pincet" het voorkomen
de in de kolommen A en B geschrapt. 

Art. VI. In Bijl age XII worden de vol
gende wijzigingen aangebrach t : 

a. In artikel 2 wordt lid 1 (b) gelezen a ls 
volgt: 

"telkens na verloop van vijf jaren na de 
vorige keuring." 

en wordt lid 2 a ldus gelezen: 
,,In afwijking van het bepaalde in het eer

ste lid onder ( b) behoeft, na de keuring, welke 
plaats vond, nadat de belanghebbende vijf en 
twintig jaar is geworden, geene . keuring te 
gesch ieden, voordat de leeftijd van een en 
veertig jaar is voltoo id. Deze bepaling geldt 
echter voor machinisten, machin ist-stokers en 
niet-gediplomeerden , aan wie de wacht in de 
m ach inekamer kan worden opgedragen, slech ts 
met dien verstande, dat zij zich bovend ien 
zeven jaar na de keuring, welke heeft plaats 
gehad, nadat zij vij f en twintig jaar ~ijn ge
worden, nogmaals aan eene keuring van het 
gehoororgaan moeten onderwerpen.". 

b. Aan artikel 7 wordt een nieuw lid toege
voegd, 1 uidende: 
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,,6. Indien een belanghebbende een dupli
caat van eene verloren geraakte geneeskun
dige verkl aring verlangt, kan de des kundige 
tot uitreiking daarvan overgaan, onder inacht
nem ing van het voorschr ift in lid 3 van dit 
artikel met betrekking tot het zetten der hand
teekeningen. Hij mag daarvoor een bedrag 
gelijk aan de helft der keuringskosten in 
rekening brengen.". 

Art . VII. In het Zaakregister worden de 
navolgende wij zig ingen en aanvullingen aan
gebracht 1: 

a fgifte duplicaten geneeskund ige 
verklaringen .. ................... .. .... blz. 8 

dupl icaten van geneeskundige ver-
klaringen ... .. .. .. .. .... ... ... .. .. .... ... . 

inspect ie schepenmetlandverhuizers 
inrichting passagiersverblijven : . .. . 
landverhuizers, omsch rijvin!I' .. ... .. . 

ziekenverbliJf voor 
, bij zondere bepal in-

" 8 
2 
5 
1 

" 6 

gen vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
plichten kapi tein ten aanzien van 

landverhu izers .. .... ...... ... . .. . .... ... . ,, 3 en 4 
. ven_ti la t ie, ~~rwarming enz. passa-

giersverbl!Jven . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4 en 5 
ziekenverblij f voor landverhuizers " 6. 

Onze voornoemde M inister is bel ast met de 
u itvoering van d it beslu it, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarva n 
a fschrift za l worden gezonden aan den R aad 
van Sta te . 

H et Loo, den 20sten Augustus 1937 . 

s. 578. 

WILHELMINA. 
De · Minister van Waterstaat, 

J . v. Buur e n. 
{Uitgeg. 27 A u{f'I.Wtus 1937 . ) 

1 S eptemb&r 1937. BESLUI T tot nadere wij
zig ing ·van het Koninklij k besluit van den 
20sten October 1933 {Stbl. n°. 528) , tot 
vaststell ing van een nieuw R eglement voor 
het K oni nklijk N ederlanclsch Meteorolo
g i ch Instituut, gewijzigd bij Kon inklijk 
besluit van den 26sten Apri l 1935 {Stbl . 
n°. 227) . 

W ij WILHELM! A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 J un i 1937, La . C., Afclee
li ng Vervoer- en Mijnwezen ; 
_ D en Raad van State gehoord (adv ies van 
.1 3 J uli 1937, 0

• 42 ); 
Gezien het na der rapport van Onzen voor

noemden Mi niste r van 26 Augustus 1937, La . 
D ., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bep a1e n 1 dat het Kon inklij k besl u it van 

den 20sten October 1933 (Stbl. n°. 528 ), ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van den 26sten 
Apr il 1935 (Stb l. n° . 227), na der za l worden 
.gewijzigd al s volgt: 

Art. I . In artikel 3 worden de vol gende 
wijzigingen aangebracht : 

Voor den eersten zin wordt het cij fe r 1 ge
plaa tst . 

1 De cij fers geven de bladzij den aa n van 
het 'nummer van di t Staatsblad. 
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De punten 1°. tot en met 8°. worden ver
vangen door a tot en met h . 

De woorden " tegen een door Onzen :Ministn 
-te bepalen vergoeding" onder e, de tweede zin 
onder /, de woorden "tegen een door Onzen 
Minister vast te stell en ta r ief" onder g en de 
tweede zin onder h verva ll en. 

N a h wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, 
lu idende a ls volgt : 

,,2. H et onderzoek bedoeld onder / ge
schiedt kosteloos, ind ien dit verzocht wordt 
voor een wetenscha ppelij k doel , dat met de 
meteorologie verband houdt, en in bij zondere 
gevall en ter beoordeeling van Onzen Mmiste r. 

De onder h bedoelde inlichtingen worden 
kosteloos verstrekt : 

a. ten behoeve van R ij ksdiensten, mi ts vei·
zocht voor een wetenscha ppelijk doel, dat met 
de meteorolog ie verba nd houdt ; 

b. ten behoeve van wetenscha ppel ij ke in
steil ingen ; 

c. in bijzondere gevall en ter beoordeeli ng 
van Onzen Mini ter . 

In de overi ge gevall en bedoeld onder / en 
h en in de gevallen bedoeld onder e en g 
worden de mededeel ingen en inlicht ingen ver
strekt en geschiedt de verificatie tegen een 
door Onzen Minister vast te stell en tarief." 

Art. I I. In art ikel 12, l id 2, word t in plaats 
van " Om de twee jaren" gelezen " J aarlijks". 

Onze Ministe,• van Waterstaat is bel"ast met 
de ui tvoering van d it be lu it , hetwel k in het 
Staatsblad zal worden geplaal;st en waarvan 
a fschr ift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den l sten September 1937. 

s. 579. 

WILHELMINA. 
De Mini.ster van W aterstaat, 

J . v. Buur e n. 
( Uitgeg. 24 S eptornber 1937.) 

27 September 1937. ·BESLUIT tot w1J z1gmg 
van het " R uil- en d ienstd ipl omaregle
ment" , vastgesteld bij K onink lijk besluit 
van den 28sten December 1936 {Sta.atsblad 
n°. 579 H ). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voord racht van Onze Mi nisters van 

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 19 Au!l'ustus 1937, La. C., 
Afdeel ing Vervoer- en MiJmvezen/4 Augustus 
1937, n°. 12600, Afdeeling ij ve rhe idsonder
wijs; 

Overwegende, dat het wenschelij k is geble
ken het " R uil- en d ienstdi plomareglemen t" , 
vastgesteld bij Kon inklijk beslui t van den 
28sten D ecem b e r 1936 (Staatsblad n°. 579 H) 
te wijzigen ; 

Den R a ad van State gehoord (advies va n 7 
Septem ber 1937, n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 September 1937, La. 
H .H. , Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen/20 
September 1937, n°. 14314, Afdeeli ng Nijver
lieidsonderwijs; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
Ar't. I. Al'tikel 2, li d 1, onder b, va n bet 

,,Ruil- en -d ienstdiplomareglement" , wo,·dt «e
lezen a ls volgt : 
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b. voor een diploma 
van stuurman voor de 
kleine stoomvaart of 
voor de kleine zeil
vaart 

een diploma als 
stuurman voor de 
kleine handelsvaart en 
een aanvullingsdiplo
ma voor de kleine 
handelsvaart. 

Art. II. Artikel 4, onder /, van bovenge
noemd reglement wordt gelezen a ls vol gt: 

/. aan hen, die vóór 1 J anua ri 1936 buiten
gaats, gedurende ten m inste één jaar, inge
volge artikel 7, lid 2, van de Scnippcrswet 
1907 (Staatsblad n°. 244): 

1. als kap ite in of een diploma als 
als stuurman met dis- stuurman voor de 
pensa tie hebben geva- kleine handelsvaart ; 
ren op zeeschepen van 
minder dan 500 ton, 
binnen het hieronder 
omschreven gebied: 
de Oostzee met hare 
golven en inhammen, 
de Noordzee, voorzoo-
ver de grenzen niet 
aangegeven zijn door 
de oeverstaten, aan de 

oordzijde begrensd 
door den 61sten breed
tegraad, aan de West
zijde begren d door 
de lijnen Duncansby
head, Zuidelijke punt 
van Zuid-Ronalska 
(Orkadische eil anden), 
Oo tkust Orkaden, lijn 
vuur Noord-Ronalska
vuur Simburghead 
(Shetlandsche eil an
den), Oostku t der 
Shetlands, de meri
di aan van het vuur 
van Noord-Unst (Shet
la nds) tot aan de pa
ra l le l van den 61sten 
breedtegraad, het Ka
naal tot de lijn Point 
du R az, I sle de Sein
Mizenhead, en de I er
sche Zee tot. de lijn 
Benmorehead-Mull of 
Cantyre. 

2. a ls kapitein met 
dispensatie hebben 
gevaren op zeesleep
hc,oten binnen het ge
bied der kustsleep-
vaart 

een dipl.:Jma als 
stuurman voor de kust. 
sleepvaart; 

Art. III. Aan artikel 6, onder a, van bo
vengenoemd reglement wordt toegevoegd na 9 : 

9a. als tweede ma- een diploma als mo-
chinist op motorsche- to rclrijver; 
pen tot 400 ton met 
een motor van 200 pk 
of meer 

Art. IV. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van den dag, waarop de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 456) 
in werking treedt. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staalsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 27sten September 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. v. Buur e n . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
( Uitgeg. 8 October 1937. ) 

s. 593 . 

10 Septemb.er 1937. BESLUIT tot vaststel
l ing van het tijdstip van inwerkingtreding 
van de W et op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsblad n° . 456). 

Inwerkingtreding 1 Noven,ber 1937. 

s. 647. 

9 Augustus 1937. BESLUIT ter uitvoering 
van de Vogel wet 1936. (,, Vogel besluit 
1937".) 

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

Landbouw en Visscherij van 29 Mei 1937, n°. 
5881, Di rectie van den Landbouw, Afdeeli ng 
II A , Letter J ur.; 

Gelet op de Vogelwet 1936 en op het Vogel
commi siebeslu it 1937; 

Overwegende, dat het wenschelijk is bepa
lingen vast te stell en ter uitvoering van de 
Vogelwet 1936 en het t ijdstip van het in 
werking treden van die wet te bepalen; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
27 Juli 1937, n°. 36); 

Gezien het nàder rapport van Onzen Mieis
ter van Economische Zaken van 4 Augustus 
1937, n°. 8187, Di rectie van den Landbouw, 
Afdeeling II A, Letter Jur. ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de in artikel 

3 van de Vogelwet 1936 gegeven omschrijving 
van "vogels", ,,e ieren" en "ve ld" en verstaat 
voorts onder: 

1 °. .,Onze Minister": Onze Minister van 
Economische Zaken ; 

2°. .,hoofd van pl aa tselijke politie": 
a . in gemeenten, waar geen hoofdcommis

saris of ooinmissaris van politie is, den bur
gemeester; 

b . in andere gemeenten, onderscheidenlijk 
den hoofdcommissaris of den commissaris van 
politie; 

3°. .,beschermde vogels": de vogels, be
doeld onder 2°. van artikel 1 van de Vogelwet 
1936, ten aanzien van welke en voorzoover van 
hen krach tens artikel 2 van die wet niet is 
bepaald, dat zij niet gerekend worden tot be
schermde vogels in den zin. van die wet. 

Onvoorwaardelijk on-
beschermde vogels. 
Art. 2. Vogelwet 1936. 

2. Niet tot beschermde vogels in den zin 
van de Vogel wet 1936 worden gerekend: 
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Lijst I. 
voor onbepaalden tijd en voor het geheele 

R ijk: 
de zwarte kraai, species: Corvus corone L.; 
de huismusch, species: Passer domesticus (L .) 

Voorwaardelijk on-
beschermde vogels. 
Art. 2. Vogelwet 1936. 

3. Niet tot beschermde vogels in den zin 
van de Vogelwet 1936 worden gerekend: 

Lijst Il. 
voo1· een of m eer door Onzen M inister, ge

hoord de Commissie van B ij stand, voor elk 
hunner voor telkens ten hoogste 2 jaren te be
palen tijdvakken en voor het geheel e R ijk of 
voor een of 111,eer door hem voor el k hunner 
voor telkens ten hoogste 2 jaren te bepalen 
gedeelten daarvan : 
de schollevaar, species : P halacrocorax ca,·bo; 
de blauwe reiger, species : A1·dea cinerea L. ; 
de sperwer, species :A ccipiter nisus (L .); 
de slechtvalk, species :Falco pere grinus Tuns t.; 
de mantelmeeuw, species: La,·us ma,·inus L. ; 
de zilvermeeuw, species : La:rus argentatus 

P ontoppidan ; 
de kokmeeuw, species: Larus ridibundus L .; 
de houtduif, species : Columba paluni bus L .; 
de bonte kraa i, species: Corvus c01·nix L. ; 
de ekster, species: Pica pica (L .); 
de vlaamsche gaai, species : Garrulus glanda-

rius (L.) ; 
de spreeuw, species : Sturnus vulgaris L. 

Commissie van Bijstand. 
Art. 4. Vogelwet 1936. 

4. 1. Door Ons worden tenminste vijf en 
ten hoogste elf leden benoemd in de Commis
sie van Bijstand . 

2. Onze Minister kan een of mee r adv isee
rende leden aan de Commissie toevoegen. 

3. Onze Ministe r pl eegt omtrent iedere 
voordracht tot benoeming van leden vooraf 
overleg m et de door Ons aangewezen centrale 
Lan<:n:ieuw-organisaties en a ndere centrale or
ganisaties of instellingen, die ui t haren aard 
hij de bescherming en bestudeering van den 
vogelstand en de uitvoering der Vogelwet 1936 
bijzonder betrokken zijn . 

4. De leden worden voor den tijd van drie 
jaar benoemd en zijn steeds herbenoembaar. 

5. Bij tusschentijdsche vacatures geschiedt 
de benoeming voor den term ij n, w aar in het 
aftredend lid nog zitting zou gehad hebben. 

5. Door Ons worden voor een door Ons 
daarbij te bepalen tijd een voorzitter en een 
secretaris en uit de leden een of meer plaats
vervangende voorzitters der Commissie be
noemd. 

6. 1. De Commiss ie vergadert tweema>L. 
per jaar op een door den voorz itte r vastgestel 
den dag te 's-Gra venhage en verder zoo dik
wijls zij door Onzen Minister of den voorzitter 
ter vergadering wordt opgeroepen. 

2. Dii notul en der vergadering en alle aan 
Onzen Minister uitgebrach te adviezen worden 
door den voorzitte r en den secretari s onder
teekend. 

3. Van de agenda en de notulen wordt ten 
spoedigste een afschrift aan Onzen Minister 
gezonden. 
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7. De Commissie is bevoegd inlichtingen in 
te winnen bij de ambtenaren van Rijks- en 
Gemeentepolitie en van de Invoerrechten en 
verder in de gevallen, omschreven in haar 
Reglement, onderzoekingen door een of meer 
leden of door den secretaris te doen instellen. 

8. De Commissie regelt haar werkwijze, ver
antwoording der uitgaven en hetgeen haar ver
der voor een juiste uitoefening van haar taak 
nuttig voorkomt, in een door Onzen Minister 
goed te keuren Reglement. 

Kooivogels. 
Art. ll. Vogel wet 1936 . . 

9. Vogels voor de kooi zijn: 
de zwarte lijster, species : Tu1·dus ,nerula L .; 
de kauw, species : Coloeus monedula (L .J ; 
de vink, species : Fringilla coel ebs L . ; 
de putter, species : Carduelis carduelis (L .); 
de sijs, species : Carduelis spinus (L .); 
de kneu, species: Carduelis cannabina (L. ); 
de groenling, species : Chloris chlo1'is (L.) ; 
de geelgors, species: Emb eriza citrinella L. 

J achtvogels. 
Art. ll. Vogelwet 1936. 

10. Vogels voor de jacht zijn : 
de havik, species : Accipi ter gentil is ( L .); 
de slechtvalk, species : Fal co pereg1·inus 

Tunst. ; 
de kl apekster, species : Lanius ex cubitor L 

Te koop aanbieden, enz. 
aan praeparateurs. 
Art. 16. Vogelwet 1936. 

11. Vergunning ka n worden verl eend tot 
het aan praeparateurs, a ls bedoeld in artikel 
15 va n de Vogelwet 1936, te koop aanbieden, 
verkoopen en afleveren van doode beschermde 
vogels en het ter ve rzending aan hen vervoe
ren en ten vervoer aanbieden van d ie vogo ls. 

R aaptijd kievitseieren. 
Art. 17. Vogelwet 1936. 

12. De raaptijd van kievitseieren vangt aan 
met ingang va n 1 F ebruar i en eindigt voor 
a lle provinciën met ingang van 20 April. 

Raaptijd eieren van 
meeuwvogels. 
Art. 18. Vogelwet 1936. 

13 . De raaptijd van eieren van meeuwvo
gels vangt aan met ingang van 1 April en 
eindigt met ingang van 15 Juni. 

Verbod•m vangmiddelen 
gebruiken. 
Art. 23, lid 1. Vogelwet 1936. 

14 . H et is verboden, behoudens het bepaal
de in de drie vol gende artikelen, beschermde 
vogels en vogels , te n aanzien v a n w e l ke e n 
voorzoover van hen krachtens artikel 2 van 
de Vogelwet 1936 is bepaald, dat zij niet 
gerekend worden tot beschermde vogels in den 
zin van die weL, te vangen of te dooden of te 
pogen deze te va ngen of te dooden door mid
del van: 

kunstli cht; 
lijm; 
strikken; 
beugels ; 
vallen; 
klemmen; 
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kanongeweren, geweren, die niet geschikt en 
bestemd zijn van den schouder te worden be
di end en geweren, die niet geschikt en be
st.emd zijn uit.sluitend met de ha nd ondersteund 
te worden bediend; 

a ll e soorten vangkooien ; 
alle soorten netten, geschikt en bestemd 

voor het vangen van vogels; 
g iftige of verdoovende middelen ; 

. lokvogels, die geblind of verminkt zijn. 
15 . Hij , aan wien eene vergunning is ver

l eend om beschermde vogels voor de kooi of 
voor de jacht te vangen, mag daarbij gebru ik 
maken van vang- of treknetten, waarvan de 
vleugels eene lengt.e hebben van niet meer dan 
tien meter, gemeten van stijggaren tot stijg. 
garen, zooals dit is bevestigd aan de boven
lijn, en eene breedte van niet meer dan twee 
met.er, gemeten volgens de lengte der staven, 
en waarvan de mazen, gestrekt gemeten langs 
het koord van knoop tot naastliggende knoop, 
eene lengte en eene breedte hebben va n niet 
minder dan 17 millimeter. 

16. Hem, wien eene vergunning is ver
leend om beschermde vogels te vangen, anders 
dan voor de kooi of de jacht, of te dooden , 
kan tevens worden vergund daarbij gebruik te 
maken van een of meer der in artikel 14 ge
noemde vangmiddelen - uitgezonderd lokvo
gels, die geblind of verminkt zij n - , met dien 
verstande da t ook vang. en treknetten van 
andere dan de in het vorige a rtikel genoemde 
m aten kunnen worden toegestaan. 

17. Voor bijzondere gevallen of groepen 
van gevallen kan vergunn ing worden verleend 
bij het vangen of dooden van vogels, ten aan
zien van welke en voor zoover van hen krach
tens a rtikel 2 van de Vogelwet 1936 is be
paald, dat zij niet gerekend worden tot be
schermde vogels in den zin van die wet, ge
bruik te maken van een of meer der in artikel 
14 genoemde vangmiddelen, ui tgezonderd lok
vogels, die geblind of verminkt zijn. 

Verboden vangmiddelen 
bij zich hebben. 
Art. 23, lid 2. Vogelwet 1936. 

18. Het is aan een ieder verboden, behou
dens het bepaal de in de dri e volgende artike--
l en, zich in het veld te bevinden met een of 
meer der in artikel 14 genoemde vangmidde
len - uitgezonderd giftige of verdoovende 
middelen - of met voorwerpen ter onmiddel
lijke vervaardiging van die vangmiddel en . 

19. Hij , wien eene vergunn ing is verleend 
om beschermde vogels voor de kooi of voor 
de jacht te vangen, mag zich ter uitoefening 
van die vangst in het veld bevinden met die 
vang. en treknetten, waarvan hij ingevolge 
artikel 15 bij die vangst gebruik mag maken. 

20. Hij, wien eene vergunning is verleend 
om beschermde vogels te vangen anders dan 
voor de kooi of de jacht, of te dooden, mag 
zich , ter uitoefening van die vangst, in het 
veld bevinden met die der in arti kel 14 ge
noemde vangmiddelen, waarvan hij ingevolge 
artikel 16 bij die vangst gebruik m ag maken. 

21. Hij , wien eene vergunning is verleend 
om bij het vangen of dooden van vogels, ten 
aanzien van welke en voorzoover van hen 
krachtens artikel 2 van de Vogelwet 1936 is 
bepaald, dat zij niet gerekend worden tot 

474 

beschermde vogels in den zin van die wet, ge
bruik te maken van een of meer der in artikel 
14 genoemde vangmiddelen, mag zich ter uit
oefening van die vangst in het veld bevinden 
met die van~rrüddelen, waarvan hij ingevolge 
a rtikel 17 biJ die vangst gebruik mag maken. 

22. 1. De bevoegdheden, bij of ingevolge 
de artikelen 15 en 19 verleend, worden geacht 
mede te zijn verleend ten behoeve van ten 
hoogste twee personen, die den in die artikelen 
bedoelden houder der vergunning bij het des
betreffende vangen vergezellen en bijstaan. 

2. De bevoegdheden, bij of ingevolge de 
artikelen 16, 17, 20 en 21 verleend, worden 
geacht mede te zijn verleend ten behoeve van 
degenen, die den in die artikelen bedoelden 
houder der vergunning bij het desbetreffende 
vangen of dooden vergezellen en bijstaan. 

Afgift.e der vergunningen. 
Art. 27. Vogelwet 1936. 

23 . 1. Vergunningen om beschermde vo
gels, die schade toebrengen of overlast -ver
oorzaken of zulks dreigen te doen, te dooden 
of te vangen en daarna te vervoeren, hun 
nesten t.e verstoren en deze ha ndelingen door 
g iften of beloften aan te moedi gen of te be
loonen, worden, a l dan niet met eene vergun
ning a ls bedoeld in artikel 22 van de Vogel
wet 1936 en arti kel 16 van dit besluit, ver
leend door Onzen Commissari s in de provincie, 
waar de grond of het water of het grootste ge
deel t.e daarvan is gelegen, en worden zoo 
spoedi g mogelijk na de aanvrage verstrekt. 

2. De vergunningen vermelden den door 
Onzen Commissaris te bepalen geld igheidster
mijn, welke een t ijdva k van één jaar n iet mag 
overschrijden en de soorten vogels, waarop zij 
betrekking hebben, en wijzen de gronden en 
wateren aan, waarvoor zij verl eend worden. 

3. Onze Commissaris doet wekelijks opgave 
van de door hem verleende en geweigerde ver
gunningen aan Onzen Minister. 

4. Bij weigering van een vergunning door 
Onzen Commissaris kan Onze Minister, dien 
Commi sar is gehoord, haar op verzoek van 
belanghebbende verleenen. 

5. E en door Onzen Commissaris verleende 
vergunning kan door Onzen Minister, dien 
Commissaris gehoord, worden ingetrokken. 

24 . Vergunningen om beschermde vogels, 
behoorende tot de in de artikelen 9 en 10 
genoemde soorten, voor de kooi of voor de 
jacht te vangen, ten verkoop voorhanden te 
hebben. te koop aan te bieden, t.e verkoopen, 
af te leveren, zoowel binnen a ls bui ten het 
veld te vervoeren en ten vervoer aan te bie
den, benevens de voor de jacht gevangen vo
gels in te voeren of uit te voeren, worden, 
met inachtneming van de door Onzen Minister 
te stellen regelen en voorwaarden, door dien 
Minister verl eend voor den duur van ten 
hoogste één jaar. 

25 . Vergunningen aan door Onzen Minis
ter erkende praeparateurs tot het ten verkoop 
voorhanden hebben, te koop aanbieden, ver
koopen, a fleveren , vervoeren, ten vervoer aan
bieden en invoeren van doode beschermde 
vogels worden, met inachtnemi ng van de door 
Onzen Minister te stellen regelen en voor-
waarden, door dien Minister verleend voor 
den duur van ten hoogst.e één jaar. 



475 

26. Vergunningen tot het aan praepara
teurs, als bedoeld in het vorige artikel, te 
koop aanbieden, verkoopen en afleveren van 
doode beschermde vogels en het ter verzen
ding aan hen vervoeren en ten vervoer aan
bieden van die vogels worden, met inachtne
ming van de door Onzen Minister te stellen 
regelen en voorwaarden, verleend door dien 
Minister of, voor wat het vervoeren en ten 
vervoer aanbieden betreft, door het hoofd van 
p laatselijke pol itie der gemeente, waar het 
vervoer aanvangt. 

27. Vergunningen tot het zoeken, rapen en 
in het veld vervoeren van e ieren van meeuw
vogels, met u itzondering van die van dwerg
sterns, lachsterns en zwarte sterns, worden, 
met inachtneming van de door Onzen Minister 
te stellen regelen en voorwaarden, door dien 
Minister verleend voor den duur van ten 
hoogste één jaar. 

28. Vergunningen om in het belang van 
den vogelstand, het onderwijs of de weten
schap ten aanzien van beschermde vogels, 
hunne nesten en eieren handelingen te ver 
richten, die in de artikelen 5 tot en met 9 
der Vogelwet 1936 verboden zijn, worden, met 
inachtneming van de door Onzen Minister te 
stellen regelen en voorwaarden, al dan niet 
met eene vergunning als bedoeld in artikel 22 
van die wet en in artikel 16 van dit beslui t, 
door dien Minister verleend voor den duur 
van ten hoogste één jaar. 

29. 1. Vergunningen tot het vervoeren en 
ten vervoer aanbieden van op geoorloofde 
wijze voorhanden gehouden besche rmde vogels 
in geval van behoefte aan verplaatsing daar
van worden, met inachtneming van de door 
Onzen Minister te stell en regelen en voor
waa rden , verleend door het hoofd van plaat
selijke politie der gemeente, waar het vervoer 
aanvangt. 

2. De vergunn ingen vermelden den door 
het hoofd van plaatselijke polit ie te bepalen 
geld igheidstermijn, welke een t ijdva k van één 
week niet mag overschrijden, benevens de 
plaats van bestemming en den inhoud der 
zending en worden uiterlijk vie r dagen na 
aanvrage verstrekt. 

3. H et hoofd van plaatselijke politie doet 
jaarlijks aan Onzen Minister opgave van de 
door hem ve rl eende en geweigerde vergun
n ingen. 

4. Bij weigering van een vergunning door 
het hoofd van plaatse! ij ke politie kan Onze 
Minister haar op verzoek van belanghebbende 
verleenen. 

5. Een door het hoofd van plaatselijke po
litie gegeven vergunning kan door Onzen 
Minister worden ingetrokken. 

30. Vergunningen tot het vervoeren en ten 
vervoer aanbieden van op geoorloofde wijze 
voorhanden gehouden eieren en nesten van 
beschermde vogels in geval van behoefte aan 
verplaatsing daarvan worden, met inachtne
ming van de door Onzen Minister te stellen 
regelen en voorwaarden , door dien Minister 
verleend. 

31. De in a rtikel 17 bedoelde vergunningen 
worden, met inachtneming van de door Onzen 
M inister te stell en regelen en voorwaarden, 
a l dan n iet met eene vergunning a ls bedoeld 
in artikel 22 der Voge lwet 1936, door dien 
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M inister verleend voor den duur van ten 
hoogste één jaar. 

32. Onze Minister bepaalt de geldsom, waar
voor de vergunningen, bedoeld in de _artikelen 
24, 25 en 27 worden verstrekt, met dien ver
stande, dat daarvoor niet meer dan onder
scheidenl ijk veertig, vij f en tw intig en één 
gulden per jaar mag worden berekend. 

33 . Onze Minister stelt de modell en der 
vergunningen vast. 

34. Alles wat verder nog regeling zal bl ij
ken te behoeven hetzij in het al gemeen de 
vergunning betreffende, hetzij ter zake van 
de aanvrage, den geld igheidsduur, de adm ini
stratie, de voorwaarden van verleen ing en 
het uitre iken der ve rgunningen , wordt be
paal d door Onzen Minister. 

Inwerkingtreding 
Vogelwet 1936. 
Art. 36. Vogelwet 1936. 

35 . De Vogelwet 1936 treedt in werking 
met ingang van 1 October 1937. 

36 . Dit besluit kan worden aangehaald a ls 
"Vogelbesluit 1937" en treedt in werki ng met 
ingang van 1 October 1937. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes] uit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Sta te en de Algemeene R eken
kamer. 

's-Gravenhage, den 9den Augustus 1937. 
WILHELMINA. 

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

(Uitye y . 24 A ugustus 1937.) 

s. 654. 

18 Septern ber 1937. BESLUIT tot wij zigi ng 
van het Crisis-Mosselbeslu it 1936. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 14 Augustus 1937, 
N °. 21283, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aa nge-
1 egenheden ·; 

Gelet op de artikelen 5 en 7 van het Crisis
Mosselbes l uit 1936 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artike l 27 der L a ndbouw-Cr isiswet 1933 
(adv ies van 7 Augustus 1937, n° , 837); 

Gehoord den R aad van State (adv ies va n 7 
September 1937, n° . 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voo r
noemden Minister van 14 Septernb&r 1937, 0

• 

23311, Aldeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. Ar t ikel 5 van het Cr isis-Mo~selbesluit 

1936 te wijzigen en te doen luiden a ls volgt: 
,, 1. Onverminderd het bij tractaat bepaalde, 

is het vervoeren en uitvoeren van consumptie
mosse len slech ts toegestaan aan degenen, d ie 
in het bezit zijn van een vanwege Onzen Mi
<1 ister doo r het Verkoopkantoor af te geven 
-vervoer- enjof uitvoervergunning. 

2. Het in het eerste I id van dit artikel ten 
aanz ien van het ve1·voeren van consumptie

' mos el en bepaal de is niet va n toepassing ten 
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aanz ien van hen, die op een afstand van teu 
minste 15 K .M . buiten de in het volgende lid 
van . dit artikel genoemde gebieden mosselen 
ten verkoop aanbieden, gaan of doen aanbie
den. 

3. De gebieden, genoemd in het tweede l id 
van d it artikel , zijn: 

a . de provincie Zeeland, alsmede het e iland 
Goeree en Overfla kkee; 

b. h et niet afgesloten gedeelte van de · Zui
derzee en de Wa ddenzee. 

4. H et vervoeren van mos elen, met uitzon
der ing van consumptie-mosselen en van mosse
len, welke a fkomstig zij n uit de Waddenzee en 
bestemd voor eendenvoer en landbemesting, 
naar p laatsen aan de Wester-Schelde, gelegen 
ten Zuiden van de l ij n, gaande van H answeert 
naar Vl issingen, is slech ts toegestaan aan de
genen, die in het bezit zijn van een vanwege 
Onzen Minister door het Verkoopkantoor af 
te geven vervoervergunning. 

5. De in het vorig lid van dit artikel ge
noemde vergunning wordt aan den aanvrager 
slechts uitgereikt, ind ien deze ten genoegen 
van de crisis-organisatie heeft aangetoond, dat 
het vervoer niet nadeelig is voor het N eder
la ndsche mosselbedrij f." 

B . In artikel 7 van het onder A genoemde 
besluit te doen vervallen de woorden " met uit
zondering van mosselen, welke afkomstig zijn 
uit de W audenzee en bestemd voor eendenvoer 
en I andbemesting" . 

C. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n afkondiging. 

Onze M inister van Economische Zaken is be
last met de u itvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden aan den R aad van 
State. 

H et Loo, den 18den September 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Econo,nische Zaken., 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg. 7 Octo be1· 1937.) 

s. 655. 

27 S epte,n ber 1937. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Crisis-Zeevischbesluit 1936. 

Wij WILH E LM INA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onze Ministe rs van 

Econom ische Zaken en van Financiën van 12 
Augustus 1937, n°. 21504, Afdeeli ng Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden, en van 17 Au
gustus 1937, n° . 160, a fdeeli ng Begrootings
zaken (Genera le Thesaurie); 

Gelet op het Crisis-Zeevischbesluit 1936; 
Gehoord de Centrale Comm issie, genoemd in 

artikel 27 der L andbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 16 -A ugustus 1937, n° . 843) ; 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 7 
September 1937, n° . 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 September 1937, n° . 
23312, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden en van 20 September 1937, n° . 131, Af
deeling Begrootingsza ken (Generale Thesau
rie); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
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A. artikel 1 van het Cris is-Zeevischbesluit 
193 6 wordt gelezen als volgt : 

"Dit besluit neem t over de terminologie van 
artikel 1 van het Crisis-Organisatiebeslu it 1933 
en van artikel 1 van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en verstaab voorts onder: 

"zeevisscher ij": zeevisscherij in den zin van 
artikel 1 der Visscherijwet, Staatsblad 1931, 
n° . 410, te weten het visschen in zee, zoowel 
in a ls buiten de territoriale wateren; 

"zeevisch": a lle soorten visch, welke ¾ich 
bevindt in ver chen, gezouten, gedroogden, be
vroren of gekoelden toestand of o p eenige an
dere wijze bewerkt is en welke verkregen is 
door u itoefening van de zeevisscherij , met uit
zonder ing van h ar ing; 

"cri sis-organisatie" : een door Onzen Min ister 
aan te wij zen crisis-organisatie; 

"maaswijdte": de lengte van de gestrekte 
maas tusschen haar eindknoopen na t geme
ten." 

B. artikel 2, lid 1, onder b, van het onder 
A genoemde besluit wordt gelezen a ls volgt: 

,,met schepen, welke in e igendom toebehoo
ren aan of ter besch ikking staan van de onder 
a genoemde georganiseerden, mits aan deze 
georganiseerden ten aanzien van deze schepen 
door de crisis-organisatie een uitvaarcertificaat 
is verstrekt voor een door of vanwege Onzen 
Minister te bepalen termijn." 

C. artikel 2, lid 2 en 3, van het onder A 
genoemde besluit wordt gelezen a ls volgt: 

,,2. H et in het eerste l id van dit a rtikel ge. 
noemde uitvaarcertificaat wordt ten aanzien 
va n v isschersvaartu igen, welke bestemd zijn 
om er de trawl- en/of snurrevaadvisscher ij 
mede uit te oefenen, slechts verstrekt, indien 
de aanvrager ten genoegen van de cr isis-orga
nisatie heeft aangetoond, dat het uitvaal'certi
f icaat wordt aangevraagd ten aanzien van een 
vaartu ig, waarmede in het tijdva k tusschen 1 
J anuari 1934 en 1 October 1937 door den aan
vrager de trawl- en/of snurrevaadvisscherij is 
uitgeoefend. 

3. H et in het eerste lid van dit artikel ge
noemde uitvaarcertificaat wordt eveneens ver
strekt ten aanz ien van door Onzen M inister 
aan te wijzen vaa rtuigen, welke bestemd zij n 
om er de trawl- en/of snurrevaadvisscherij 
mede uit te oefenen en niet voldoen aan de 
vereischten, gesteld in het vorig lid van dit 
artikel." 

D. in artikel 3 van het onder A genoemde 
besluit wordt ingevoegd een nieuw tweede lid, 
luidende : 

" 2. Het is verboden bij het v isschen met 
een vischtui g, waarvoor een minimum.maas
wijdte is vastgesteld, eenige h a ndeling te ver
richten of eenig middel aan te wenden, waar
door het ontsnappen van kle ine visch kan 
worden bemoeilij kt."; 

de leden 2, 3, 4 en 5 van a rt ikel 3 van het 
onder A genoemde beslui t wordén respecti eve
lijk genummerd 3, 4, 5 en 6. 

E. in a rti kel 9 van het onder A genoemde 
beslu it wordt in pl aats va n "1937" gelezen 
,,1938". 

F . di t besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkond i
g ing. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
bel ast met de u itvoering van di t besluit, het-
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welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden aan den Raad van 
State. 

H et Loo, den 27sten September 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

s. 656. 

De Minis ter van Financiën, 
J . A. d e W i I de. 

(Uitgeg . 29 September 1937.) 

29 September 1937. BESLUIT tot ontheffing 
van het bepaalde in artikel 7a, lid 3 van 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

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

E conomische Zaken van 16 Augustus 1937, N°. 
20676, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gelet op artikel 41 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en op artikel 7a van het Crisis-Akker
bouwbesluit 1934 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisi swet 1933 
(advies van den 6 September 1937, 0

• 849); 
Gehoord den Raa d van State (advies van 

den 14 September 1937, N °. 47); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 September 1937, N°. 
23833, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. aan de georganiseerden van de Stichting 

N ederlandsche Akkerbouw-Centrale, gevestigd 
te 's-Gravenhage, voor zoover betreft den in
voer en den uitvoer van suiker met ingang van 
1 Augustus 1937 ontheffing te verleenen van 
het bepaalde in artikel 7a, lid 3 van het 
Crisis-Akkerbouwbesluit 1934; 

II. dit besluit in werking te doen treden 
met ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn a fkondi ging. 

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

H et Loo, den 29sten September 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econom ische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 8 Octob,er 1937.) 

s. 657. 

29 S eptem ber 1937. BESLUIT tot verlenging 
van het Crisis-Rundveebesluit 1933 I. 

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

Economische Zaken van 27 Augustus 1937, N° . 
21282, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gelet op het Crisis-Rundveebesluit 1933 I; 
Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 

arti kel - 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
( advies van 7 Augustus 1937, N°. 838) ; 
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Gehoord den Raad van State (advies van 14 
September 1937, N°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 September 1937, N°. 
23834, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen-
heden; · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en: 
I. in artikel 2 van het Crisis-Rundveebe-· 

sluit 1933 I wordt in plaats van " den 15 
October 1937" gelezen "den 15 October 1938"; 

II. di t besluit treedt in werking met ingang 
van den 15 October 1937. 

Onze Minister van Economische Za ken is 
bel ast met de uitvoering van dit besluit, het,. 
welk in het Staatsbl ad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 29sten September 1937. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van E conomische Zak-,n, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uit geg. 13 October 1937.) 

s. 851. 

6 Juli 1937. BESLUIT tot nadere wijzigi ng 
van het Koninklijk besluit van 17 A.pril 
1923, Staatsblad N° . 143, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 19, lid 3, der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
zooals dat is gewijzi gd bij Koninklijk be
sluit van 20 Juni 1924, Staatsblad N° . 311 . 

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

Sociale Zaken van 29 Mei 1937, no. 1324, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 19, lid 3, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
22 Juni 1937, n°. 23); 

Gezien. het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Juni 1937, n°. 1683, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
nader te wüzigen Ons besluit van 17 April 

1923, Staatsblad n°. 143, gewijzigd bij Ons 
besluit van 20 Juni 1924, Staatsblad n°. 311, en 
te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
In artikel 1 van Ons vorengenoemd gewijzigd 

besluit van 17 April 1923, S•.aatsblad n°. 143, 
worden onder 3°. tusschen de woorden: ,,indien 
de werkgever niet" en "of niet tijdig" ingevoegd 
de woorden : ,, , niet naar behooren". 

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

's-Gravenhage, den 6den Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Rom m e. 

(Uitge,g. 13 Juli 1937). 
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2 Augustus 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 15 April 1936 
(Staatsblad 850), tot uitvoering van de 
artikelen 13, 30 en 33 der Warenwet 
(Staatsblad 1935, N°. 793). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 14 J un i 1937, N°. 850 
D/Dossier 55, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 13, 30 en 33 der 
Warenwet (Staatsb lail 1935, N °. 793) en op 
Ons beslui t van den 15den April 1936 (Staats-
blad 1936, 0

• 850); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Juli 1937, N°. 38); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Zaken van 28 Juli 1937, N°. 
1046 D/Dossier 55, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van den 15den Apri l 1936 

(Staatsblad 850) de volgende wijzigingen aan 
te brengen: 

Art. I. In artikel 7, eerste a linea, wordt in 
plaats van "volgend dienstjaar" gelezen " des
betreffende di enstjaar". 

Art. II. In artikel 12, 10°., wordt tusschen 
de eerste en tweede a linea ingevoegd: 

" Gelijktijdig zenden Gedeputeerde Staten 
een afschrift van de in het eerste lid bedoelde 
stukken aan de besturen der kringgemeenten. 

De besturen der kringgemeenten kunnen bin
nen vier weken na de toezending van boven
bedoelde stukken hunne opmerkingen deswege 
aan Onzen Minister doen toekomen.". 

Art. III. In artikel 14, onder a, 13°. , wordt 
in plaats van "artikel 5" gelezen "artikel 
15". 

Art. IV. Na artikel 16 worden ingevoegd 
de volgende nieuwe artikelen : 

A-rt . 16a. Onverwijld nadat Onze Minister 
bericht van goedkeuring van de begrooting 
van den Keuringsdienst (daaronder begrepen 
mogelijke aanvu ll ingsbegrootingen) heeft ge
zonden, geven Gedeputeerde Staten aan de 
besturen der kringgemeenten kennis van het 
bedrag, dat als bijdrage in de kosten van den 
keuringsd ienst voor het desbetreffende dienst
jaar ten laste van elke gemeente komt, zulks 
onder overlegging aan de besturen der kring
gemeenten van een afschrift van bovenbedoel
de goedgekeurde begrooting. 

A,·t. 16b. De berekening van de bijdrage 
die ten laste van iedere kringgemeente komt, 
zal gesch ieden volgens het bevolkingscij fer op · 
den laatsten December van het voorlaatste 
jaar, voorafgaande aan dat waarop de be
grooting betrekking heeft. 

Bij versch il van meening over het bedrag 
der door ieder der kringgemeenten verschul 
digde bijdrage tusschen Gedeputeerde Staten 
en één of meer der kringgemeenten, kunnen 
de besturen dier kringgemeenten binnen twee 
weken na ontvangst der kennisgeving, bedoeld 
in artikel 16a, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep ko
m en. 

Onze bes! issing wordt in afschri ft aan Ge
deputeerde Staten en aan de besturen der be
trokken kringgemeenten medegedeeld. 
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Art. 16c. De bijdragen der kringgemeenten 
moeten in haar geheel worden voldaan vóór 
of op den l sten Juli van het jaar, waarop de 
bijdragen betrekking hebben, of, voor het ge
val Gedeputeerde Staten de kennisgeving, 
bedoeld in artikel 16a, eerst na 1 Juni van 
dat jaar hebben gedaan, binnen een maand 
nadat de besturen der kringgemeenten be
doelde kennisgeving hebben ontvangen. 

Bij verzuim van tijdige voldoening is over 
de verschuldigde bijdrage 1/10 ten honderd 
aan rente verschuldigd voor iederen dag, wel
ken het betrokken gemeentebestuur in gebreke 
is. 

A,·t . 16d. E en batig of nadeelig saldo van 
eenig exploitatiejaar wordt ten bate of ten 
laste van een volgend exploitatiejaar gebrach t 
en in de desbetreffende begrooting opgeno
men. 

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

' s-Gravenh age, den 2den Augustus 1937. 

s. 949. 

WILHELMINA. 
D" Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M. R o m m e. 
(Uitg eg. 24 Augustus 1937.) 

9 J uli 1937. BESLUIT, houdende aanvulling 
van het Koninklijk beslui t van 29 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 261) juncto het Ko
ninklijk besluit van 3 Juli 1913 (Staats
·blad n°. 322) regelende het verleenen van 
korting op de inkomsten van koloniale of 
gewezen koloniale landsdienaren, tot vol 
doening van hun door den rechter o'pge
legde uitkeeringen. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 3 Juni 
1937, 3de Afdeeling, n° . 8; 

Den R aad van State gehoord (a dvies van 22 
Juni 1937 n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Koloniën van 1 Juli 1·937, 3de Afdee
ling n°. 19 ;, 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

E enig artikel. 
In de eerste zinsnede van het eerste lid van 

artikel 1 van Ons besluit van 29 Juli 1911, 
(Staatsbl ad n°. 261) zooals het wordt gelezen 
ingevolge Ons besluit van 3 Juli 1913 (Staats
blad n°. 322) wordt tusschen : ,,geniet" en 
,,kan" ingevoegd: ,,alsmede op de pensioenen, 
welke worden genoten ten laste van een der 
Pensioenfondsen voor Europeesche en Inlaml
sche burgerl ijke en mi li taire landsdienaren in 
Nederlandsch-Indië en het P ensioenfonds voo1· 
de Curaçaosche burgerl ijke lan'.lsdie,aaren en 
de onderwijzers bij het bijzonder onderwijs in 
Curaçao,". 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af-_ 
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schrift zal worden gezonden aan den Raàd van 
State . 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1937. 

S. 2319A. 

WILHELMINA . 
De M inister van K oloniën, 

C h . W e I t e r . 
(Uitgeg. 20 Jul i 1937.) 

1 September 1937. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad van Coevor
d,en, van 31 Mei 1937, waarbij het maken 
van een uitbreidingspl an is opgedragen 
aan een archi tectenbureau a ldaar . 

Geschorst tot 1 Maa,·t 1938. 

S. 2319 B. 

2 October 1937. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Z onnemaire 
van 25 Augustus 1937 , betreffende aan
slui t ing van een huis aan de waterleiding 
a ldaar. 

Geschorst tot 1 April 1938. 

s. 2324. 

23 Septemberr 1937. BESLUIT tot schorsing 
tot 1 Maart 1938 van het besluit van den 
raad der gemeente H ell evoetsluis, van 1 
September 1937, n° . 70/3.55, in zake aan
stelling en ontslag van J. van der Wal a ls 
vakonderwijzer aan de openbare school 
voor ui tgebreid lager onderwijs in di e ge
meente. 

s. 2347. 

3 September 1937. BESLUIT tot vernieti
ging van het beslui t van burgemeester en 
wethouders der gemeente B eek ( L.) van 
23 Juni 1937, strekkende tot benoeming 
van J . M . Cremers, geboren 1 September 
1913 te Sittard en wonende a ldaar, tot 
controleu r belast met het toez icht op de 
ondersteunden, in lossen dienst, z.g. op 
arbeidscontract voor onbepaa lden tijd, met 
wederzij dsche bevoegdheid deze arbeids
overeenkomst te beëindigen met inach t
neming van een opzeggingstermijn van ten 
minste één maand en op een maandelij k
sche ve rgoeding van f 25. 

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

Binnenl andsche Zaken van 11 Augustus 1937, 
N°. 24320, afdeeling Binnen landsch Bestuur 
tot vernietiging van het besluit van burge
meester en wethouders der gemeente B ee k ( L.) 
van 23 Juni 1937, strekkende tot ber,oeming 
van J. M . Cremers, geboren 1 September 1913 ! 
te Sittard en wonende aldaar, tot controleur 
belast met het toezicht op de ondersteunden, 
in lossen dienst, z.g. op arbeidscontract voor 
onbepaalden t ij d, met woderzijd che bevoegd
he id deze arbe idsovereenkomst te beëindigen 
met inachtneming van een opzeggingste rmijn 
van ten minste één ma.and en op een maan
delijksche vergoeding van f 25; 
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Overwegende, da t artikel 179 der gemeente
wet o. m . bepaalt, dat de gemeenteraad a lle 
gemeenteambtenaren en bedienden benoemt, 
wie r benoeming niet bij deze wet of de p laatse
lijke verordeningen aan anderen is opgedra
gen; 

dat bij genoemde wet aan burgemeest!)r en 
wethouders o. m. is opgedragen het benoemen 
der ambtenaren en bedienden bij de pi aatse
lijke secretarie; 

dat een controleur belast met het toezicht 
op de ondersteunden n iet geacht kan worden 
te behooren tot de ambtenaren en bedienden 
bij de pi aatselijke secretarie; 

dat evenm in bij plaatselijke verorden ing aan 
burgemeester en wethouders is opgedragen een 
controleur belast met het toezicht op de onder
steunden te benoemen; 

Overwegende voorts, dat ingevolge artikel 
170 der gemeentewet de raad de bezoldiging 
van a lle plaatselijke ambtenaren en bed ien
den rege lt, zoover die regeling niet aan Ge
deputeerde Staten is opgedragen, tenzij inge
volge het bepaalde bij artikel 212, lid 2, dor
gemeentewet de raad de uitoefening van deze 
bevoegdheid aan burgemeester en wethouder& 
heeft opgedragen; 

dat een zoodan ige overdracht in het onder
havige geval niet heeft plaats gevonden; 

dat mitsdien het genoemde besluit van bur
gemeester en wethouders van B eek (L.) is ge
nomen in strijd met de art ikelen 179 en 170 
der gemeentewet; 

Ge let op artikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

24 Augustus 1937, N °. 40); 
Gezien het nader r apport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 28 Augus
tus 1937, N °. 27555, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur · 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders van Beek (L.) d.d . 23 Juni 1937 te 
vern ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze M inister van Binnenlandsche Za ken i& 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 3den September 1937. 

WILHELMINA. 
De llfinis te,· van B inneulandscht Zaken, 

V a n Boe ij e n. 
(Uitgeg. 21 September 1937.) 

s. 2348. 

27 September 1 937. BESLUIT tot vernieti 
g ing van het bes lui t van burgemeester en 
wethouders de r gemeente Tienhoven (Z .I-l. ) 
d.d. 14 Mei 1937, strekkende tot benoe
ming van A. van der Z ouwen, te A,neide 
tot adm inistrateur-controleur der steunver
leening in de gemeente 1'ienhoven (Z.fl.) 
op een gezamenlij ke jaarwedde van f 500 
voor de gemeenten 1'ienhoven (Z.H.) en 
Ameide, waarvan te betalen door de ge-• 
meente Tienhoven (Z. H.) 1/3 X f 500 = 
f 166.67 en 2/3 X f 500 = f 333 .33 door de 
gemeente Ameide. 
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Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister Yan 

Binnenlandsche Zaken van 17 Augustus 1937, 
N°. 24469, afdeeling B innenlandsch Best1111r, 
tot vernietiging van het be lui t van burge
meeste r en wethouders der gemeente T ienh,>
ven (Z .H.) d.d. 14 Mei 1937, strekkend.,. tot 
benoem ing van A. van der Zouwen, te Ameide 
tot adm inistrateur-control eur der steunvcrlee
ning in de gemeente T ienhoven (Z.H.) op een 
gezamenlij ke jaanvedde van f 500 voor de 
gemeenten T ienhoven (Z .H.) en Ameide, waar
van te betalen door de gemeente T ien hovrn 
(Z.H.) 1/3 X f 500 = f 166.67 en 2/3 X f 500 = f 333.33 door de gemeente A m eüle ; 

Overwegende, dat a,·tikel 179 der gemeente
wet o.m. bepaalt, dat de gemeenteraad a ll e 
gemeente-ambtenaren en bedienden benoemt, 
wier benoeming niet b ij deze we~ of de plaat
selijke verordeningen aan anderen is opgt>-
dragen; . 

dat bij genoemde wet aan burgemeester en 
wethouders o. m . is opgedragen het benoemen 
der ambtenaren en bedi enden bij de plaatse
lijke secretarie ; 

dat een admin istrateur-controleur der steu n
verl eening evenwel niet geacht kan worden te 
behooren tot de ambtenaren en bedienden bij 
de p laatselijke secretar ie; 

dat evenmin bij plaatselijke verordening aan 
burgemeester en wethouders is opgedragen een 
administrateur-controleur der steunverleening 
te benoemen ; 

0 . voor ts, dat ingevolge artikel 170 der ge
meentewet de raad de bezoldiging van a ll e 
plaatselijke ambtenaren en bedienden regelt, 
zoover die regeling niet aan Gedeputeerde Sta
ten i opgedragen, tenzij ingevolge he t bepaal
de bij artikel 212, lid 2, de r gemeentewet de 
raad de uitoefening van deze bevoegdheid aan 
burgemeester en wethouders heeft overgedra
gen ; 

dat een zoodanige overdracht in het onder
h av ige geval niet heeft plaats gevonden; 

dat mitsdien het genoemd be luit van bur
gemeester en wethouders van Tienhoven is ge
nomen in strijd met de arti kelen 179 en 170 
der gemeentewet; 

Overwegende voorts, dat burgemeester en 
wethouders van Tienhoven eenzijdig den ad
mini trateur-controleur der steunverleening 
hebben benoemd op een gezamenlijke jaarwed
de van f 500 voor de gemeenten T ien hoven 
(Z.H.) en Am,eide, waarvan te betalen door 
de gemeente T ienh f>'Ven (Z.H.) 1/3 X f 500 = 
f 166.67 en 2/3 X f 500 = f 333.33 door de ge. 
meen te Ameide; 

dat een zoodanige regeling door eene ge
meente niet kan worden getroffen dan na ve r
kregen overeenstemm ing met de andere daarbij 
betrokken gemeente; 

dat m itsd ien ook in dit opzicht burgemees
ter en wethouders van Tienhoven, hun boven
genoemd besluit nemende, handelden in strijd 
met de gemeentewet; 

Gelet op a rtikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 7 

September 1937, N° . 33); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 20 Septem
ber 1937, 0

• 28183, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 
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H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders van Tienhoven (Z .H .) d .d. 14 M ei 
1937 te vernietigen wegens strijd met de wet . 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 27sten September 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister ,,an B innenlandsche Z aken, 
V a n B o e ij e n. 

(Uitgeg. 8 October 1937.) 

s. 3980. 

3 J-uli 1937. BESLUIT, waarbij met toepas
sing van artikel 24 der Comptabi li teits
wet (Staatsblad 1927, n° . 259) restanten 
op enkele artikelen van het derti ende 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het der
t iende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

s. 2815. 

6 J uli 1937. BESLUIT, betreffende schors ing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van L ekkerkerk tot het verleenen 
van bouwvergunning. 

D eze schorsing is opgeheven. 

s. 2816. 

12 J uli 1937. BESLUIT tot schorsing van een 
beslui t van burgemeester en wethouders 
van W eespe1·ka1·spel betreffende bouwver
gunning. 

Geschorst tot 15 Januari 1938. 

s. 2847. 

10 S epte1nber 1937. BESLUIT tot vernieti
ging van een besluit van den raad der 
gemeente B1·oeksittard, van 28 Juni 1937 
betreffende de leeftijdsgrens van bezoekers 
van inrichtingen, waar gelegenheid wordt 
gegeven tot d ansen . 

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

Soci a le Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 2 Augustus 1937, N°. 779 G, afdeeling 
Volksgezondheid en van 5 Augustus 1937, N° . 
24415, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
B roe~ittm·d bij besluit van 28 Juni 1937 de 
leeftijdsgrens voor bezoekers (bezoeksters) ,·an 
inrichtingen, waar gelegenheid gegeven wordt 
tot dansen , heeft verlaagd van 18 op 16 jaar; 

Overwegende, dat krachtens artikel 56, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 

0
• 476) bij Ons besluit van 27 April 1933, 

Staatsblad N° . 235, i~ bepaald onder welke 
voorwaarden de burgemeester toestemming 
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m ag verl eenen oot het geven van gelegenheid 
oot dansen , en dat in bedoeld beslui t met be
trekking tot de aanwezigheid van personen 
beneden ach t tien jaar in inrich t ingen, waar 
gelegenheid wor dt gegeven tot dansen , beper
kende voorschriften zijn gesteld ; 

Overwegende, da t de raad der gemeente 
Broeksittard in zijn voornoemd besluit aan 
d eze voorschriften te kor t heeft gedaan ; 

Overwegende, dat de gemeentëraad aan de 
bepaling in het aangeh aald wetsartikel , dat 
hij bovendien bij p laatselijke verordening na
dere voorwaarden kan stell en, niet de bevoegd
h eid kan ontleenen, om de beper kende strek
king van voorschr iften va n Ons aangehaald 
beslui t geheel of gedeeltelijk op te heffen ; 

Overwegende, dat voornoemd beslu it van den 
raad der gemeente B roeksittm·d derhalve in 
strijd moet worden geach t met de wet; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

24 Augustus 1937, N °. 52) ; · 
Gez ien het nader rappor t van Onze Ministers 

van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 30 Augustus 1937, N °. 883 G, a f
deeling Vol ksgezondheid en van 6 'September 
1937, N °. 27791, afdeel ing Binnenlandsch Be
-stuur; 

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

Broeksittard van 28 J uni 1937, betreffende de 
l eeftijdsgrens van bezoekers van inrich t ingen, 
waar gelegenheid wordt gegevef\ oot dansen , 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de u itvoeri ng van dit besluit, da t in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den lOden September 1937. 
WILHELMI NA. 

D e M inister van Sociale Zaken, 
C. P . M . R o mm e. 

De Jf iniste1· van Binnenlandsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 
(Ui fg eg. 28 S epternber 1937.) 

s. 5. 

26 October 1937. BESLU IT, betreffende den 
naam, te dragen door de k inderen van Hare 
Kon inklij ke Hoogheid P r inses J ul iana . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien Ons besluit van 8 J anuari 1937, N ° . 

5, luidende als volgt : 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
V erlangende, dat de naam van het Ge

:slach t , waaruit Wij zijn gesproten en waaraan 
voor Ons en voor het N eder! andsche vol k zoo 
.dierbare herinneri ngen zij n verbonden, ook 
voor de k inderen van Onze beminde Dochte r 
b ehouden zal blijven, en overwegende, dat in 
dit veslangen door Onze Dochter en H aren 
Gemaal wordt gedeel d; 

Op de voordracht van Onzen l\l[i nister va n 
Justit ie van den 4 Janua ri 1937, K abi net 0 

487,H ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

L . & S. 1937. 
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toe te stemmen, dat de naam " Oranje-N as
sau" zal worden gedragen door a lle kinderen 
van Onze beminde Dochter , met en benevens 
den naam, welken Zij aan het Geslach t van 
Hunne n Vader ontleenen, met di en verstande, 
dat aan laatstbedoelden naam zal voora f
gaan de naam " Oranje-N assau", zooda t ge
noemde kinderen, onverminderd den ti tel van 
Prins of Prin es der N eder landen en de Hun 
verder t.oekomende ti tels, zull en worden ge
noemd " Prins (Pr inses ) van Oranj e,-N assuu, 
Prins (Prinses ) van Lippe-B iesterfeld". 

Onze Minister van Justit ie is be last met de 
uitvoer ing van dit beslui t, dat op een nader 
te bepalen dag in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 8sten J anuari 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Jmtiti,e, v a n S c h a ik. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justit ie van deT\ 1 October 1937, Kab inet N ° . 
416,D ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
a ls dag, waarop bovenstaand bes! u it in het 

Staatsbl ad en in de Staatscourant zal worden 
gepl aatst, aan te wij zen den dag, volgende 
op dien der dagteeken ing van di t besluit. 

Onze Minister van Justit ie is belast met de 
uitvoering van di t besluit, da t in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 26sten Oot.ober 1937. 
WILH ELMINA. 

De M inister van J mtitie, C. Gos e I in g. 
(Uit geg. 27 October 1937.) 

s. 244. 

26 Juni 1937. BESLUIT oot wijziging en 
aanvulling van den Gevangenismaatregel. 

Wij WILHELMINA, en z. 
Op de voordracht van Onzen Minist er van 

Justitie van 20 Mei 1937, 3de Afdeeling A, 
no. 1230; 

Gezien de artikelen 3 tot en met 6 van de 
wet van 25 Juni 1929, Staat sblad n°. 361; 

Overwegende, dat h et in verband met deze 
artikelen wenschelijk is den Gevangenismaat
regel t e wijzigen en aan te vullen ; 

D en Raad van Stat e gehoord (advies van 
15 Juni 1937, n°. 5 1); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Juni 1937, 3de 
Afdeeling A, n°. 1187 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
In den Gevangenismaa tregel, vastgesteld bij 

Ons beslu i t van 4 M ei 1932, S t aatsbla d n °. 194, 
sedert gewij zigd , worden de volgend e wij zigin
gen en aanvullingen gebracht. 

Art . 1. N a artikel 26 wordt ingevoegd : 
,,AFD EELINO v. 

AFWIJ KEND E JlEPALING VOOR DE BI JZONDERE 
STRAFGEVANGENISSEN VOOR J ONGELIE DEN. 

A rt. 26a. 1. B ij de bij zondere strafgevange
nissen voor jongelieden is de gewone t aak van 
het college van regenten opgedragen aan den 
d irecteur. 

31 
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2. De colleges van regenten van die gevan
genissen houden een meer algemeen toezicht 
volgens een door Ons vast te stellen instructie." 

De bestaande Afdeeling V van Titel II wordt 
genummerd : . ,, 

,,VI . 

In het opschrift wordt het woord "BTJZ,rnDE· 
RE" vervangen door: 

,,AFWUKE OE''. 

2. In artikel 121 wordt in het eerste lid, 
na "des nachts", ingevoegd: 

. , in gescheiden cellen of". 
3. Na artikel 122 wordt ingevoegd: 

.,§ 4. Bijzondere strafgevangenissen voor 
jongelieden. 

Art. 122~. De gevangenen in de bijzondere 
strafgevangenissen voor jongelieden worden 
behandeld als de overige gevangenen, behou
dens de navolgende bepalingen. 

Art. 122b. 1. Zij worden ingedeeld in drie 
gewone klassen. 

2. In de eerste klasse wordt de straf in 
afzondering ondergaan. 

3. In de tweede worden de gevangenen in 
gemeenschap gebracht voor bepaalde doelein
den. 

4. In de derde bestaat a l~eheele gemeen
schap. 

5. Het gestichtsbestuur beslist over bevor
dering naar een hoogere klasse en geeft van de 
beslissing kennis aan Omen Minister. 

6. De beslissing kan door het bestuur en 
door Onzen Ministar te allen tijde worden 
geschorst of herroepen. 

• 7. De artikelen ll0 tot en met 114 zijn ruet 
van toepassing. 

8. De drie klassen kunnen worden onder
verdeeld in rangen. 

Art. 122c. Naast de drie gewone klassen 
bestaat een strafklasse. 

Art. 122d. 1. De gevangenen uit de eerste 
klasse en uit de strafklasse kunnen niet gebruik 
maken van de kantine. 

2. Het gebruik van de kantine in de andere 
klassen wordt geregeld door het gestichtsbe
stuur. 

Art. l 22e. De gevangenen nemen wekelijks 
een stortbad, behoudens afwijkend voorschrift 
van den behandelenden geneesheer. 

Art. 122/. De verplichte arbeid duurt als 
regel ten minste 8 uur per werkdag. 

Art. 122g. 1. H et arbeid loon is voor een 
derde zakgeld, voor twee derde uitgaanskas. 

2. H et gestichtsbestuur kan regelen stellen 
betreffende de besteding van het zakgeld. 

Art. 122h. l. Het gestichtsbestuur is vrii 
in het tijdstip van overweging voor de eerstë 
m_aal van de algemeene en de bijzondere afwij
kingen. 

2. Als algemeene regel geldt, dat elke hoogere 
klasse en rang de mogelijkheid opent van toe
passing van meer afwijkingen. 

3. Artikel 120 is niet van toepa.ssing. 
Art. 122i. Behalve de disc iplinaire straffen, 

genoemd in de artikelen 90, eerste lid, ll5 en 
122. kan al disciplinaire straf worden opgelegd: 

1°. terugplaatsing naar een lagere gewone 
klasse · 

2°. 'plaat.sing in de strafkl asse. 
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Art. 122j. Bij de opstelling van de jaarlijk
sche lijsten van de gevangenen, die voor af- of 
ontslag in aanmerking komen, is het eerste lid 
van artikel 102 niet van toepassing." 

4. Dit besluit treedt in werking tegelijk met 
de artikelen 3 tot en met 6 van de wet :..an 25 
Juni 1929, Staatsblad n°. 361. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Juni 193",. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I in g . 
( Uitgeg. 6 Jiûi 1937.) 

s. 245. 

26 Juni 1937. BESLUIT tot wijzigmg van 
de Uitvoeringsregeling voorwaardelijke 
invrijheidste l I ing. 

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

Justitie van 20 Mei 1937, 3• Afdeeling A, no. 
1230; 

Gezien de artikelen 3 tot en met 6 van de wet 
van 25 Juni 1929, taatsblad n°. 361 : 

Overwegende, dat het in verband met deze 
artikelen wenschelijk is eenige wijziging te 
brengen in de U itvoeringsregeling voorwaarde
lijke invrijheidstelling: 

Den Raad van State gl'hoord (advies van 
15 Juni 1937, n°. 51); 

Gelet op het nader rapport van Onzen vom-
noemden Minister van 19 Juni 1937, 3de Af. 
deeling A, n°. ll87 ; 

H ebben goed~evonden en verstaan : 
In de Uitvoeringsregeling voorwaardelijke 

invrijheidstelling, vastgesteld bij Ons besluit 
van 13 December 1915, Staatsblad n°. 505, 
sedert gew:jjzigd, worden de volgende wijzigin
gen gebracht. 

Art. 1. De aanhef van artikel 1 wordt 
gelezen: 

" Ten minste zes weken vóór den dag waarop 
een tot gevanaeni straf veroordeelde voor
waardelijk in vrijheid kan worden gesteld, 
doet het gevangenisbestuur te zijnen aanzien 
aan Onzen Minister" . 

2. In artikel 32 vervallen de woorden : 
,, , en dat, voor zoover betreft de rijkswerk

inrichtingen V eenhuizen, ten deze als gevan
genisbestuur wordt aangemerkt de hoofddirec
teur dier gestichten". 

3. Dit besluit t reedt in werking tegelijk met 
de artikelen 3 tot en met 6 van de wet van 25 
Juni 1929, taatsblad n°. 361. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoerin~ van dit beslu it, hetwelk in het 
Staatsblaa zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonnen aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, don 26sten Juni 1937. 
WILHELMT A. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I ing. 
(Uitgeg. 6 Juli 1937.) 
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s. 246. 

21 J uli 1937. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering van de a l'tikelen 859, 860, 
864, 867, 868, 869 en 874 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering, van 
a rtikel 6 van de wet op het Notat·ioambt 
en van artikel 24a van het Tarief van 
justitie-kosten en salarissen in burgerlijke 
zaken. 

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

Justitie en van Financiën van den 15 Mei 1937, 
l ste Afdeeling C, n°. 1206 en van den 8 Juni 
1937, Afdeeling Centrale Directie. no. 174; 

Gelet op de artikelen 859, 860, 864-, 867, 868, 
869 en 874 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ,op a rtikel 6 van de wet op het 
Notarisambt en op artikel 24a van het Tarief 
van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke 
zaken, gelijk deze artikelen luiden ingevolge 
de wet van 1 Augustus 1936, Staatsblad n°. 204, 
tot herziening der voorschriften nopens de 
toelating om kosteloos t e procedeeren ; 

Den Raad van Rtate geboord (advies van 
29 Juni 1937, n°. 24) ; 

Ge.iien de nadere rapporten van Onze voor
noemde Ministers van den 13 Juni 1937, 
l ste Afdeeling C, n°. 1229, en van den 17 Juli 
1937, Afdeeling Centrale Directie, n°. 117: 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De oproeping door den griffier, be

doeld in artikel 859 van het W etboek van Bur
gerlijke Rechtsvorderin~, geschied t bij aan
geteekenden brief, tenziJ de rechter op grond 
van bijzondere omstandigheden een andere 
wijze van oproeping beveelt, in welk geval deze 
andere wijze wordt gevolgd. ~ 

Bij de oproeping wordt aan de wederpartij 
van den verzoeker te kennen gegeven, dat, in
dien zij geen bezwaar heeft tegen de toelating 
van den verzoeker om kosteloos, dan wel tegen 
verminderd tarief te procedeeren, hare verschij
ning niet noodig is. Daarbij wordt vermeld1 
dat de toelating geschiedt overeenkomstig 
artikel 860, eerste, tweede en vierde lid , van het 
Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering. De 
inhoud van deze wetsbepalingen wordt in de 
kennisgeving opgenomen. 

De oproeping van de wederpartij des ver
zoekers bevat tevens een aanduiding van den 
weg, te volgen tot het bekomen van kosteloozen 
rechtsbijstand, dan wel van rechtsbijstand tegen 
verminderd tarief, in geval van on- of minver
mogen. 

Door Onzen Minister van Justitie kan ten 
gebruike van den griffier een formulier voor de 
oproeping van de wederpartij des verzoekers 
worden vastgesteld. 

2. De oproeping door den griffier, bedoeld 
in artikel 864, tweede lid. tweeden zin, van het 
Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering, 
geschiedt overeenkomstig het bepaalde in 
artikel l, eerste lid. 

3. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
860, derde lid , van het Wetboek van Burgerlijke 
Recht.svordering en aan de bepalingen, waarin 
evengenoemd lid van overeenkomstige toepas
sing is verklaard, zullen de rechter en de in 
11rtikel 859, laat,ste lid, van genoemd Wetboek 
bedoelde commissaris aan de administratie 
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der belastingen gegevens vragen nopens den 
stand van de inkomsten en het vermogen van 
den verzoeker en diens gezin, indien uit de in 
artikel 857 van gemeld Wetboek bedoelde ver
klaring van den burgemeester niet blijkt, dat 
de verzoeker en zij n gezin gedurende de laatste 
negen maanden, voorafgaande aan den datu m 
van het indienen van het verwek, in hoofdzaak 
hebben geleefd van ondersteuning, welke hun 
door de overheid, een stichting, vereen iging of 
instelling is verleend. 

Het in het vorige lid bepaalde lijdt uitzon
dering, indien het bureau van consultatie aan 
den r ech ter gegevens overlegt, welke het over
eenkomstig artikel 874 van gemeld Wetboek 
van de admini tratie der belastingen heeft 
verkregen, mits die gegevens niet onder zijn dan 
vier maanden. 

4. Tot het verkrijgen van gegevens wenden 
de griffier, uit naam van den rechter of van den 
commissaris, bedoeld in artikel 859 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en 
het bureau van consultatie zich onder overleg
ging van de door den verzoeker verstrekte 
gegevens tot den inspecteur der directe be
lastingen, of dien der registratie en domeinen, 
die belast is met het regelen van de aanslagen 
in de belastingen naar het inkomen en vermogen 
in de gemeente - of in het deel der gemeente 
- waarin de verzoeker blijkens zijn request 
woonplaats heeft. 

5. De in het vorige artikel bedoelde in
specteur verstrekt binnen twee weken na ont
vangst van het verzoek den rechter, den in 
artikel 859 van het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering bedoelden commissaris of het 
bureau van consultatie de volgende gegevens : 

a. voor zoover de verzoeker een natuurlijk 
persoon is: 

1°. de bedragen van het zuiver inkomen, van 
de belastbare som en van het zuiver vermogen 
van den verzoeker over het loopende en het 
vorige belastin~jaar ; 

2°. een specificatie van het zuiver inkomen, 
voor zoover dit bestaat uit opbrengst van on
derneming en arbeid en van rechten op perio
dieke uitkeeringen van het leven afhankelijk, 
alsmede van de aftrekposten volgens artikel 19 
van de Wet op de inkomstenbelasting 1914; 

3°. mogelijke ontheffin gen of afschrijvingen 
welke op de onder 1°. bedoelde aanslagen zij n 
of zullen worden verleend ; 

4-0. gegevens omtrent het zuiver inkomen 
en het zuiver vermogen van het gezin ; 

5°. alle verdere gegevens - in het bijzonder 
de na den aanvang van het loopende belasting
jaar ingetreden wijzigingen in het zuiver inko
men en het zujver vermogen - welke van 
belang zijn voor een beoordeeling van het 
verzoek; 

b. voor zoover de verzoeker een rechtsper
soon is : 

10. de winst en de uitdeelingen over dû 
laatste drie boekjaren ; 

2°. het zuiver vermogen volgens de laatst 
bekende gegevens ; 

3°. alle verdere gegevens welke van be
lang zijn voor een beoordeeling van het ver
zoek. 

In de gevallen, waarin het inkomen en het 
vermogen eener gehuwde vrouw voor de toe
passing der belastingwet niet worden beschouwd 
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als inkomen en vermogen van haar man, terwijl 
niettemin de door beiden gezamenlijk verschul
digde belasting wordt berekend als ware de 
man voor het geheel belasting chuldig, ver
strekt de inspecteur de in het eerste lid onder a 
bedoelde gegevens zoowel over het gezamenlijk 
zuiver inkomen en zuiver vermogen en de 
gezamenlijke belastbare som, als over ieders 
afzonderlijk zuiver inkomen en vermogen. 

Indien een gehuwde vrouw, ten aanzien 
van wie het vorig lid geen toepassing vindt, de 
verzoekster is, verstrekt de inspecteur de in 
het eerste lid onder a bedoelde gegevens die 
haar echtgenoot betreffen, tenzij de procedure 
tegen haar echtgenoot gericht is. 

6. De leden van de rechterlijke macht en de 
leden van de bureaux van consultatie zijn ver
plicht tot geheimhouding van de hun door den 
inspecteur der directe belastingen of der 
registratie en domeinen verstrekte gegevens. 

Niettemin is het bureau van consultatie 
bevoegd de gegevens aan den rechter te doen 
toekomen. 

7. Dit besluit treedt in werking tegelijk met 
de wet van 1 Augustus 1936, Staatsblad n°. 204, 
tot herziening der voorschriften nopens de 
toelating om kosteloos te procedeeren. 

Onze Ministers van Justitie en van Financiën 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit. 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2l st en Juli 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, C. Gos e I ing. 
De Minister van Financiën, J. A. d e W i Id e. 

( Uitgeg. 27 Juli 1937.) 

s. 247. 

2 Octobe,· 1937. BESLUIT tot w1J z1g111 g en 
aanvu ll ing van artikel 13 van het R echts
toestandsreglement Hoofdcomm issarissen en 
Commi sar issen van Politie. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen l'l'linister van 

Justitie van den 8sten J uli 1937, 5de Afdee 
ling, n° . 1217; 

Gelet op artikel 125, eerste lid , der Amhte
narenwet 1929, de artikelen 223 en 224 der 
gemeentewet en artikel 3, tweede lid, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 
Augustus 1937, n°. 47) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 26 September 1937, 
5de Afdeeli ng, n°. 1159; · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende aanvullingen aan te brengen 

in het Rechtstoestandsreglement Hoofdcommis
sarissen en Commissar issen van Politie, vast
gesteld bij Ons besluit van 14 J un i 1935, 
Staatsblad n° . 344, en aangevuld bij Ons be
sluit van 8 October 1936, Staatsblad n°. 253; 

Eenig artikel. 
Vóór het eerste l id van , artikel 13 word t 

geplaatst: 
,,(1)". 
Aan dat lid wordt een nieuwe volzin toege

voegd, luidende: 
,.Het weigeren van een gevraagde of het in -
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trekken van een reeds verleende machtig ing 
wordt door Ons, bij een met redenen omkleed 
besluit, ter kennis van den betrokken ambte
naar gebracht". 

Aan hetzelfde artikel wordt toegevoegd een 
derde lid, luidende: 

,, (3) Het in het eerste en tweede lid be
paalde is niet van toepassing met betrekking 
tot het ambt van commissar is van rijkspolitie". 

Onze Minister van Justitie is belast met rle 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 2den October 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg . 15 October 1937.) 

s. 249. 

13 October 1937. BESLUIT, houdende naderp 
wijziging van het Vreemdelingenreglement 
(Koninklijk besluit van 16 Augustus 1918, 
Staatsblad n°. 521) . 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op gemeenschappel ijke voordracht van Onze 

Ministers van Justitie, · van Binnenlandsche 
Zaken, van Defensie en van Buitenlandsche 
Zaken van 30 Augustus 1937, 2e afdeeling A, 

0
• 4835, G; 

Gezien de wet van 17 J uni 1918 (Staatsblad 
N °. 410) en Ons besluit van 16 Augustus 1918 
(Staatsblad N°. 521), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 11 September 
1936 (Staatsblad N° . 251) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1937, N°. 39); 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
voornoemde M inisters van 8 October 1937, 2e 
afdeel ing A, N° . 5561, G; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Aan het slot van artikel 1 van Ons 

bovenvei·meld besluit wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

,.Een aan den I nspecteur toegevoegd admi
nistrateur is bevoegd, onder diens verantwoor
delij kheid, de bevoegdheden, in d it reglement 
aan den Inspecteur verleend, uit te oefenen." 

2. Na artikel 7 van Ons bovenvermeld be
sluit worden de volgende artikelen ingevoegd: 

"Art. 8. Aan een vreemdeling, die zich 
heeft aangemeld of die is voorgeleid, kan op 
last van den Inspecteur, door of vanwege het 
hoofd van politie , ten bewijze van de aanmel
ding of voorgeleiding, een identiteitsbewijs 
worden u itgereikt van het model door den In
specteur vastgesteld. 

De ambtenaren, bedoeld in artikel 28, zij n 
bevoegd, op last van den Inspecteur, het iden
titeitsbewijs in te nemen. 

Indien een vreemdeli ng, houder van een 
identiteitsbewijs, op last van de bevoegde auto
riteit u it Nederland wordt verwijderd, wordt 
het identiteitsbewijs ingenom en en toegezonden 
aan den Inspecteur, door of vanwege het 
hoofd van politie, welke voor de uitleiding 
zorg draagt. 

Art. 9. Het is den vreemdeling, wien een 
identiteitsbewijs is uitgereikt, verboden zich 
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van dat bewijs te on tdoen of het geheel of 
gedeeltelijk onbruikbaar te m aken. 

Bij verlies of ve rmiss ing van het identite its
bewijs, zoomede indien een of meer der daarin 
voorkom ende gegevens niet meer met de wer
kelijkheid overeenstemmen, is de vreemdeling 
verpli cht, zoo spoedi g mogelijk, daarvan in 
persoon kennis te geven aan het hoofd van 
poli t ie, ter pl aatse waar hij ve rtoeft. 

A rt. 10. H et hoofd van poli t ie, dat bericht 
ontvangt als bedoeld in het 2e I id va n artikel 
9, bevordert, dat den vreemdeling een nieuw 
identite itsbewijs wordt verstrekt, da n wel de 
noodige wijzi ging wordt aangebracht en het 
gewijzigde identi teitsbewijs weder aan hem 
wordt ui tgereikt. 

Art. 10a. De vreemdeli ng, wien een iden
t ite itsbewijs is ui tgere ikt, is verplicht di t 
steeds bij zich te dragen en op eerste aanvraag 
te vertoonen aan een ambtenaar, als bedoeld 
in ar ti kel 28 ; zoomede aan dengene, die hem 
huisvesting ver leent . 

Art. l 0b . De ambtenaren, bedoeld in ar
tikel 28, overtu igen zich zooveel doenlij k of 
de inhoud van all e in het identi te itsbewijs in
gevulde gegevens met de werkelijkheid over
eenstemt. 

Blijkt zulks niet het geval te zijn , dan wordt 
de vreemdeling voorgeleid aan het hoofd vau 
poli t ie ter plaatse waar hij word t aangetroffen. 

Onverm inderd het bepaalde in ar ti kel 26. 
bevordert laatstgenoemde, dat de noodi ge wij 
ziging in het ident ite itsbewijs wordt aar, ge
bracht en het gewijzigde ident ite itsbewijs weder 
aa n den vreemdeling wordt uitgereikt.'1 

3. I n a r t i kei 11 van Ons boven vermei d be
sluit : 

a. word t het tweede I id gelezen als volgt : 
,,H et hoofd van politie doet van de kenni s

geving een tweetal duplicaten opmaken, waar
van één ten dienste van zij n archief, terwijl 
het andere onverwijld wordt toegezonden aan 
den Inspecteur, onder opgave van de redenen 
der uitreiking.' ' 

b. wordt aan het slot een n ieuw lid toege
voegd, lu idende: 

"Ten aanzien van de kennisgev ing zijn de 
a rti kelen 9, 10, l0a en 10b van overeenkom
stige toepassing .'' 

4. In het eerste 1 id van a rt ikel 26 van Ons 
bovenvermeld beslui t wordt tusschen " 6," en 
,,12" ingevoegd : ,, 9, l Oa," . 

5. In artikel 28 van Ons bovenvermeld be
sluit worden de woorden: ,,art ikel 8" vervan
gen door: ,.art ikel 141" . 

Onze Ministers van Justit ie, van Bi nnen
landsche Za ken, van De fensie en va n Bui ten
la ndsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de u itvoering van di t, 
beslu it , dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift za l worden ge
zonden aan den R aad van State en aan de 
Al gemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 13den O tober 1937. 
WILHELMINA. 

De 11-linister van J ustitie, C. Go s e I i n g. 
De M iniste,· van B innenlandsche Z aken, 

V a n B o e ij e n. 
D e M iniste,· van Defensie, v a n Dij k. 
De M inister van Buitenlandsche Zaken, 

J . Pat ij n. 
{Ui tgeg. 22 October 1937. ) 
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s. 349. 

26 J uni 1937. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het K oninklij k besluit van 
22 December 1922 {StaatsblaàJ O

• 684), 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, -a ls bedoeld in -de ar
tikelen 15, 40 tweede lid, 43, 47, 66, 102, 
135 en 148 der P ensioenwet 1922 {Staat-S
blad N °. 240) , laatstelijk gewijzigd bij 
K oninklijk beslui t va n 22 Maar t 1926 
(Staatsblad N °. 47). 

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

Binnenlandsche Zaken, van Onderwij s, Kunsten 
en Wet enschappen, van Financiën , van St aat, 
Minist er van Defensie a . i. en van Staat, l\finis
t er van K oloniën van 19 F ebruari 1937, n°. 242, 
afdeeling P ensioenen en Wachtgelden, van 22 
F ebruari 1937, n°. 417, afdeeling Financieele 
Contröle, van 24 F e bruari 1937, n°. 227, 
Generale Thesaurie, Departement va n Defensie 
van 4 Maart 1937, Ille Afd. B, n°. 149 ; 

Den Raa d van Sta t e gehoord , a dvies van 
15 Juni 1937, n°. 53; 

Gezien het nader rapport van genoemden 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 19 
Juni 1937, n°. 242 IV, afdeeling P ensioenen en 
Wachtgelden; 

Overwegende, da t het wenschelijk is Ons 
besluit van 22 December 1922 (Staatsblad 
n°. 684) tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in de artike
len 15, 40 tweede lid, 43, 47, 66, 102, 135 en 
148 der Pensioenwet 1922 (S taatsblad n°. 240), 
laat stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 22 
Maar t 1926 (Staatsblad n°. 47), in verband met 
deze laat st e wijziging en met artikel 42b der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) t e ,vijzi
gen en aan te vullen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 16 Juni 1936 t e bepalen als 

volgt : 
Art. I. In Ons aangehaald besluit worden 

de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

a. In het intit ulé wordt na "40 tweede lid", 
ingelascht, ,,42a tweede lid, 42b derde lid" , 

b. Art ikel 10 wordt gelezen als volgt: 
,, Voor het voor pensioen inkoopen van dienst

tjjd in eene onbezoldigde betrekking, in zijde
lingschen of in tijdelijken dienst, bedoeld in 
artikel 40, eerste lid, der Pensioenwet, va n op 
wachtgeld doorgebrachten tijd, bedoeld in 
artikel 42a , eerste lid, der P ensioenwet , en van 
tijd in militairen dienst, bedoeld in ar t ikel 42b, 
eerste lid, der P ensioenwet , is verschuldigd een 
bjjdrage, berekend volgens de tarieven, onder
scheidenlijk vermeld in bijlagen A I, A I en 
A II van dit besluit"; 

c. Bij!A,ge A wordt bijlage A I ; 
d. Onder de bijlagen wordt na bijlage AI 

opgenomen : 
,, Bijlage A II. Tarief bedoeld in artikel 42b, 

derde lid, der Pensioenwet 1922. 
H et bedrag van de inkoopsom, verschuldigd 

over t ijd, in militairen dienst bij de K oninklijke 
Marine, bij de Koninklijke landmach t , dan wel 
bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger 
doorgebracht door een a mbtenaar, die uit hoofde 
van dien militairen dienst, ingevolge eene 
wettelijke regeling als zoodanig is benoemd, 
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wordt voor elk jaar militairen dienst als hier 
bedoeld berekend naar reden van f 30 per jaar." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tw~eden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. · 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van Financiën, van Defensie en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zdl worden geplaatst en waarvan 
af chrüt zal worden gezonden aan den Raad 
van ta.te en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 26sten Juni 1937. 

WILHELMI A. 
De M inist-er van Binnenlandsche Zaken, 

v a n B o e i j e n. 
De .Minister van Onderwijs, 

Kun.sten en Wetenschappen, 
J. R. S 1 o te m a k e r d e B r u ï n e. 

J.Je Minister van Financiën, J. A. de W i Id e
De Minister van Defensie, va u D ii k_ 

De Mini,•ter van Koloniën, C h. We 1 te r . 
( UitgeJ. 16 Jnli 19'17) . 

s. 355. 

14 October 1937. BESLUIT, tot wijziging van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (Staatsblad 1933 n°. 
783), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 7 Juni 1937 (, taatsblad n°. 
347). 

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

S taat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den Raad Yan Ministers van 23 
September 1937 , N°. 357 Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet, op artikel 
125, ee1 te I id, der Ambtenarenwet 1929 , zoo
mede op Om.e besluiten van 4 December 1935 
(Staatsblad n°. 690) en van 3 Juli 1937 
(Staatsblad n°. 140) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1937, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 8 October 1937 , n°. 384, 
Kabinet M.R.; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
J n het Bewldigingsbesluit Burge t'lijke Rijks

ambtenaren 1934 de navolgende aanvul ! ing 
aan te brengen, zulks gerekend van 1 October 
1937 ; ' 

In bijlage A I wordt na schaal 250 en het
geen daaronder is vermeld opgenomen : 

SCHAAL 250a. 
r 6000-f 7500, 10 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 300 . 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

'ecretar is van het Departement van Al gemee
ne Zaken. 

Onze Ministers, hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
h~m betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
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geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 14den October 1937. 

WILHELM! TA. 
De llfinister van Staat, 

Minister van Algenieene Zaken , 
Voorzitter van den Raad van :Afinistcr.,, 

H. Co I ij n . 

(Uitgeg . 26 Octob er 1937.) 

s. 541. 

3 September 1937. BESLUIT rot wijziging 
van he t K oninklijk be luit van 3 April 
1936 ( taatsblad n°. 542), houdende vast
stel! ing van een algemeenen maatrel!el 
van bestuur ter uitvoering van het Capitu
lantenreglement 1935 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, Ministe r van DP
fensie a . i. en van Koloniën, a lsmede van Onze 
Ministers van W aterstaat, van Buitenlandsche 
Zaken, van Binnen landsche Zaken, van Ju
stitie, van Financiën, van Onderwijs , Kunsten 
en Wetenschappen, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van La ndbouw en Visscherij en 
van Sociale Zaken, van 10 Februari 1937, 
Geheim Litt. A. 30 ; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken eenige wijzigingen aan te brengen in 
Ons bes! uit van 3 April 1936 (Staatsblad n°. 
52), houdende vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van be tuur ter uitvoering van het 
Capitulantenreglement 1935; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1937, n°. 33); 

Gezien het gemeenschapp lijk nader rapport 
van Onzen Minister van Defensie, a lsmede van 
Onzen Ministe,· van Staat, Minister van A l
g-emeene Zaken , van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Buitenlandsche Zaken a. i. en 
van Onze Minister van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Financiën, van Koloniën, 
van Economische Zaken, van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, van Waterstaat en van 

ociale Zaken, van 24 Juli 1937, Geheim Litt. 
E. 153 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van 3 April 1936 (Staaüblad 

n°. 542) de volgende wijzig ingen aan te bren
gen: 

§ 1. Het gestelde in Artikel 7, eerste lid , 
onder b., wordt verva ngen door: 

"b . zoo ja, hebt gij da n - indi en gij na 
afloop van dien term ijn in aanmerking zoudt 
komen voor plaatsing in eene betrekking als 
ambtenaar in den zin de ,· Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) dan wel als spoorweg
ambtenaar in den zin der Pen ioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925 - gewetensbezwa
ren om eene fu nctie te aanvaarden, waarin 
regelmatig arbe id op Zondag valt te verrich
ten?' ' 

§ 2. In de Bijlage B . behoorende bij Ons 
hiervoren aangehaalde be luit van 3 April 
1936 (Staatsblad n° . 542), vervallen onder het 
hoofd " Hooge Col leges van Staat". de woor
den, letters en cijfers: 
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,,Eerst e Kamer der Stat en-Generaal : 
Schrijver 2e klasse (3 , 5, 7, 9); 
Verwarm ingsstoker (a); 
Ass isten t-bode of vaste knecht (9). 

T weede K amer der Staten-Generaal: 
Chef-vakman (a) ; 
Verwarm ingsstoker (a); 
V aste knech t (9)". 

Onze Ministers van Defensie, van Algemeene 
Za ken, van Bui tenlandsche Za ken , van Ju
stit ie, van Binnenl andsche Zaken , van Fi nan
ciën, van Koloniën, van Economische Zaken, 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van W aterstaat en van Socia le Zaken zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 3den September 19 37. 

WILHELM! A. 
D e Min~te,· van Defensie, van Dij k. 

De Minister van Staat , 
M in~ter van Buitenl,andsche Zaken a.i., 

H . Co lijn. 
De M in~ter van Staat, 

M inister van A lgemeene Zaken, 
H. Co I ij n. 

D e M inister van J usti tie, C. Gos e I i n g. 
De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken , 

V a n B o e ij e n . 

De Minister van Financiën, 
J. A . de W i Id e. 

De Minister van K oloniën, 
C h. We I te r. 

De Mini., ter ,•an Economische Znkrn, 
S t e e n b e r g h e. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. S l o t e m aker de B ru ï ne. 

S. 579 A. 

De Ministe,· van Watentaat, 
J . v. Buur en. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romm e. 

(Uitgeg. 21 S eptember 1937.) 

8 October 1937. BESLUIT tot vaststelling 
van een Al gemeenen M aatregel van Be
stuur ter uitvoering van a rtikel 2, lid 3, 
va n de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staat,;blad n°. 456). 

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

W aterstaat en van Onderwij s, Kunsten en W e
tenschappen van 14 J uli 1937, L a. MM, Af
deeling Vervoe r- en Mijnwezen en va n 9 Juli 
1937, n°. 10969, Afdeeling ijverheidsonder
wijs; 

Gelet op artikel 2, lid 3, van de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad n° . 456); 

D en Raad van State gehoord , advies van 27 
Juli 1937, n° . 27; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 28 September 193 La. 
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C, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen en van 4 
October 1937, n°. 14802, Afdeel ing Nijve r
heidsonderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den· dag, waarop de wet van 

den 2en Aug u tus 1935 (Staatsblad n°. 45 6) , 
houdende bepalingen betrekking hebbende op 
de zeevaartd iploma's in werking treedt, de 
vol gen de bepali ngen vast te stell en: 

Art. 1, 1. Aan personen, die, nadat zij de 
ople iding op een school a ls bedoeld in a rtikel 
11 , tweede lid , onder d, van de Nijverhe ids
onderwij swet, geheel hebben doorloopen, na 
het inwerking treden van de W et op de Zee
vaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 456) met 
gunstig gevolg het e indexamen der ople iding 
voor stuurmansleerling hebben a fgelegd en 
daarbij in het bezit zijn gekomen van het e ind
getuigsch r ift B .S., wordt op hun verzoek een 
diploma als de1·de stuurm an voor de groote 
handelsvaart uitgereikt, zoodra zij , na het be
halen van bedoeld e indgetu igschri ft, tenmi nste 
één jaar naar behooren a ls stuurmanslee rling 
dienst hebben gedaan aan boord van varende 
zeeschepen van 1000 ton of g rooter en den 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. · 

2. Indien in het jaar van inwerkingtreding 
van de W et op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsbl ad n °. 456 ) de in het eerste lid be
doelde e indexam ens reeds zijn gehouden vóór 
den datum van h et inwerkingtreden, worden 
de toegekende eindgetuigschriften B.S. geach t 
na d ien datum te zijn verkregen. 

2. Ter verkrijging van het di ploma a ls der
de stuurman voor de groote handelsvaart, moet 
de gegadigde overleggen: 

a. een uittrek el ui t zijn geboorteregister ; 
b. het eindgetui gschri ft B.S.; 
c. eene verkl aring van den directeur der 

zeevaartschool , dat hij de opleiding geheel 
heeft gevolgd; 

d. het bewij van volbrachten diensttijd aan 
boord ; 

e. de keur ingsbewijzen, als bedoeld in a r
tikel 6, lid 1, onder d, van het R eglement voor 

- de Stuur] iedenexamens; 
f. de cijferboeken, het dagboek en het me

moriaal , door hem gedurende den diensttijd 
gehouden; . 

g . zijn portret (paspoortmodel) in drievoud; 
h . het stortingsbewijs of het bewijs van over

schrijving van het bedrag, vastgesteld in arti
kel 6 van het R eglement voor de Stuurlieden
examens, voor het afl eggen van het examen 
voor het diploma als derde stuurman voor de 
groote handelsvaart. 

3. 1 . Reeders, die personen in het bezit 
van het eindgetuigschrift B.S. in de gelegen
heid stellen als stuurmansleerling op hunne 
schepen den vere isch ten diensttijd te verkrij
gen, zij n verplicht zoodanige maatregelen te 
treffen , dat deze personen gedu re nde het ver
e ischte jaar diensttijd zooveel doenlijk prak
tisch worden bekwaamd voor hun toekomstigen 
rang, zoodat de kapite ins dezer schepen aan 
het einde van dit jaar in staat zu ll en zijn om
trent hun praktische bekwaamheid en ge
schi ktheid voor den rang van 3e stuurman een 
gevestigd oordeel te geven . 

2. Di t oordeel moet door de kapiteins dezer 
schepen worden neergelegd in een schrifte lijk, 
gedetailleerd rapport, hetwelk door bemidde-
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1 ing der betrokken reederil aan den Inspec
teur-Generaal voor de Scheepvaart moet wor
den gezonden. 

4 . 1. H et in artikel 3, lid 2, bedoeld rap
port zal zich moeten uitstrekken over de be
kendheid der betrokkenen met de praktische 
toepassing van de zeevaartkunde en met de 
zeemanschap, onder meer over de kenn is van 
het gebruik en de behandeling van alle aan 
boord aanwezige nautische instrumenten, do 
kompassen en de inrichtingen tot het bepalen 
van de diepte inbegrepen, over de resultaten 
van het maken van bestek en het nemen van 
observaties daartoe, over de gesch ikthe id tot 
het ka'artpassen en kaartl ezen, over de prak
tische kennis van de bepalingen ter voorko
ming van aanvaringen op zee en in het al
gemeen over de geschiktheid van den betrok
kene om op te treden a ls zelfstandig wacht
doend stuurman. 

2. Voor de inrich t ing van het rapport wor
den door den Voorzi tter van de Commissie 
voor de Stuurlieden-examens in overleg met 
den Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart 
de noodi ge aanwijzingen gegeven. 

5. Ter uitvoer ing van de in artikel 3 be
doelde maatregelen zullen de betrokken ree
ders geregeld kennis geven aan den Inspec
teur-Generaal voor de Scheepvaart, welke per
sonen als genoemd in artikel 1, aan boord van 
hunne schepen worden geplaatst, met opgave 
van den datum van inscheping. 

6. 1. De in artikel 2 bedoelde bescheiden 
worden aan den Inspecteur-Generaal voor de 
Scheepvaart gezonden. 

2. De I nspecteur-Generaal voor de Scheep
vaart zendt deze be cheiden, zoomede het in 
artikel 3, 1 id 2, bedoeld rapport, door tusschen
komst van den Inspecteur van het Nijverheids
onderwijs, belast met het toezicht op de zee
vaart. en machinistenscholen, aan den Voor
zitter van de Comm iss ie voor de Stuul'i ieden
examens, zoo nood ig voorzi en van zijne op
merkingen. 

3. Indien de Commissie voor de Stuurl ie
denexamens aan de hand van de ingediende 
stukken van oordeel is, dat het jaar diensttijd 
naar behoo,·en is doorgebracht, wordt het ver
langde diploma uitgereikt. 

Onze Ministers van Waterstaat en van On
derwijs, Kun ten en Wetenschappen zij n belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsbl ad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 8sten October 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat, 
J. v. B u u r e n. 

De Minister van Onà,erwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S l o te ma k e r cl e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 20 October 1937.) 

S. 579 B. 

8 October 1937. BESLUIT tot vaststel ling 
van een Algemeenen Maatregel van Be
stuur ter uitvoering van artikel 2, 1 id 3, 
van de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsblad n°. 456). 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 14 Juli 1937, La. MM, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen en van 9 Juli 
1937, n°. 10969, Afdeeling Nijverhe idsonder
wijs; 

Gelet op a rtikel 2, lid 3, van de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 456); 

Den R aad van State gehoord, advies van 27 
Juli 1937, n°. 27; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 28 September 1937 La. 
C, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen en van 4 
October 1937, n°. 14802, Afdeel ing Nijver
heidsonderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, waarop de wet van · 

den 2en Augustus 1935 (Staatsblad n°. 456), 
houdende bepalingen betrekking hebbende op 
de zeevaartdiploma's in werking treedt, de 
volgende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. 1. Aan personen, di e, nadat zij de 
opleiding op een school als bedoeld in artikel 
11, tweede lid, onder d, van de Nijverheids
onderwij wet, geheel hebben doorloopen, na 
het inwerking treden van de Wet op de Zee
vaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 456) met 
gunstig gevolg het eindexamen der ople iding 
voor machinistleerling hebben afge legd en 
daarbij in het bezit zijn gekomen van het eind
getuigschrift B.M. of A.M., wordt op hun ver
zoek onderscheidenlijk het diploma als assistent 
scheepswerktuigkundige of het voorloopig di
ploma als scheepswerktuigkundige ui tgereikt, 
indien zij den leeftijd van 18 jaar hebben be
reikt en voldoen aan de eischen van werktijd, 
zooals deze gesteld zijn in artike l 1, onder a, 
van Bijlage I van het Reglement voor de 
Machi nistenexamens. 

2. Indien in het jaar van inwerkingtreden 
van de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsblad n°. 456) de in het eerste lid be
doelde eindexamens reeds zijn gehouden vóór 
den datum van het inwerkingtreden, worden 
de toegekende eindgetuigsch riften B .M. en 
A.M.- geacht na di en datum te zijn verkregen. 

2. Ter verkrijg ing van bedoelde diploma's 
moet de gegadigde overleggen : 

a. een uittreksel uit zijn geboorteregister; 
b. het eindgetuigschrift B.M. of A.M.; 
c. eene verklaring van den directeur der 

machinistenschool, dat hij de opleiding geheel 
heeft gevolgd; 

d. het bewijs van volbrachten werktijd; 
e. de keuringsbewijzen, a ls bedoeld in arti

kel 6, lid 1, onder d, van het Reglement voor 
de Machini stenexamens; 

/. zijn portret (paspoortmodel) in drievoud; 
g . het stortingsbewijs of he t bewijs van over

schrijving van het bedrag, vastgesteld in arti
kel 6 van h et R eglement voor de Machiu isten
examens, ondersche idenlijk voor het afl eggen 
van het examen voor het diploma als ass istent
scheepswerktuigkundige en voor het voorloopig 
diploma als scheepswerktu igkundige. 

3. Indien de gegadigde bij het betalen van 
een der in artikel 1 genoemde e indgetu ig
schriften onvoldoenden werktijd in een fabriek 
of werkplaats heeft, kan de ontbrekende werk
tijd ehee l of gedeeltelijk, doch voor ten hoog
ste één jaar, worden verkregen door met 
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vrucht werkzaam te zijn in de machinekamer 
van zeeschepen in de groote handelsvaart van 
reederijen, welke daartoe op haar verzoek door 
Onze Ministers van Waterstaat en van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen worden 
aangewezen. 

4. 1. R eeders, die personen, in h et bezit 
van een der eindgetui gschriften B.M. of A .M., 
in de gelegenheid stellen op hunne schepen 
den vereischten werktijd te verkrijgen, zijn 
verplich t zoodanige maatregelen te treffen , 
dat deze personen gedurende di en tijd zooveel 
doenlijk practisch worden bekwaamd. 

2. Zij zullen den Inspecteur-Generaal voor 
de Scheepvaart geregeld kennis geven, welke 
personen, a ls genoemd in artikel 1, aan boord 
va n hunne schepen worden geplaatst, met op
gave van den datum van inscheping. 

5. Voor de beoordeeling van de vraag, of 
gegadi gden met vrucht aan boord werkzaam 
zijn geweest, zull en de chefs van de machine
kamer door bemiddel ing hunner kapiteins een 
schriftelijk, gedetai ll eerd rap port ui tbrengen, 
hetwelk door bemiddeling der betrokken ree
derij aan den Inspecteur-Generaal voor de 
Scheepvaart moet worden gezonden en waar
uit duidelijk blijkt, welke werkzaamheden door 
den gegadigden zij n verricht, onder mededee
ling van hun oordeel omtrent de wijze, waar
op deze zijn uitgevoerd. 

6. 1. De in artikel 2 bedoelde bescheiden 
wordén aan den Inspecteur-Generaal voor de 
Scheepvaart gezonden . 

2. De Inspecteur-Generaal voor de Scheep
vaart zendt deze bescheiden, zoomede het in 
artikel 5 bedoeld rapport, door tusschenkomst 
van den I nspecteur van het Nijverheidsonder
wijs, belast met het toezicht op de zeevaart- en 
machinistenscholen, aan den Voorzitter van de 
Commissie voor de Machinistenexamens, zoo 
noodig voorzien van zijne opmerkingen. 

3. Indien de Commissie voor de M achinis
tenexamens, aan de hand van de ingediende 
stukken, van oordeel is, dat aan de eischen 
van werktijd is voldaan, wordt het verlangde 
diploma uitgereikt. 

Onze Ministers van Waterstaat en van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk iu 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waa1·
van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

Het Loo, den 8sten October 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Watentaat, 
J. v. Buur en. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a k er d e B ruïne. 
(Ui tge g. 20 Octob er 1937 . ) 

s. 579 c. 

15 October 1937. BESLUIT tot u itvoering 
van de artikelen 2 en 3 van de Wet op 
de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 
456}, houdende vaststelling van een Regle
ment voor de examens ter verkrijging van 
een diploma a ls stuurman aan boord van 
zeeschepen . 
(,,Reglement voor de stuurlieden.examen~.") 

1937 

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

W aterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen van 28 Juli 1937, L a . A.A., 
Afdee ling Vervoer- en Mijnwezen/N°. 12420, 
Afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het ter uitvoer ing van do 
a rtike len 2 en 3 van de Wet op de Zeevaart
dipl oma's 1935 (Staatsblad n° . 456) noodig is 
regelen te stellen aangaande de e ischen, waar
aan bij de examens en aanvu llingsexamens 
ter verkrij g ing van de verschill ende diploma's 
moet worden voldaan, de voorwaarden om tot 
die examens te worden toegelaten, de samen
stelling en de werkwijze der examencommissies 
en a l hetgeen verder die examens en het .uit
re iken van diploma's betreft ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
10 Augustus 1937, n°. 52); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 7 October 1937, L a. A., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen/13 October 
1937, N° . 16075, Afdeeli ng Nijverhe idsonder
WIJS; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met ingang van den dag, waarop de \Vet 
op de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 
456} in werking treedt, de volgende bepalin
gen vast te stell en : 

Examens. 

Art. 1. De examens ter verkrijg ing van de 
diploma's a ls stuurman, genoemd in artikel 2 
van de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsblad n°. 456) worden afgelegd voor een 
commissie, die examen afneemt ter verkrij ging 
van: 

de diploma's a ls derde, tweede en eerste 
stuurman voor de groote handelsvaart; 

het diploma a ls stuurman voor de kleine 
handelsvaart; 

het diploma als stuurman voor de beperkte 
kleine handelsváart; 

het diploma a ls stuurman voor de groote 
sleepvaart ; 

het diploma a ls stuurman voor de kustsleep
vaart · 

het' aanvullingsd iploma a ls stuurma n ,-oor 
de kleine h andelsvaart; 

de verklaringen, bedoeld in artikel 4, onder 
c en d, van h et "Ruil- en dienstdiplomaregle
ment". 

Examencommissie. 

2. 1. De in artikel 1 bedoelde comm issie 
bestaat ui t gewone en plaatsvervangende le
den, die telkens voor den tijd van één jaar 
benoemd worden door Onze Ministers van Wa
terstaat en van Onderwijs, Kunsten en Weten
scha ppen. B ij di e benoeming worden tevens uit 
deze leden de voorzitter, de secretar is , de 
pi aatsvervangende voorzitters en de pi aatsYer
vangende secretarissen aangewezen. 

2. Bij ontstenten is van den voorz itte,·, van 
den secretar is en van hun plaatsvervangers 
worden hun werkzaamheden verricht door 
daartoe bij den aanvang der zitting door den 
voo rzitter aan te wij zen leden. 

3. _De voorzi tter roept de leden op, naar
mate de aard en de omvang der werkzaamhe
den hun tegenwoordigheid vereischen. 



1937 

Plaats en tijd der examens. 

3. 1. De voorzitter doe tijdig, na gehouden 
overleg met den inspecteur van het Nijver
heidsonderwijs, tot wiens ambtsgeb ied de zee
vaartscholen behooren, voorstellen aan Onzen 
Minister van Waterstaat omtrent t ijd en plaats 
voor de in het komende kalenderjaar of ander 
tijdvak te houden zittingen. 

2. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, stell en 
deze zittingen vast. 

3. De voorzitter draagt zorg, dat tijd en 
p laats van elke zitting t ij dig in de Nederland
sche Staatscourant bekend gemaakt worden. 

R egeli ng examens. 
4. 1. De voorzitter stelt het rooster voor 

het examen vast. Het examen bestaat uit een 
schriftelijk en een mondeling gedeelte ; het 
laatstgenoemde wordt in het openbaar afge
nomen. 

2. In overleg met de hierbij betrokken exa
minatoren stel t de voorzitter vóór den aan
vang van elk examen de opgaven voor het 
schriftelijk gedeel te voor elk onderdeel vast. 

3. Gedragingen van een exam inandus, 
welke naar het oordeel van den voorzitter sto
rend werken op den gang van het examen, 
kunnen uitslui ting van verdere deelneming 
aan het examen door dezen tot gevolg hebben. 

4. Aan een toehoorder, die zich niet naar 
de aanwijzingen van den voorzitter gedraagt, 
kan door dezen het verblijf in het examenlo
kaal worden ontzegd. 

Aanvragen voor examens. 
5. Zij , die een examen wenschen af te leg

gen ter verkrijging van een der in artikel 1 
genoemde diploma's, dienen daartoe bij den 
voorzitter, onder overlegging van de in ar
tikel 6 bedoel de bescheiden, een voldoend ge
frankeerde schriftelij ke aanvrage in, welke ten 
minste veertien dagen vóór den aanvang van 
de desbetreffende zitting, als bedoeld in het 
tweede l id van artikel 3, in zij n bezit moet 
zijn. 

Voorwaarden toelating 
tot de examens. 

6. 1. Om tot het afleggen van het examen 
ter verkrijging van een der in artikel 1 be
doelde diploma's te worden toegelaten, moet 
de gegadigde bij den aanvang der zitting den 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en moet 
hij bij zijn aanvrage overleggen: 

a. een uittreksel uit het geboorteregister of 
een ander wettig identiteitsbewijs, naar ge
noegen van den voorzitter; 

b. een wel gelijkend portret (paspoortmodel) 
in drievoud ; 

c. de oorspronkel ijke bewijsstukken, waaruit 
blijkt, dat hij den vereischten d iensttijd , zooals 
omschreven in bijlage I van dit R eglement, 
bezit; 

d . de voor den rang, voor welken hij exa
men wenscht af te leggen, nog geldige genePs
kundige verklaringen, zooals omsch reven in 
artikel 87 van het Schepenbeslui t; 

e. het laatst verkregen nog geldige diplo
ma en wel voor het examen voor het diploma 
a ls derde stuurman voor de groote handels
vaart of voor het diploma als stuurman voor 
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de groote sleepvaart, indien verkregen, het 
e indgetuigschrift van de zeevaartschool en voor 
het diploma als tweede of eerste stuurman 
voor de groote handelsvaart, onderscheidenlijk 
de diploma's voor derde en tweede stuu1man 
voor de groote handelsvaart; voor het aanvul 
lingsexamen voor stuurman voor de kleine 
handelsvaart, het diploma a ls stuurman voo r 
de kleine handelsvaart en voor de overige 
aan vuil ingsexamens de reeds behaalde dipl o
ma's, genoemd in artikel 1 , welke diploma's 
moeten zijn verkregen op grond van een met 
gunstig gevolg afgelegd examen ; 

/. het stortingsbewijs of het bewijs van over
schrijving van de in het tweede lid bedoelde 
gelden . 

2. De gegad igde moet voor de aanmelding 
voor het examen op de postrekening van de 
commissie storten of overschrijven: 

voor het examen ter verkrijging van een 
diploma als: 

derde stuurman voor de groote han-
delsvaart f 10 

tweede stuurman voor de groote h an-
delsvaart f 15 

eerste stuurman voor de groote han-
delsvaart .. . f 20 

stuurman voor de kleine handelsvaart f 10 
stuurman voor de beperkte kle ine h an-

delsvaart . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. f 5 
stuurman voor de groote sleepvaart " f 10 
stuurman voor de kustsl eepvaart .. .. . : f 5 
voor een examen ter verkrij g ing van 

een aanvullingsd iploma als stuurman 
voor de kleine handelsvaart en voor elk 
ander aanvul! ingsexamen 5 

voor een herexamen a ls genoemd in 
artikel 7 5 

voor een verklaring a ls bedoeld in ar-
tikel 4, onder c en d van het "Ruil- en 
dienstdiplomareglement" .. .... .. .... . .... . f 5 

3. Onze Minister van W aterstaat kan in 
zeer bijzondere gevallen het betaalde examen
geld doen teruggeven, indien het daartoe strek
kend verzoek van gegadigde schriftelijk wordt 
ingediend binnen een week nadat deze is op
geroepen . 

4. Een gegadigde, die een va lsch of ver
valscht bewijsstuk overlegt, a ls genoemd in het 
eerste lid , wordt voor een jaar of zooveel 
langer als den voorzitter wenschelijk voor
komt van deelneming aan de in dit Reglement 
genoemde examens uitgesloten. 

5. Indien een gegadigde het examen ter 
verkrijging van het diploma a ls derde stuur
man voor de groote handelsvaart vijfmaal met 
ongunstigen uitslag heeft afgelegd, kan hij 
van verdere deelneming aan dit examen wor
den uitgesloten. 

6. Bestaat er naar het oordeel van <len 
voorzitter aanleiding gegadigde ook na het 
vijfde examen toe te laten, dan moet, in a f
wijking van het bepaalde in het tweede li<l 
van dit artikel , voor elk examen een bedrag 
van f 25 op de postl'ekening van de commiss ie 
worden gestort of overgeschreven . 

Wijze van behalen 
van diploma's. 

7. 1. De kennis, welke gevorderd wordt 
voor het verkrijgen van de in artikel 1 ge
noemde diploma's , is aangegeven in de pro-
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gramma's, a ls bijl age II bij dit ·Reglement 
gevoegd. 

2. Indien de uitslag van eenig deel van 
het examen van een examinandus van dien 
aard is, dat naar de meening van de commis
sie slagen is uitgesloten, ka n hem verdere 
deelneming aan het examen voor een bepaal
den t ijd worden ontzegd. 

De comm issie kan aan een examinandus, 
di e een onvoldoend examen heeft afgelegd of 
die zich tij <lens een examen heeft teruggetrok
ken, de toelating tot dèelneming aan een 
gelijknamig examen ontzeggen voor een ter
mijn, welke zes maanden niet te boven gaat. 

Wordt een examinandus uitgesloten van 
verdere deelneming aan een examen, of trekt 
hij zich tijdens een examen terng, dan wordt 
hij beschouwd a ls te zijn afgewezen. 

3. Indien bij het examen voor tweede of 
eerste stuurman voor de groote h andelsvaart 
een onvoldoend cijfer is beh aald in één of 
twee van de in bijl age II aangegeven onder
deelen , kan de commiss ie aan den exam inan
dus toestaan in di t onderdeel of die onderdee
len een herexamen af te leggen op een door 
haar te bepalen datum. 

Indien dit herexamen een onvoldoende uit
slag heeft, wordt het geheele examen als on
voldoende beschouwd. 

4. De commi ssie beslist met meerderheid 
van stemmen omtrent den uitslag van het exa
men. In geval van staking van stemmen be
slist de voorzitte r. 

5. I s het examen met voldoenden uitsl ag 
afgelegd, dan wordt den examinandus het 
verlangde diploma u itgereikt. 

6. I ndien een vroeger ve rkregen diploma 
overbodig wordt, draagt de voorzitter er zorg 
voor, dat dit ongeldig gemaakt wordt. 

7. Onze Minister van Waterstaat stelt de 
modellen van de in artikel 1 genoemde dipl o
ma's vast. 

Wijze va n afnemen 
examens. 

8. 1. Behoudens in het geval , bedoeld in 
het tweede lid van artikel 7, mag t ijdens het 
examen den examinandi op geenerl e i wijze 
eeni ge mededeeling worden gedaan inzake de 
beoordeeling van hun werk. 

2. Bij het schriftelijk examen zijn in elk 
lokaal , waar examen wordt a fgenomen aan 
meer dan t ien examinandi gezamenlijk, ten 
minste twee leden van · de examencommiss ie 
voor het houden van toezich t aanwezig, tenzij , 
in verband met den aard en de inrichting van 
het examenlokaal en de examenopgaven, naar 
het oordeel van den voorzitter een lid voldoen
de kan worden geach t. Bij elk monde! ing 
examen is, beha lve de examinator; ten minste 
één ander lid der examencommiss ie a ls bijzit
ter tegenwoordi g. De bijzitter maakt aantee
keningen betreffende het examen van el ken 
exam inandus . 

3. Het schriftelijk examenwerk wordt ge
steld op vanwege de examencommiss ie ui t te 
reiken en door den voorzitter of diens plaats
vervanger gewaarmerkt papier. Zoonoodig 
wordt eveneens a ldus gewaarmerkt kl ad- en 
vloeipapier uitgereikt. Al het gebru ikte papier, 
behalve de examenopgaven , blijft in het exa
menlokaal achter, waar het door de toezicht-
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houdende leden der commissie wordt verza
meld . 

4. De examinandi mogen bij de schrifte
lijke examens niet anders in het examenlokaal 
medebrengen dan de schrijfbehoeften (uitge
zonderd papier ) of andere benoodi gdheden, 
welke zijn vermeld in den brief, waarbij zij 
voor het examen worden opgeroepen. 

5. Tijdens het examen mag geen van de 
exam inandi het examenlokaal verlaten, anders 
dan met toestemming en onder verantwoorde
lijkheid van een der toez ich thoudende leden 
van de comm iss ie. De examinandi mogen 
t ijdens het examen in de examenlokalen niet 
met elka nder spreken, noch elkanders werk 
bekijken, of iets van elkander leenen. 

6. Elke h andeling, in eenig opzicht in strijd 
met de voorschriften , of elke poging tot be
drog, welke tijdens het examen wordt ontdekt, 
kan voor den betreffenden examinandus uit
sluiting van het verdere examen tot gevolg 
hebben. 

Indien de ontdekking van de onregelmatig
he id eerst na afloop van het examen plaats 
vindt, kan het diploma aan den exam inandus, 
d ie zich hieraan schuldi g heeft gemaakt, ont
houden, of het reeds uitgere ikte diploma in
getrokken worden. 

Omtrent de ingevolge dit lid te nemen maat
regelen beslist de voorzitter. 

Beoordeel ing a fgelegd examen. 

9. 1. H et oordeel omtrent de kennis of 
vaardi ghei d van de examinandi wordt u itge
drukt door een van de cijfers 1 tot en met 10, 
aan welke de volgende beteekenis moet wor
den gehecht: 

1 zeer slecht 6 voldoende 
2 slecht 7 ruim voldoende 
3 geri ng 8 goed 
4 onvoldoende 9 zeer goed 
5 bijna voldoende 10 ui tmuntend. 
2. W anneer in eeni g onderdeel als eindcijfer 

tenminste 5.5 doch minder dan 6 is verkregen, 
wordt dit cij fer als voldoende beschouwd. 

Verrekening ontvangen 
examengelden . 

10. 1. N a a fl oop van elke zitting zendt de 
voorzitter een door hem en den secretaris on
derteekenden staat van uitgere ikte di ploma's 
aan Onzen Minister van W aterstaat. 

2. Aan den voet van dien staat wordt het 
bedrag der ontvangen examengelden gespeci
fi ceerd opgegeven. 

3. De voorzitter schrijft de ontvangen exa
mengelden maandelijks over op postrekening 
n° . 1 van ' s Rijks Schatki st. 

V erslag exam e ncommissie . 

ll. De commiss ie brengt zoo spoedig moge
lijk na a floop van het zittingjaar aan Onze 
voornoemde Ministers verslag uit betreffende 
de gehouden examens. 

Vacatiegelden, re is-, en 
verblijfkosten. 

12. De leden en de plaatsvervangende le
den der commiss ie genieten uit 's Rijks Schatr 
ki st vacatiegelden en vergoeding voor rei s- en 
verblijfkosten. 



1937 

Overgangsbepali ngen. 
13. 1 . In afwijking van het bepaalde in ar

t ikel 6, eerste l id, onder e, wordt, ind ien het 
laatste met voldoenden uitslag afgelegde exa
men niet is een examen krachtens de Wet op 
de Zeevaartdi ploma's 1935 (Staatsbla.d n°. 
456}, de toelating tot een examen voor het 
verkrij gen van een der in artikel 1 genoemde 
diploma's geregeld als in onde1 taande tabe l 
1s aangegeven. 
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kennis in radiotelegrafie en in eerste hulp bij 
ziekten en ongevallen. 

3. Eveneens zal, in afwijk ing van het be
paalde in het eerste lid van artike l 7, de ge
gadigde, die de studie voor het examen ter 
verkrijging van het d iploma a ls stuurman voor 
de groote sleepvaart reeds vóór den datum 
van de inwerkingtreding van de Wet op de 
Zeevaartdiploma' 1935 (Staatsblad n° . 456} 
was begonnen, vrijgesteld worden van het on-

Als het laatste met voldoen
den u itslag a fgelegde examen 
is het examen krachtens de 
Schipperswet 1907 (Staats-

kan gegadigden worden toe
gel aten tot het examen 
krachtens de Wet op de Zee
vaartdiploma 's 1935 (Staats-

en moet h ij bij zij n aan
vrage over! eggen het krach
tens het "Ruil- en dienst-

d ip lomareglement" 
uitgere ikt: blad n°. 244} voor: blad n°. 456} voor: 

het diploma van der<le 
stuurman voor de groote 
stoom vaart of voor de groote 
ze ilvaart; 

het d iploma van tweede 
stuurm an voor de groote 
stoomvaart of voor de groote 
ze il vaart; 

het dipl oma 
stuurman voor 
handelsvaart; 

het d iploma 
stuurman voor 
handelsvaart; 

a ls tweede 
de groote 

als eerste 
de groote 

diploma a ls derde stuui-
mau voor de groote han
delsvaart. 

d iploma a ls tweede stuur, 
man voor de groote han
delsvaart. 

het diploma van stuu rm an 
voor de kleine stoomvaart 
of voor de kleine ze il vaart. 

het aanvullingsdiploma als 
stuurman voor de kleine 
handelsvaart. 

d iploma a ls stuuxm an voor 
de kleine handelsvaart. 

2. In afwij king van het bepaalde in het 
eerste li d van artikel 7 zal de gegadigde, d ie 
de studie voor het examen ter verkrijg ing van 
het di p loma a ls derde stuurman voor de groote 
handelsvaart, dan wel van het diploma a ls 
derde stuurman voor de groote zeilvaart of 
stoomvaart, bedoeld in de Schipperswet 1907 
(Staatsbla.d n°. 244), reeds was begonnen vóór 
den datum van de inwerkingtreding van de 
Wet op de Zeevaartd ip loma's 1935 (Staats
bla.d n°. 45 6), vrijgesteld worden van het on
derzoek naar de kenn is in de navolgende vak
ken: 

a. voor het examen ter verkrijgi no- van 
het diploma als derde stuurman voor de groote 
handelsvaart: de Engelsche taal, de natunr
en werktu igkunde; 

b. voor het examen ter verkrijging van het 
diploma a ls tweede stuurman voor de groote 
handelsvaart: de Engelsche taa l, voorzoover 
be~reft h et schrijven van een eenvoud igen 
brief over een onderwerp, op zijn vak betrek
king hebbend, en de natuur- en werktu ig
kunde, met dien verstande, dat, indien de stu
die voor dat examen reeds was begonnen vóór 
den bovengenoemden datum, tevens vrijstelling 
za l worden verleend van het onderzoe k naar 
de kennis in eerste hulp bij ziekten en onge
vallen ; 

c. voor het examen ter verkrijging van het 
diploma als eerste stuurman voor de groote 
handelsvaart: de Engelsche taal , voo rzoover 
betreft het voeren van een gesprek zonder 
grove _ fouten , en de scheepsgezondheidsleer, 
met dien verstande, dat, ind ien de studie voor 
dat examen reeds was begonnen vóór den 
bovengenoemden datum, tevens vrij steil ing zal 
worden verleend van het onderzoek naar de 

derzoek naar de kennis in de E ngelsche taal 
en in de natuur- en werktuigkunde. 

4. In afwij king van het bepaalde in het 
eerste I id van arti kei 7, zal de gegadigde, die 
de studie voor het examen ter verkrijg ing van 
het diploma als stuurman voor de kleine han
delsvaart reeds vóór den datum van invoering 
van de Wet op de Zeevaartd iploma's 1935 
(Staatsblad n°. 456} wa begonnen, slechts 
onderzocht worden op de kenn is, omschreven 
in Bij lage II , voorzoover dit examenprogram
ma niet uitgaat boven dat van het examen 
voor het diploma als stuurman voor de kl eine 
stoomvaart krachtens de Schipperswet 1907 
(Staatsbla.d n°. 244} en met di en verstande, 
dat bij de scheepswerktuigkuncle het stoom
werktu ig instecle van den motor zal worden 
gevraagd. 

Verkorte benaming. 
14. Dit R eglement kan worden aangehaald 

onder den t itel van " Reglement voor de stuur
liedenexamens". 

Onze Ministe rs van Waterstaat en van On
derwij s, Kunsten en Wetenschappen zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

H et Loo, den 15den October 1937. 
WILHE L MINA. 

D e Minister van W aterstaat, 
J . v. Buuren. 

D e Minister van Onderwijs, 
K unsten en Weten.schappen, 

J . R . S I o te m a k e r cl e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 25 Octo ber 1937.) 



4-93 

BIJLAGE I. 

Elschen van diensttijd om tot de stnur
liedenexamens te worden toegelaten. 

Eischen van di ensttijd. 

Art. l. Om tot het afleggen van de examens 
ter verkrij g ing van de diplom a's, a ls bedoeld 
in artikel 1 van het R eglement voor de stuur
] iedenexamens, te worden toegelaten, moet de 
cand idaat aan den voorzitter van de comm is
sie voor de stuur! iedenexamens overleggen: 

a. voor het examen voor het diploma als 
derde stuurman voor de groote handelsvaart, 
het bewijs, dat hij , na voltooiing van het 
veert iende levensjaar, gedurende ten minste 
twee jaren dekdienst heeft gedaan aan boord 
van zeeschepen of zeevisschersvaartuigen, dan 
wel , indien zij n zeevaartkundige schooloplei 
ding, besloten met een met voldoenden u its lag 
afgelegd eindexamen, aan den dekdienst voor
af is gegaan, ten minste gedurende één jaar 
dekdi enst heeft gedaan aan boord van zee
schepen in de groote handelsvaart, mits in d ie 
gevall en die dekdienst a ls stuurmansleerl ing 
onder bij zonder toezicht, op de wijze als aan
gegeven in het R eglement, regelende de voor
waarden, bedoeld in artikel 2, lid 3, van de 
Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 (Staat.~
blait, n°. 456) is uitgeoefend; 

b. voor het examen voor het diploma als 
tweede stuurman voor de groote h andelsvaart, 
het bewij , dat hij , in het bezit van het di
ploma a ls derde stuurman voor de groote han
delsvaart, gedurende ten minste twee jaren 
dienst heeft gedaan als wachtdoend stuurman 
aan boord van schepen in de groote h andels
vaart, met dien verstande, dat deze diensttijd 
voor ten hoogste één jaar vervangen mag wor-
den voor diensttijd a ls zelfstandig wa htdoend 
stuurman op andere zeeschepen, welke laat-ste 
diensttijd buitengaats moet zij n doorgebracht; 

c. voor het examen voor het diploma als 
eerste stuurman voor de groote handelsvaart, 
het bewij , dat hij, in het bezit van het diplo
ma a ls tweede stuurman voor de groote han
delsvaart, gedurende ten minste twee jaren 
dienst heeft gedaan a ls zelfstandig wachtdoend 
stuurman aan boord van zeeschepen in de 
groote handelsvaa,·t; 

d. voor het examen voor het d iploma a ls 
stuurman voor de kl e ine h andelsvaart, het be
wijs, dat hij , na voltooiing van het veertiende 
levensjaar, ten minste drie jaren dekdienst 
heeft gedaan aan boord van zeeschepen, waar
van ten minste 18 maa nden aan boord van 
zeeschepen in de kleine h andelsvaart

1
-

e. voor het examen voor het dip oma als 
stuurma n voor de beperkte kle ine handel s
vaart, het bewijs, dat h ij , na voltooiing van 
het veertiende levensjaar, gedurende ten min
ste drie jaren dekdienst heeft gedaan aa n 
boord van zeeschepen, waarvan ten m inste éP.n 
jaar aan boord van zeeschepen in de kleine 
dan wel in de beperkte kleine handelsvaart; 

/ . voor het examen voor het diploma ala 
stuurman voor de groote sleepvaart, het be
wijs, dat hij, na voltoo iing van het veertiende 
levensjaar, ten minste twee jaren buitengaat~ 
dekdienst heeft gedaan aan boord van zee
sleepbooten, met dien verstande, dat deze 
diensttijd voor ten hoogste één jaar vervangen 
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mag worden door diensttij d op aannemersmate
rieel; 

g. voor het examen voor het diploma a ls 
stuurman voor de kustsl eepvaart, het bewijs, 
dat hij, na voltooiing van het veertiende le
vensjaar, gedurende ten minste twee jaren dek
dienst heeft gedaan aan boord van zeesleep
booten, met dien verstande, dat deze dienst
t ijd voor ten hoogste één jaar vervangen mag 
worden door diensttijd op aannemersmaterieel. 

Definities van dienst 
en diensttijd. 

Art. 2. 1. Onder den in a rtikel 1 bedoel
den diensttijd wordt, met inachtnem ing van 
de beperking vermeld onder b van dat artikel, 
verstaan de tijd, doorgebracht aan boord van 
een in de vaart zijnd schip, begrepen tusschen 
de data van aan- en afmonstering, blijkende 
uit verklaringen, afgegeven door ambtenaren, 
ten overstaan van wie de aanmonstering of de 
afmonstering heeft plaats gehad, of u it zoo
danige andere bescheiden, a ls daarto door den 
voorz itter voldoende worden geoordeeld, dan 
wel bij ontbreken dezer data, begrepen tus
schen overeenkomstige data ter beoordeeling 
van den voorz itter. In elk geval moet worden 
aangegeven aan boord van welke schepen en 
in welke vaarten de diensttijd is verkregen . 

2. Onder den in artikel 1 bedoelden dek
dienst, d ienst a ls wachtdoend stuurman en 
dienst a ls zelfstandig wachtdoend stuurman 
wordt dienst verstaan, waarbij betrokkene bui
tengaats in elk etmaal tenminste 8 uur dek
dienst, onderscheidenl ijk di enst a ls wacht
doend of als zelfstandig wachtdoend stuurman 
doet. 

3. Indien gemengde d ienst is gedaan, of 
betrokkene door a ndere omstand igheden min
der da n 8 uur in elk etmaal dienst heeft ge
daan, als bedoeld in het vor ige I id, kan de 
d iensttijd , ter beoordeeling van den voorzit
ter, naar verhouding worden medegerekend. 

Gelijkstelling met dienst op 
Nederlandsche schepen. 

Art. 3. Als di ensttijd , bedoeld in artikel 1, 
zal ook gelden de tijd, in dienst in overeen
komstige positie en op ov-,reenkom tige wijze 
doorgebracht: 

a. op overeenkomstige schepen, varende 
met N ederlandsch-Indischen, Surinaamschen of 
Curaçaoschen zeebrief ; 

b. op overeenkomstige schepen, varende 
onder vreemde vlag. 

Gelijkstelling van dienst bij 
de Koninklijke Marine en de 
Gouvernements-Mar ine. 

Art. 4. 1. Met inachtneming van het be
paalde in het derde lid wordt dienst a ls luite
nant ter zee de r derde k lasse of a ls luitenant 
ter zee der tweede klasse b ij de Koninklijke 
Ma ri ne of de K oninklijke M arine R eserve, op 
varende schepen a ls dienst op zeeschepen in 
de groote handelsvaart in rekening gebracht en 
wel voor de lui tenants ter zee der derde kl.asse 
als wachtdoend stuurman in het bezit van het 
diploma als derde stuurman voor de groote 
handelsvaart en voor de I ui tenants ter zee der 
tweede klasse als zelfstandig wachtdoend 
stuurman in het bezit van het diploma als 
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tweede stuurman voor de groot.e handelsvaart. 
2. Met inachtneming van het bepaalde in 

het derde li d wordt dienst op schepen <ler 
Gouvernements-Marine in Nederlandsch-Indiö 
als derde officier of als tweede officier, in 
het bezit van het betreffende diploma, ab 
dienst in de groote handelsvaart in rnkening 
gebrach t, onderscheidenl ij k als die van wacht
doend stuunnan of van zelfstandig wacht
doend stuurman. 

3. De in beide voorgaande leden genoemde 
diensttijden kunnen slechts in reken ing worden 
gebracht voor de toelating tot het afleggen 
van het examen voor het diploma a ls eerste 
stuurman voor de groot.e handelsvaart, ind ien 
de candicl aat ten minste een half jaar dienst 
heeft gedaan volgens het bepaalde in artikel 
1, onder c, of vo lgen artikel 3. 

Dekclienst bij de 
Koninklijke M arine. 

Art. 5. Als dekdi enst aan boord van zeeschepen 
in de groote h andelsvaart zal ook ge leien dek
dien t, verricht op varende schepen, gedaan 
als matroos of in hoogeren rang bij de Konink
lijke Marine en bij de Koninkl ijke Marine R e
serve, zoomede a ls milicien bij de Koninklijke 
M arine of als matroos op loodsvaartuigen, 
doch tot geen langeren duur dan zes maanden. 

Bijzondere vrijst.ellingen. 
Art. 6. In bijzondere gevallen kan Onze Minis

ter van Waterstaat bepalen, dat dienst aan 
boord van schepen in de kleine handelsvaart 
geheel of gedeeltelijk kan meclet.ellen als 
dienst aan boord van schepen in de groote 
handelsvaart. 

Overgangsbepal ingen. 
Art. 7. 1. Gegadigden voor het di ploma a ls 

derde stuurman voor de groote handelsvaart 
en voor het di ploma als stuurman voor de 
kleine handelsvaart kunnen tot 1 M aart 1939 
volstaan met den volgens de bepalingen van 
de Schipperswet 1907 (Staatsblad n°. 214) 
vereischten diensttijd . 

2. Als d iensttijd, vereischt voor de toe\a. 
ting tot het a fl eggen van het examen voor 
het diploma als eerste stuurman voor de groo
te handelsva art mag worden medegeteld de 
diensttijd, vóór 1 September 1937 doorge
bracht in den rang van tweeden stuurman, in 
het bezit van het diploma a ls derde stuurm an 
voor de groote stoom vaart. 

3. Voo r off icieren van de Gouvernements
Ma rine, d ie gegad igden zijn voor het diploma 
a ls eerste stuurman voor de groote handels
vaart en die de studie voor het examen t.er 
verkrijging van dat diploma reeds vóór den 
datum van invoering van de Wet op de Zee
vaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 456) wa
ren begonnen, vervalt de beperking met be
trekking tot den in rekening te brengen d ienst
tijd , a ls bedoeld in het derde lid van a rtikel 4. 

Behoort bij Koninkl ijk beslui t van den 
15den October 1937, (Staatsblad n°. 579C). 

Ons bekend, 
D e M inister van W ate,·staat, 

J . v. Buur e n. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S I o te ma k er d e B r u ï n e. 

BIJLAGE II. 

STUURLIEDENEXAMEN · 
PROGRAMMA'S. 
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Diploma als derde stuurman voor de groote 
handelsvaart. 

W ettelijk prorrram,na : Nederlandsche taal ; 
Engelsche taal ; wis-, natu ur- en werktui g
kunde; aardrij kskunde; zeevaartkunde; zee
manschap en scheepsbouw; bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee en andere 
in aanmerking komende wettelijke bepal in
gen ; scheepswerktuigkunde; eerste hulp bij 
ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1 . 

1. N ederlandsche taal. 
De examinandus moet een leesbare h and 

schrij ven en zijn gedachten, mondeling en 
schriftel ijk, zonder grove fouten kunnen u it 
drukken. 

2. Engelsche taal. 
De beginselen van de Engelsche taal, bl ij

kend u it het, na oplezen, vertalen van een 
eenvoud ig stuk Engelsch pro-,a in het Teder
landsch . 

W is-, natuur- en werktuigkunde . 
3. R ekenkunde en algebra. 

I. Rekenkunde. De vier hoofdbewerkingen 
met geheele en decimale getall en, met ge
wone breuken en gebroken getallen; deel
baarheid en kenmerken van deelbaarheid; oot.. 
bi nden in factoren; grootste gemeene deel e r 
en kleinste gemeene veelvoud ; verhoudingen 
en evenredigheden met h aar voornaamste 
e igenschappen; de tweedemachtsworteltrek
king; het metrieke stelsel en andere maten 
en gewichten bij de scheepvaart in gebruik ; 
eenvoudi ge berekeningen in vreemde munt
stelsels bij gegeven waardeverhoudingen. 

II. Algebra. De hoofdbewerk ingen met ge. 
heele vormen; merkwaardige producten en 
quot iënten ; ontbinden in factoren; de machts
verheffing van en de worte ltrekking uit één
t.ermige vormen; eenig begrip van gebroken 
en negatieve exponenten; vergelijk ingen van 
den eersten graad met één en met meer on
bekenden; eenvoudige vierkantsvergelijkin
gen ; eenige kennis van logarithmen en het 
gebruik van logarithmentafels. 

4. M eetkunde. Lijnen, hoeken, hoeken ge
vormd bij snijding van twee rechten door een 
derde; de voornaamste eigenschappen van de 
verschill ende soorten van driehoeken, vierhoe
ken en veelhoeken; de gelijk. en de gelijk
vormigheid van driehoeken ; de gelij kvormi g
heid van driehoeken ; de cirkel, het meten van 
hoeken door midde l van cirkelbogen; lijnen in 
en aan den cirkel; de beteekenis van het ge
tal 7t ; eenvoudi ge meetkundige plaatsen; het 
uitvoeren van eenvoudige constructies in het 

1 De cijfers geven de onclerdeelen van het 
examen aan. Het examen is schr iftelijk en 
mondeling voor de onderdeelen 1, 3, 4 en G, 
schriftel ijk voor onderdeel' 11, mondeling en 
practisch voor het onderdeel 17, en monde! ing 
voor de overige onderdeelen. 
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platte vlak; de oppervlakken van eenvoudige 
figuren in het platte vlak; opperv la k en in
houd van de voornaamste I ichamen. 

5. Goniometrie en platte- en boldrieho eks
meting. 

I. Goniometrie. De goniometrische fu nc
t ies, hun grafische voorstell ing en de betrek
ki ngen tusschen d ie funct ies, voorzooveel di e 
noodi g zij n bij de driehoeksmeting. 

II. Platte- en bold1--i,ehoelcs-,1ieting. Het be
rekenen van de versch ill ende gevall en, wel ke 
in de zeevaartkunde gebruikt worden. 

6. Natuurkunde. Vloeistoffen: Wet van Pas
cal , hydrostatische dru k, hydrau l ische pers 
met accumulator, communiceerende vaten, wet 
van A rch imedes, soortelijk gewicht (voor 
proefondervindel ij ke bepali ng a lleen de dens i
meter ), dr ij ven, zweven en zinken, beginsel 
van capil a ire werki ng. 

Gassen : drukking van den dampkring, ba
rometer, wet van Boyle, manometer, pompen, 
hevel. 

W armte: tem peratuur, · thermometers (ver
schillende schalen) , definiti es van lineaire en 
kub ieke ui tzettingscoëffi cient, wet van Gay 
Lussac, wet van Boyle-Gay L ussac, definities 
van warmtehoeveelheden, calorie, soortelij kr. 
warmte, smeltings- en verdam pingswarmte, 
mech an isch warmte equivalent, warmtevoort
planting, vei ligheidslamp, verzad igde on on
verzadi gde damp, def in ities van crit i che tem
peratuu r , absolute en relatieve vocht ighe id. 

Licht: rech t lijni ge voortp lanting, schaduw, 
wet ten van terugkaats ing, vlakke sp iegel, bre
kingswetten, eenig begrip van terugkaatsing, 
absorptie en totale terugkaatsing, totaal re
fl ecteerend pr isma, lenzen, brandpuntsafstand, 
constructies van reëele en virtueele beelden, 
lenzen formule, loupe, H ollandsche kij ker (al
leen de constructie van de lich tstral en ). 

M agnetisme : kunstmagneet, magneetpool , 
begrip magnetisch veld , magnetiseeren van 
weekij zer, permanent en vluchtig magnetisme. 

E lectriciteit: stroomsterkte, spanning, wet 
van Ohm, weerstand, stroombron, E.M.K. , l e 
wet van K irchhoff , klemspann ing, het toepas
sen· van de regelen voor seri e- en parall el
schakelen van weerstanden en st roombronnen 
en van de formu le voor electr ischen arbeid, 
wet van J oule, gebruikel ij ke prakt ische een
heden, eenig begrip van accum ulatoren, gloei. 
lam pen en smeltve iligheden. 

(Een en ander met het oog op de prakt-ij k 
aan boord) . 

7. W erktuigkunde . R echtlijni g eenparige en 
eenpa ri g veranderlij ke bewegingen, snelheid en 
versnelli ng, eeni g begrip van eenparige c irkel
beweging en hoeksnelheid, samenstell en van 
eenparige rechtlij ni ge bewegingen in één plat 
vl a k ; relatieve en ware bewegingen ; verba ud 
tusschen krach t, massa en versnelli ng, wet va n 
de traagheid , grond beginsel : actie is gelijk reac. 
tie; samenstell en en ontbinden van krachten 
in één pl at vak; het begri p koppel ; zwaarte
pun t van eenvoud ige lichamen en figuren, 
stabiel en labiel en indifferent evenwicht; 
m iddelpuntzoekende c.q. middelpuntvliedende 
kracht; arbeid, arbe idsvermogen, rendement, 
arbe idsve1mogen van plaats en beweging (for
mule), wet van behoud van arbeidsvermogen; 
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eenige kennis van eenvoudige werkt uigen zon
der inachtnem ing van wrijv ing. 

(E en en ander met het oog op de p ra kt ij k 
aan boord). 

Aard1-ijkskunde. 
8. Bekendheid met de voornaamste scheep
vaartwegen, zeeën, straten, eilanden, kapen, 
r ivieren en h avens, benevens de namen der 
staten, waari n die havens li ggen, een en ander 
aan de hand van kaarten. 

Z eevaartkunde. 
9. Sterrenkunde. Bekendheid met de wijzen, 
waarop de plaats van punten aan de hemel
sfeer · wordt aangeduid ; de aswenteli ng der 
aarde, de sch ij nbare dage lijksch e beweging 
van de sfeer, de jaarlij ksche bewegir;g der 
aarde om de zon, de schij nbare jaarlij ksche. 
beweging van de zon, de jaargetij den; sterren
tijd, waren en m iddelbaren t ij d, t ij dvereffe
ning, zonetij d, standaardtij d. 

10. Zeevaartkunde. Cirkels en bogen op aar
de; de inrich ting en het gebruik van zeekaar
ten; het toepassen van vari atie en dev iat ie o p 
koersen en peili ngen; de koers- en verhe ids
rekening; de stroom kaveli ng; de p laatsbepa
ling door pe ilingen (door constructie); het 
gebru ik van den zeemansalmanak (zons- en 
stersopgaven ); de verbeter ingen toe te passen 
op gemeten zons- en stershoogten; het bere
kenen van het breedtepunt door merià iaans
hoogte van de zon of van een ster; kennis van 
een der meest gebruikelij ke methoden van 
plaatsbepaling door hoogtelijnen, verkregen 
uit hoogten van hemellichamen (uitgezonderd 
maan, planeten en poolster) en het afzett en 
van hoogtelijnen in de kaart; het bepalen van 
de dev iaties door merklij nen en door zons- en 
stersazimuth en het gebru ik maken van een 
az imuthtafel. 

ll. Cijferen. Het becij feren van zeevaartkun
dige vraagstukken op het voorgaande onder 
10 betrekking hebbend. 

12. l nstru,nenten. De inrichting van de. 
meest voorkomende toestellen om te loggen en 
te looden; de inrichting en het gebruik va n 
den sextant; het gebrui k van den tijdmeter, 
den thermometer en den barometer; kennis. 
van de inr ich t ing en het gebrui k van het kom
pas, met bijbehoorende pe iltoestell en. 

Zeemanschap en scheepsbc,uw. 
13. a. Schip, tuig en uitrus ting. aam, p laats. 
en doe l van de samenstell ende dee len van sta
len stoom- en moto rschepen, het t ui g en het 
laadgere i dezer schepen, het touwwerk, ue, 
blokken en de takels, het grondtakel, de red
dingm iddelen , de m eest voorkomende stuur
inrichtingen. 

b. L aden en stuwen. H et laad kl aar ma ken 
de r ruimen, het garneeren en het nemen van 
andere gebruikelijke maatregelen ter voorko
ming van schade aan de lad ing, het stuwen 
van lad ingen, we lke veelvuld ig worden ve ,·-
voerd, het laden en lossen met behulp van het 
normale scheepslaadgerei en het aanslaan de r 
lading. 

c. Manoeuvreeren,, enz. De beginselen waarop, 
het manoeuvreeren met stoom- en motorsche-
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pen berust. Eenvoudige toepass ing dezer be-• 
ginselen bij het manoeuvreeren onder no rmal e 
omstandigheden op zee ; het waa rnemen van 
de wacht, zoowel op zee a ls op een reede of in 
een h aven ; bekendhe id met de manoeuvres 
van ze ilschepen voorzooveel dit noodi g geacht 
moet worden met het oog op veilig varen; het 
behandele n van een scheepsboot onder alle om
standigheden; het uitbrengen en lichten van 
een werpanker; het looden en loggen; het 
gebruik van de reddingmiddelen; kaartpassen. 

d. S einen. De indeeling en het gebruik 
van het I nternationaal Seinboek, het se inen 
m et seinvlaggen, kenni s van optisch gegeven 
morseteokens, het seinen met de morsel a.mp. 

1 4. B e'[Xlling en ter voorkoming van aanva-
1·ingen op zee . 

D e bepalingen ter voorkoming van aanva
ringen op zee; eenvoudige toepass ingen van 
die bepalingen in verschillende gevalle n. 

15. Ande1·e wettel ijke bepalingen. 
De wettelijke bepalingen, welke betrekking 

hebben op de verhouding van den reeder en 
den kapitein tot de schepelingen en de ver 
plichtingen van den kapitein als gezagvoer
der; de bel a ngrijkste bepalingen van de Sche 
penwet en van de W et op de Zeevaartd ip lo
ma's 1935 (Stootsblad n°. 456) ; het doel en 
de inrichting van het scheepsdagboek. 

16. S cheepswerktuigkunde . 
E e nig begrip van de inrichting van scheepa

stoom ketels; benaming, doel en inrichting 
van de ketelappendages; bena ming en inrich 
t ing van de stoomwerktu igen voor de voort
,;tuwing; de beginselen waarop de werking 
van scheepsmotoren berust; eenig begrip va n 
de vorming, de eigensch appen en de werking 
van den stoom. 

17. E erste hulp bij ongevallen. 
Eenige kennis van h et verleenen van eerste 

hulp bij ongevallen volgens de krachtens de 
Schepenwet aan boord van schepen in de groote 
handelsvaart verstrekte h andleiding en eenige 
vaardigheid in het leggen van verbanden. 

Diploma als tweede stuurman voor ti e 
groote handelsvaart. 

W ettelijk programma : Engelsche taal ; na
tuur- en werktui gkunde; zeevaartkunde; zee
manschap en scheepsbouw; bepalingen ter 
voorkom in g van aanvaringen op zee en a ndere 
in aanmerking komende wettelijke bepalingen : 
scheepsadministratie; scheepswerktuig kunde; 
eerste hulp bij ziekten en ongevallen. 

Uitgewe,·kt p?'ogramrn,a, 1 2. 

1.* Engelsche taal. 
Bekendhe id met de Engelsche taal voorzoo

veel noodig tot het gebruik van Engelsche zee
kaarten en zeemansalmanakken ; het schrijven 
van een eenvoudigen brief in die taal over een 
·onderwerp op zijn vak betrekking hebbend. 

1 De cij fers geven de onderdeelen van het 
examen aan. H et examen wordt schriftelijk en 
mondeling a fgenomen. Onderdeel 1 is monde
ling en schriftelijk, onderdeel 4 schriftelijk, 
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2.* Natuur- en werktuigkunde . 
a . Natuurkunde. Geluid: eenig begrip vau 

trilling, periode, frequentie, golven, golfl engte, 
toonhoogte en -sterkte, resonantie, zwev ingen; 
toepass ingen a ls stoomfluit, sirene, onderwater
signalen. 

M agnetisme: wet van Coulomb, krach t lij
nen, veldsterkte. 

El ectricite it: h et grondbeginsel van de brug 
van Wheatstone, statische lading, wet van C-0u
lomb, soleno ïde, electromagneet, inductiestroo
men, eenig begrip van de werking van den 
stroom op een magneet en van de gelij kstroom
dyna mo en -motor; telefoon en microfoon, a m
père-, voltmeter, electrische schel. 

(Ee n en ander in verband met het praktisch 
gebruik aan boord) . 

b. W erktuigkunde. Samenstell en en ont
b inde n va n krachten in de ruimte, die in één 
punt aangrij pen, verschuivingswet, samenstel
len en ontbinden van koppe ls in één vlak en 
in evenwijdige vlakken, traagheidsmoment, de 
formul e : momentkoppel is gelijk traagheids
mom ent om de draa iingsas m aal de hoekver
snelling; C.G.S. eenheden; behandeli ng van 
eenvoud ige statische vraagstukken , eenig be
grip van de wrijving bij eenvoudi ge werktu i
gen, welke aan boord worden gebruikt. 

(Een en ander met het oog op het praktisch 
gebru ik aan boord). 

Z eevaartkunde . 
3. Sterrenkunde. De voornaamste vaste ster
ren en sterrenbeelden; eenige kennis van de 
beweging der planeten en van de maan; eenige 
kennis va n de baan en de schijngestalten van 
de maan; eenig begrip van zons- en maans
verduistering; eeni g begrip van aberratie, van 
praecess ie en van de jaarlijksche parallax der 
vaste sterren. 

Z.eevoortkunde. Het gebruik van den zee
mansalmanak ; de verbetering toe te passen op 
gemeten hoogten ; het berekenen van het 
breedtepunt door meridiaans- en poolstershoog
ten; de plaatsbepaling door hoogtelijnen ge
trokken door lengte- en breedte-, dan wel 
hoogtepunten naar keuze en de afleiding van 
de daarvoor benoodig de formules ; het bepa Jen 
van den stand en den gang van den tijdmeter 
door tijdse inen, door vergelijk met een ander 
uurwerk en door hoogte van hemellichamen 
en ge lijktijdige peiling van punten aan den 
wal ; het bepalen van de afwijking van het 
kompas door pei li ng van hemellichamen en 
van eenig aardsch voorwerp ; de inr ichting van 
de stuurtafel ; het gebruik en in de kaart af
zetten van een snellius (door constructie); de 

onderdeel 9 mondeling en practisch. De overige 
onderdeelen worden mondeling a fgenomen. 

In de onde1·deelen, gemerkt met een *, kan 
herexam en worden afgenomen. 

2 Hoewel het niet de bedoeling is al het
geen, waa rin bij het examen voor het diploma 
a ls derde stuurman voor de groote h andels
vaart kan worden geëxamineerd, ook bij dit 
exan1en te vragen, is de examencommissie be
voegd naa r de kennis, vereischt voor bedoeld 
d iploma, een onderzoek in te stellen, indien 
gegronde twij fel rij st, of die kennis nog· in 
voldoende mate aanwezig is. 
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onderwatermistsignalen; het becijferen van den 
tijd van hoog water. 

Meteorologie. Eenig begrip van het ver
band tusschen -dampkringsdruk, weer en wind; 
de passaten, moessons, land- en zeewinden, 
winden, welke buiten de keerkringen heer
schen, stil tegordels; eenig begrip van belang
rijke stor ingen, welke in de atmosfeer kunnen 
voorkomen; de voornaamste wolkenvormen en 
het raadplegen van den barometer; kennis van 
de inrichting en het gebruik van weerkaarten 
en bekendheid met de Nederlandsche storm
waarschuwingsseinen. 

I nstrumenten. De inrichting van den baro
meter en den nachtsextant; de behandelir.g 
aan boord en bij vervoer van tijdmeters en 
barometers; het onderzoek van barometers en 
sextant, voorzoovee] dit aan boord mogelijk is; 
de inrichting der op de Nederlandsche koop
vaardijvloot meest in gebruik zijnde kompas
soorten; eenig begrip van de werking van 
echolooden. 

4. Cijferen. H et becijferen van zeevaartkun
dige vraagstukken, op het voorgaande onder 
3. Zeevaartkunde betrekking hebbend. 

Zeem1anschap en scheepsbouw. 
5. a. Schip, tuig en uitrusting. · Begrip van 
de waterdichte indeeling van stoom- en motor
schepen; het tuig en het laadgerei dezer sche
pen; de brandbluschmiddelen en de lens- en 
ballastinrichting en het gebruik maken daar
van aan boord van schepen; de reddingmid
delen. 

b. Het inladen. Begrip van de grondsla
gen der vrachtberekening en het opmeten en 
berekenen van den inhoud van belaadbare 
ruimten; het stuwen; het gebruik van dP
schaal van waterverplaatsing ; de toebereidse-
1 en tot en het laden en lossen van zware I as
ten; eenige kennis van de verpakking en be
handeling van gevaarlijke ladingen en van de 
maatregelen ter voorkoming van ongevallen 
bij het vervoer dezer ladingen. 

c. Het m,anoeuv'l'eeren.. Het manoeuvreeren 
met stoom- en motorschepen onder alle om
standigheden op zee; ankermanoeuvres , het 
uitbrengen van zware ankers; bekendheid met 
de manoeuvres van zeilschepen, voorzooveel dit 
noodig geacht moet worden met het oog op 
veilig varen; het waarnemen van de wacht; 
het gebruik van de reddingmiddelen. 

d. Gebruik van hulprniddelen bij de navi
gatie. Kaartpassen; de voorzorgsmaatregelen, 
die genomen moeten worden bij de naviga tie 
în de nabijheid van land en ondiepten, het 
critisch lezen van zeekaarten; het stelsel van 
betonni ng der Nede1·landsche zeegaten. 

6. D e bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee. 

De bepalingen ter voorkoming van aanva
ringen op zee; toepassing van die bepalingen 
in verschillende gevallen. 

A nde.re wettelijke bepalingen en scheeps-
ad.nninistratie; 

7.* De belangrijkste wettelij ke bepalingen om
trent de verplichtingen van den kapitein als 
gezagvoerder en betreffende zijn verhouding 
tot den reeder en de schepelingen; het houden 

L. & S. 1n1. 
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van een scheepsdagboek en het afleggen van 
een scheepsverklaring. 

Begrip van een eenvoudige administratie der 
lading. 

8.* Scheepwe,·ktuigkun.de . 
Bekendheid met de voorzorgen bij het stoom

opstoken en bij het aanzetten en stoppen der 
hoofdwerktuigen; begrip omtrent de op zee
schepen in gebruik zijnde hulpwerktuigen; 
eenige kennis van de werking en inrichting 
van scheepsmotoren; doel , inrichting en wer
king van anker- en stuurmachines, deklieren 
en kranen. 

9.* E erste hulp bij ziekten en ongevallen . 
Eenige kennis van het verlE,enen van eerste 

hulp bij ziekten en ongevallen volgens de 
k1·achtens de Schepenwet aan boord van sche
-pen in de groote handelsvaart verstrekte hand
leid ing. 

Diploma eerste stuurman voor de groote 
handelsvaart. 

Wettelijk programma: Engelsche taal; zee
vaartkunde; zeemanschap en scheepsbouw; be
palingen ter voorkoming van aanvaringen op 
zee en andere in aanmerking komende wette
lijke bepalingen; scheepsadministratie; scheeps
werktuigkunde; radiotelegrafie; eerste hulp 
bij ziekten en ongevallen en scheepsgezond
heidsleer. 

Uitgewerkt progmmma 1 2. 

1.* Engelsche taal. 
Gebruik van Engelsche zeemansgidsen en 

het lezen van de lad ingpapieren in de Engel
sche taal , zoomede het voeren van een ge
sprek zonder grove fouten . 

Z eevaartkunde. 
2. Z eevaa,·tkunde . De plaatsbepaling, in het 
bijzonder door hoogte] ijnen getrokken door 
hoogtepunten en de grondslagen ervan, be
nevens de plaatsbepaling door andere bestek
lijnen (als verkregen door radiopeiling al of 
niet gecombineerd met hoogtelijnen) . Het ge
bruik dier lijnen in de zeekaart, mede in ver
band met het critisch gebruik van zeekaarten. 
Het grootcirkelvaren, inrichting en gebruik 
van gnomonische kaarten. Eenige kennis van 
de theorie der getijden; het gebruik van Ne
der] andsche en Engelsche getijtafels. 

1 De cijfers duiden de onderdeelen van het 
examen aan. H et examen is mondeling, be
halve onderdeel 1, hetwelk mondel ing en 
schriftelijk, 9, hetwelk mondeling en practisch, 
en 3, hetwelk a ll een schriftelijk wordt geëxa
mineerd. 

In de onderdeelen met een * gemerkt, kan 
herexamen worden gedaan. 

2 Hoewel het niet de bedoeling is al het
geen, waarin bij de examens voor de diplo
ma's a1s derde en tweede stuurman voor de 
groote handelsvaart kan worden geëxamineerd, 
ook bij dit examen te vragen, is de examen
commissie bevoegd naar de kennis, vereischL 
voor bedoelde diploma's, een onderzoek in te 
stellen, indien gegronde tw ij fel rijst, of die 
kennis nog in voldoende mate aanwezig is. 

32 
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Instrumenten. Kennis van compenseeren en 
verifieeren van het kompas en van de g rond
slagen va n ·de kompasleer daarvoor noodig. 

M eteorologie. K ennis van de a lgemeene cir
culatie van den dampkring; kenteekenen, 
we lke zich voordoen bij het naderen van stor
m e n in en buiten de tropen; handelingen en 
manoeuvres, welke daarop betrekking hebben; 
het opmaken van weerkaarten uit radiotelegra
fi sche weerberichten; de voornaamste zeestroo
mingen; het gebruik van metereologische 
kaarten. 

3. Cijferen. H et becijferen van zeevaartkun
dige vraagstukken, op het voorgaande onder 2. 
Z eevaartkunde betrekking hebbend. 

4. Z eemanschap en scheeP<JbOuw. 
a. S chip, tuig en uitrusting. H et lezen van 

de belangrij kste bouwteekeningen van stoom
en motorschepen ; a lgemeen begrip van het 
doe l en de werkwijze van de classificatiebu
reaux; het lezen en gebruiken van de gewoon
lijk aan boord verstrekte stabili teitsgegeve ns; 
ke nni s van de statische stabiliteit ; het dokken 
van stoom - en motorschepen ; begrip van de 
-werkzaamheden, die gewoonl ijk gedurende het 
verblijf in een droogdo k worden verricht en 
van eenvoud ige herstellingen aan den romp 
van het sch ip ; het onderhoud van het schip, 
het tuig en de ui trusting. 

b. H et beladen. H et bel aden met het oog 
op veilig en economisch varen. 

c. H et 1nanoeuvreeren. Het m anoeuvree ren 
met stoom- en motorschepen onder a ll e om
standigheden; h et gesleept worden en het 
sleepen met schepen, di e niet in het bij zonder 
voor di t doel zijn ingericht ; de maatregelen, 
die genomen moeten worden bij averij aan den 
romp, het stuurgerei en het roer e n bij een 
stranding ; be kendhe id m et de manoeuvres va n 
zei lschepen, voorzooveel dit noodig geacht moet 
worden met h et oog op vei lig varen. 

d. H eet gebruik van de hulpmiddelen bij de 
navigatie. Het gebru ik van lichtenlijsten, 
stroomkaarten en zeema nsgidsen; begrip van 
den loop der getijstroomen in de Noordzee en 
het Engelsche K anaal. 

5. B epalingen ter voorkoming van aanvarin
gen op zee en andere wettelij ke bepalingen. 

B epalingen ter voo,·ko,ning van aanva1·ingen. 
De bepalingen ter voorkoming van aanvarin
gen op zee en toepass ing van die bepalingen 
ondet· a l I e omstandi gheden; het Binnenaan
varingsreglement, voorzooveel dit voo r zee
schepen van bel ang is. 

6. * Andere wettelijke bepalingen en scheeps·
administratie. 

D e belangrijkste wettelijke bepali ngen om
trent de verplichtingen va n den kap ite in als 
gezagvoerder en betreffende zij n verho uding 
tot den reeder, de e igenaren der lading, de 
bevrachters, de schepel in gen en de passagiers; 
eenige kennis der wettelijke bepal ingen, we lke 
betrekking hebben op bevrachtingen, het ver
voer van l ading en passagiers, averijen, de 
verzekering van hetschip, wissels, quara ntaine
m aatregelen, hulp en berging en de aanspra
ke lijkhe id voor sch ade, die door aanvaring 
word t veroorzaakt; begrip van de verplich-
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t ingen van den kapitein bij het in- en _uitkla
ren; bekendheid met de scheeps- en lad ing
papier en ; begrip van de gebrui kelijke f ina n
cieele adm inistratie, die aan boord wordt ge
houden ; begrip van de rechten en plichten 
van ooriogvoerenden en neutralen. 

7.* S cheepswerktuigkunde. 
E enig begr ip van de wij ze, waarop m en zich 

over tuigt van de goede werking van ketels en 
werktuigen; kennis van de geleidingen voor 
stoom, brandstof, water en electriciteit buiten 
de machinekamer met het oog op de maatre
gelen ter voorkoming van gebreken daaraan; 
begrip van de werking van dynamo's en mo
toren; inzicht in het verba nd tusschen brand
stofverbru ik en vaartsnelheid. 

8. * R adiotelegrafie. 
Al gemeen begrip van de r adiotelegrafi e en 

radiotelefonie en het gebruik daarvan bij de 
scheepvaart (g,:,en technische detai ls); elem en
ta ire kenni van de inrichting van rich t ing
zoekers, zooa ls deze bij de ederl a ndsche koop
vaardij voorkomen ; bekendhe id m et de wijze 
waarop radiopei lingen worden genomen en 
kunnen worden verkregen; bekendhe id met de 
bescheiden, waarvan de scheepsstations mm,ten 
zij n voorz ien; bekendheid met de voorschrif
ten van het vigeerend Internationaal Ve rdrag 
betreffende de verreberich tgev ing en het daar
bij behoorende reglem ent, welke voo1· den ka
pitein van belang zij n , met de beteekenis van 
het a larmse in en van de nood-, spoed- en 
ve iligheids e inen en de wij ze van behandeli ng 
dezer seinen ; bekendheid met de bepalingen, 
welke met betrekking tot de rad iotele~rnfi e en 
radiotelefonie in h et Schepenbeslui t zijn opge
nomen. 

9.* E erste hulp bij ziekten en ongevall en en 
schee1)<! gezondheidsl eer. 

K ennis van eerste hulp bij ziekten en onge
vallen en eenig begrip van scheepsgezondhe ids
leer, in het bijzonder wa t betre ft het ontsmet
ten , een en ander aan de hand van de krach
tens de Schepenwet aan boord van schepen iu 
de groote handelsvaart verstrekte handl e iding. 

Diploma stuurman voor de kleine han
delsvaart. 

W ettelij k programma : N ederlandsche taal ; 
re kenkunde ; aardrijkskunde; zeevaartkunde ; 
zeemanschap en scheepsbouw ; bepalingen ter 
voorkomi ng van aanvaringen op zee en ande re 
in aanmerking komende wettelijke bepalingen ; 
scheepswerktuig kunde; eerste hulp bij ziekten 
en ongevallen. 

Uitgewerkt program,ma 1 _ 

1. N ed,erlandsche taal . 
D e exam ina ndus moet een leesbare ha nd 

schrij ve n en zijn gedachten, mondeling en 

1 De cijfers du iden de onderdeelen van h et 
examen aan. H et examen wordt mondeling af
genomen, beha lve de onderdeelen 1 e n 2, 
wel ke schriftelij k en mondeling worden ge
examineerd, onderdeel 10, hetwelk mondeling 
en practisch, en onderdeel 5, dat a lleen schrif
relijk wordt afgenomen. 



schriftelijk, zonder grove fouten kunnen uit
drukken. 

2. R ekenl"Unde . 
De vier hoofdbewerkingen met gehee le ge

tallen, gewone breuken en eindige t iendee lige 
breuken · deelbaa rhe id en kenmerken van 
deelbaarheid; verhoudingen; meetkundige 
evenred igheden en haar voornaamste e igen
schappen; het metrieke stelsel en andere ma
ten en gewich ten bij de Nederla ndsche scheep
vaart in gebruik. 

3. AardrijMkunde. 
E enige bekendheid met de voornaamste 

zeeën, straten, rivieren, eilanden, kapen en 
havens, alsmede de namen der staten, waarin 
die h avens li ggen; een en ander van die ge
bieden, waarover de kle ine h andelsvaart zich 
in de praktijk ui tstrekt (aa n de hand van kaar
ten). 

Z eevaatrtkunde. 
4. Z eevaartkunde. Begrip van aardrij kskun
dige ]engte en breedte; het verbeteren van 
koersen en pe ilingen; het berekenen van ge
g ist bestek door koppel ing naar het plat ; in
vloed van stroom en drift; plaatsbepaling in 
de kaart door koers en verheid, pe iling, Joo
ding en door breed tebepaling, welke volgt uit 
zonsmeridiaanshoogte; het gebruik voorzooveel 
noodi g van den zeemansalmanak en zeevaart
kundige tafelen; het gebruik van log, lood, 
kompas, octant of sextant; de verbeteringen 
toe te passen op de gemeten zonshoogten; het 
berekenen van den tijd aan boord uit gegist 
bestek en uit tijdseinen; de breedtebepaling 
uit gemeten zonsmeridiaanshoogte; het ver
beteren van de kompasfout met behulp van 
merklijnen en door middel van zonswaa me
m ingen met gebru ikmaken van een az imuth
tafel · het gebru ik van de stuurtafel ; gebruik 
van thermometer en barometer; kenn is van 
de N ederl andsche stormwaarschuwingsseinen; 
eenig begr ip van de belangrijkste meteorologi
sche storingen, welke in de Europeesche wa
teren voorkomen; het lezen van weerkaarten ; 
de bepaling van t ij d van hoog water uit een 
basisstation. 

5. Cijferen. H et becijferen van zeevaartkun
dige vraagstukken, op het voorgaande onder 4 
betrekking hebbend. 

6. Z eenvanschap en scheepsbouw. 
a . Schip, tuig en uitrusting. Begrip van 

de samenstelling van stoom- en motorschepen , 
welke gebez igd worden in de kle ine h andels
vaart en van het tuig en de u itrusting d ier 
schepen; het gebrui k der redd ingmiddelen, 
welke aanwezig behooren te zijn op deze sche
pen; h et onderhoud van den romp, het tuig 
en de uitrusting, hieronder begrepen het dok
ken en de andere gebruikelijke methoden van 
droogzetten. 

b. B eladen. B ekendheid met het stuwen 
van lad ingen, die veelvuldig met schepen in 
de kl eine handelsvaart worden vervoerd en 
met de voorzorgsmaatregelen om schade aan 
deze ladingen te voorkomen; het beladen van 
die schepen met het oog op veilig varen ; be
grip van de vrachtberekening; pra kti sch ge-
bruik van de schaal van waterverplaatsing. , 
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c. Manoeuvreeren. H et manoeuvreeren ou
der alle omstandigheden met schepen, die in 
de kleine handelsvaart worden gebez igd; het 
sleepen met deze schepen en het gesleept wor
den; de maatregelen te nemen bij strandingen 
en bij averij aan den romp, het stuurgerei en 
het roer; het beh andelen van een scheepsboot 
onder a ll e omstand igheden. 

d. Gebruik van de hulpmiddel en bij de na
vigatie. Kaartpassen ; eeni g begrip van den 
loop der getijstroomen in de Noordzee en het 
Engelsche Kanaal ; het gebruik van strnom
kaarten, getijtafels, zeemansgidsen en 1 ichten
lijsten; bekendheid met het stelsel van beton
ning der ederlandsche zeegaten; het aan
doen en bevaren van de Nederlandsche zeega
ten aan de hand van de desbetreffende kaar
ten en andere hulpmiddelen; het gebruik van 
de seinmiddelen, welke aan boord va n schepen 
in de kle ine vaart voorge chreven zijn. 

B epalingen ter voork01ning van aanvarin
gen op zee en andere wett elijke bepa
lingen. 

7. De bepal ingen ter voorkom ing van aan
varingen op zee en de toepass ing daarvan; 
het Binnenaan'varingsreglement, voorzooveel 
van belang voor zeeschepen. 

8. E enige kennis van de wettel ijke voorschrif
ten van belang voor den kapi te in van een 
sch ip in de kle ine h andelsvaart, meer in het 
bijzonder die van de Schepenwet, de rechten 
en plichten van kapirein en schepelingen, be
vrachtingen, averijen, verzekering van het 
schip, hulp en berging; houden van scheeps
en machinedagboek; bekendheid met do 
scheeps- en ladingpapieren, welke aan boord 
van schepen in de kleine ha ndelsvaart worden 
aangetroffen ; begrip van de verpl ichtingen 
van den kapirein bij in- en uitklaren. 

9. Scheepswerktuighunde. 
Eenig begrip van de inr icht ing en het doel 

der werktuigen op motorschepen in de kle ine 
handelsvaart in gebruik. 

10. E erste hulp bij ziekten en, onge·vallen 
Eenige kennis van hulp bij ziekten en on

gevall en en eenige vaardigheid in het leggen 
van verbanden, een en ander aan de hand 
van de voor schepen in de kle ine ha ndelsvaart 
in de Schepenwet voorgesch reven h andleid ing. 

Aanvullingsdiploma stuurm an voor de 
kleine handelsvaart. 

W ettelijk programma : Zeevaartkunde; E n
gelsche taal. 

Uitgewerkt progra1nm,a 1. 

Z eevaartkunde. 
1. Z eevaartkunde. Plaatsbepal ing in de kaart , 
becijferd naar de hoogtepuntmethode, <loor 
waarnemingen van de zon; het bepalen van 
den stand en den gang van een uurwerk door 
middel van radiotijdseinen. 

l De cijfers duiden de onderdeelen van het 
examen aan. De onderdeelen 1 en 3 worden 
mondel ing, het onderdeel 2 schriftelij k ge
examineerd. 
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2. Cijfe1·en. H et becijferen van zeevaartkun 
di ge vraagstukken., op het voorgaande onder 
1. betrekking hebbend. 

3. Engelsche taal. 
Bekendheid met de Engelsche taal , voorzoo

veel noodig voor het gebruik van Engelsuhe 
zeekaarten, zeemansgidsen en zeemansalma
nakken {aan de hand van voornoemde hulp
middelen) . 

Diploma stuurman voor d.e beperkte kleine 
handelsvaart. 

W ettelijk progra,mma,: Nederlandsche taal ; 
rekenkunde; zeevaartkunde, zeemanschap en 
scheepsbouw; bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee en andere in aanmerking 
komende wettelijke bepalingen ; scheepswerk
tuigkunde; eerste hulp bij ongeval Jen. 

Uitgewerkt progra,mnia 1. 

1. Nederlandsche taal. 
De exam inandus moet een leesbare h and 

schrij ven en zijn gedachten zonder grove fou
ten kunnen uitdrukken. 

2. R ekenl.,-unde . 
De vier hoofdbewerkingen met geheele ge

tall en; het metrieke stelsel. 

3. Z eeva,artkunde, z,eemanschap en scheeps
bouw. 

Het gebruik van log, lood, kompas en van 
zeemansgidsen en getij tafels, voorzooveel deze 
laatste gebezigd worden bij de beperkte kleine 
handelsvaart; het kaartpassen; een ige kennis 
van schi p, tuig en uitrusting en van het on
derhoud daarvan; droogzetten; manoe,ivree
ren met motor- en zeilschepen in de beperkte 
kle ine handel svaart onder alle omstandi ghe
den; de noodseinen; het gebruik der redding
middelen, de maatregelen in geval van nood; 
de stormwaarschuwingsse inen, het behandelen 
van een scheepsboot in zee en in de brand ing; 
het beladen van sch epen , in de beperkte 
kleine handelsvaart in gebru ik. 

4. B epalingen ter vo01·koming van aanvarin
gen op zee en andere wettelijke bepa
lingen. 

De bepalingen ter voorkoming van aanva
ringen op zee en de toepassing daarvan; het 
Binnenaanvaringsreglement voorzooveel van 
belang; eenige kennis van de Schepenwet en 
de Zeeongevallenwet 1919, voorzooveel noodig 
voor een kap itein op een schi p in de beperkte 
kleine handelsvaart; eenig begrip van de ver
plichtingen en de rechten van den kapitein 
tegenover den reeder en de bemanning en als 
ambtenaar van den burgerl ij ken stand; het 
houden van het scheepsdagboek ; begrip va n 
de plich ten van den kapi tein bij in- en uit
klaren. 

5. Scheepswerktuigkunde. 
Eenig begrip van de inrichting en behande-

1 De cijfers duiden de onderdeelen van het 
examen aan. De onderdeelen 1 en 2 worden 
schriftelijk geëxamineerd, 3, 4 en 5 mondeling 
en 6 mondeling en practisch. 
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ling van den voortstuwingsmotor van schepen 
in de beperkte kleine handelsvaart. 

6. E ente hulp bij ongevallen . 
Eenig begrip van het verl eenen van eerste 

hulp bij ongevallen aan de hand van de voor 
schepen in de beperkte kleine handelsvaart in 
de Schepenwet voorgeschreven h andleiding. 

Diploma stuurman voor de groote sleep 
vaart. 

W ettelijk progrmn,na: ederl andsche taal; 
Engel sche taal; aardrijkskunde; wis-, natuur
en werktuigkunde; zeevaartkunde, zeeman
schap en scheepsbouw ; bepal ingen ter voorko
ming van aanvaringen op zee en andere in 
aanmerking komende wettelijke bepalingen; 
scheepswerktuig kunde; eerste hulp bij ziekten 
en ongevall en. 

Uitgewe,·kt progrwnrma 1_ 

l . N ederlandsche taal. 
De examinandus moet een leesbare h and 

schrijven en zijn gedachten mondeling en 
schriftelijk zonder grove fouten kunnen uit
drukken. 

2. Engelsche taal. 
Bekendheid met de Engelsche taal voorzoo

veel noodig tot het gebruik van Engelsche zee
.kaarten, zeemansgidsen en zeemansalmanak
ken {aan de hand van voornoemde hulpmid
delen). 

3. Aardrijkskunde. 
B ekendheid met de voornaamste zeeën, stra

ten, rivieren en e il anden, kapen en havens, 
benevens de namen der staten, waarin die 
h avens li ggen {een en ander aan de hand van 
kaarten). 

W is-, natuur- en werktuigkunde . 
4: W fakunde. 

a . R ekenkunde. De vier hoofdbewerkingen 
met geheele getallen, tiendeelige en gewone 
breuken; de meetkundi ge evenredigheden en 
h aar voornaamste e igenschappen; het metri eke 
stelsel en andere maten en gewich ten bij de 
Nederlandsche sleepvaart in gebruik. 

b. Algebra. De hoofdbewerk ingen met ge
heele vormen; de machtsverheff ing van en de 
worteltrekking uit ééntermige vormen ; het 
gebruik van logarithmentafels. 

c. M eetkunde. Lijnen, hoeken, hoeken ge
vormd bij snijding van twee evenwijdige lijnen 
door een derde; de voornaamste eigensch ap
pen van verschi ll ende soorten van driehoeken ; 
de gel ijk. en de gelijkvormigheid van drie
hoeken; de gelijkvormigheid van dri ehoeken; 
de eenvoudigste eigenschappen van veelhoe
ken ; de cirkel ; het meten van hoeken door 
middel van cirkelbogen; lijnen in en aan den 
cirkel; de beteekenis van het getal 1t ; het 

1 De cijfers duiden de onderdeelen van het 
examen aan. H et ·examen wordt mondeling af
genomen, behalve de onderdeelen 1, 2 en 4, 
welke mondeling en schriftelijk, 7, hetwelk 
a lleen schriftelijk en 12, hetwelk mondeling 
en practisch wordt geëxamineerd. 
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uitvoeren van eenvoudige constructies in het 
platte vlak; oppervlakken van eenvoudige 
figuren in het p latte vlak; de inhouden der 
eenvoudigste lichamen. 

d. Goniometrie. De goniometrische functies 
en de betrekkingen tusschen die functies 
voorzoo..veel die noodig zijn bij de dr iehoeks
meting. 

e. Platte- en boldriehoeksmeting. H et be
re kenen van de verschillende gevallen, welke 
in de zeevaartkunde worden gebruikt. 

5. Natuui·- en werktuigkunde. 
a. Natwurkunde. V loe istoffen: wet van Ar

chimedes, soortelijk gewicht; 
Warmte: uitzetting van lich amen bij tem

peratuurstoeneming, eenig begrip van warmte
voortplanting, veiligheidslamp; 

Licht: eenig begrip van de wetten van te
rugkaatsing en breking, lenzen ; 

Magnetisme: kunstmagneet, magneetpool, 
begrip magnetisch veld, magnetiseeren van 
weekijzer, permanent en vluchtig magnetisme, 

Electriciteit_: stroomsterkte, spanning, weer
stand, wet van Ohm, E.M.K., eenige kennis 
van gelijkstroomdynamo's en -motoren , volt
en ampèremeter. 

b. W ei·ktuigkunde.. De begrippen van snel
heid, versnelling, kracht en massa; samen
stellen en ontbinden van krachten; het begrip 
koppel, moment van het koppel, arbeid en ar
beidsvermogen; eenig begrip van eenvoudige 
werktuigen zonder inachtneming van wrijving. 

Z eevaartkunde. 
6. Sternnkunde. Bekendheid met de wij zen 
waarop de plaats van punten aan de hemel
sfeer wordt aangeduid, de schijnbare dagelijk
sche beweg ing van hemellichamen, de bewe
g ing van de aarde, de schijnbare jaarlijksche 
beweg ing van de zon, sterrentijd, waren eu 
middel baren tijd, tijdvereffening, zonetijd, 
standaard tijd. 

Z eevaartkunde. Cirkels en bogen op de aar
de; de inrichting -en het gebruik van zeekaar
ten; het toepassen van variatie en deviatie 
op koersen en pei l ingen; de koers- en ver
he idsrekening ; de stroom kaveling; plaatsbepa
ling door peilingen (door constructie); het 
gebruik van den zeemansalmanak (zons- en 
stersopgave); de verbeteringen toe te passen 
op gemeten zons- en stershoogten ; het bereke
nen van het breedtepunt door m eridiaanshoogte 

. van de zon of van een ster en door de hoogte 
van de poolster; kennis van een der meest ge
bruikelijke methoden van plaatsbepaling door 
hoogtelijnen, verkregen door observatie van 
hemellichamen (uitgezonderd maan en plane
ten) en het afzetten van hoogtelijnen in de 
kaart ; het bepalen van den stand en den gang 
van den tijdmeter door middel van rad iotijd
seinen ; het bepalen van de dev iaties door 
merklijnen en met behulp van az imuthtafels ; 
de inrichting van de stuurtafel. 

l nstrumerv,ten. De inrich t ing van de meest 
gebruikelijke toestellen om te loggen en te 
looden · de inrichting en het gebniik van de 
sextant; het gebniik van den tijdmeter, <len 
thermometer en den barometer; kennis van de 
inrichting en het gebruik van het kompas. 
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M eteorologie. Passaten , moessons, land. en 
zeewinden, winden, welke buiten <le keerkrin
gen heerschende zijn, stil te gordels ; eenig be
grip van belangrijke storingen, welke in de 
atmosfeer kunnen voorkomen en het raadple
gen van den barometer; de inrichting en het 
gebruik_ van weerkaarten en stormwaarschu
wmgssemen. 

7. Cijferen. H et becijferen van zeevaartkun
dige vraagstukken, op het voorgaande onder 6. 
Z eevaartkunde betrekking hebbend. 

8. Z eemanschap en scheepsbouw. 

a. Schip, tuig en, uitrusting. Naam, plaats. 
en doel van de sam enstell ende deelen van zee
sleepbooten; het tuig, het grondtakel, de red
dingmiddelen, de stuur inrichting en dtJ sleep 
inrichting dezer booten; de waterdichte indee
ling van zeesleepbooten ; de brandbluschmid
delen en de lensinrichting , zuom ede het ge
bruik daarvan; onderhoud van den romp, het 
tuig en de uitrusting; het droogzetten. 

b. Ma,weuvrem·en. H et manoeuvreeren met 
een zeesleepboot en het sleepen onder alle om
standi gheden ; het waarnemen van de wacht op 
een zeesleepboot onder alle omstandigheden; 
bekendheid met de manoeuvres van a lle socr
ten van zeeschepen voorzooveel di t noodig· is 
voor de veilige vaart en in verband met de 
e ischen van het sleepbedrijf; het gebruik van 
de reddingmiddelen aan boord aanwezig; het 
behandelen van een scheepsboot onder a lle 
omstandigheden; het uitbrengen van a nkers. 

c. Seinen. Kennis van het Internationaal 
Seinboek, kennis van optisch gegeven morse
teekens, se inen met behulp van seinvlaggen en 
met de morselamp. 

d. Hulpmiddelen bij de navigatie. Kaart
passen; het gebruik van stroomkaarten, getij
tafels, zeemansgidsen en Jichtenlijsten; eenig 
begrip van den loop der getij stroomen in het 
Engelsche K anaal en in de Noordzee; be
kendheid met het stelsel van betonning der 
Nederlandsche zeegaten en h et aandoen van de 
Nederlandsche zeegaten aan de hand van de 
desbetreffende zeekaarten en a ndere hulp
middelen. 

9. B epalingen ter voorkoming van aa.nvarin' 
gen. 

De bepalingen ter voorkoming van aanva
ringen op zee en de toepassing daarvan; -het 
Binnenaanvaringsreglement voorzooveel dit 
voor zeeschepen van belang is. 

10. Andere wettelijke bepalingen. 

Eenige kennis van de wettel ijke voorschrif
ten, die van belang zijn voor den kapitejn van 
een zeesleepboot in de groote sleepvaart, zoo
als de Schepenwet, de verplichtingen van den 
kap itein als gezagvoerder, de verhouding van 
den reeder en den kapitein tot de schepeli n
gen, de inrichting en het bijhouden van het 
scheepsdagboek, de quarantainevoorschriften, 
a verijen, verzekering van het schip, hulp en 
berging en de aansprakelijkheid voor schade 
door aanvaring; bekendheid met de scheeps
papieren, d ie aan boord van zeesleepbooten 
in de groote sleepvaart aanwezig moeten zijn. 
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ll. Scheepswerktuigkunde. 
Eenig begrip van de inrichting van scheeps

stoomketels , de benaming, doel en inrichting 
van de ketel appendages; eenig begrip van de 
vorming, de eigenscha ppen en de werking van 
den stoom· benaming, doel en inrichting van 
het werktt;ig voor de voortstuwing; bekend
heid met de voorzorgen bij het stoomstoken, 
het aanzetten en het stoppen der werktuigen; 
eenig begrip omtrent inrichting en doel van 
de op zeesleepbooten in gebruik zijnde hulp-
werktuigen. · 

12. E erste hulp bij ziekten en ongevallen. 
Eenige kennis van eerste hulp bij ziekten en 

ongevallen en eenige vaa rdigheid in het leg-
gen van verbanden, een en ander aan de hand 
van de in de Schepenwet voor zeesleepbooten 
voorgeschreven handleiding. 

Diploma stuurman voor de kustsieepvaart. 

Wettelijk programnna: Nederlandsche taal; 
rekenkunde - zeevaartkunde, zeemanschap en 
scheepsbom;; bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee en andere in aanmerking 
komende wettelijke bepalingen; scheepswerk
tuigkunde; eerste hulp bij ongevallen. 

Uitgewerkt programma. l 

1. Nederlandsche taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten mondeling en 
schriftelijk, zonder grove fouten kunnen uit
drukken. 

2. Rekenkund,e. 
De vier hoofdbewerkingen met gehee,l e ge

tallen, het metrieke stelsel. 

3. Zeevaartkunde, zeemanschap en scheeps
bouw. 

Het gebruik van log, lood, kompas, zeemans
gidsen en getijtafels; kaartpassen; het stelsel 
van betonning van de Nederlandsche zeegaten; 
het aanloopen en bevaren van deze zeegaten 
aan de hand van de gegevens, welke hiertoe 
op kustsleepbooten beschikbaar zijn. 

Het manoeuvreeren met kustsleepboot.en en 
het sleepen daarmede onder alle omstandig
heden; bekendheid met de manoeuvres van 
alle soorten van zeeschepen voorzooveel noodig 
voor de veilige vaart en in verband met de 
eischen van het sleepbedrijf; het gebruik v an 
reddingmiddelen aan boord van sleepbooten 
in de kustsleepvaart; de noodseinen ; de maat
regelen in geval van nood; de stormwaar
schuwingsseinen; het behandelen van een 
scheepsboot onder all e omstandigheden. 

Eenige kennis van schip, tuig en uitrusting 
(sl eepbooten in de kustsleepvaart) en van het 
onderhoud daarvan; droogzetten. 

Het houden van het scheepsdagboek. 

1 De cijfers duiden de onderdeelen van het 
examen aan. Het examen wordt mondeling af
genomen, behalve de onderdeelen 1 en 2, die 
mondeling en schriftelijk worden geëxami
neerd, en onderdeel 6, hetwelk monde! ing en 
practisch wordt afgenomen. 
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4. Bepalingen ter voorkoming van aanvarin
g-en en andere wett elijke bepalingen. 

De bepalingen ter voorkoming van aanva
ringen op zee en de toepassing daarvan; het 
Binnenaanvaringsreglement voorzooveel van 
belang; eenig begrip van de verplichtingen 
en rechten van den kapitein tegenoyc,r den 
reeder en de bemanning en als ambtenaar van 
den burgerlijken stand. 

5. Scheepswe1·ktuigkunde. 
Eenig begrip van de inrichting en behande

ling der stoomwerktuigen tot voortstuwing van 
het schip. 

6. E erste hulp bij ongevallen . 
Eenig begrip van het verleenen van eerste 

hulp bij ongevallen aan de hand van de in 
de Schepenwet voor kustsleepbooten voorge
schreven handle iding. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 15den 
October 1937, (Staatsblad n° . 579 C). 

Ons bekend, 
De Minister van .Waterstaat, 

J. v . Buur en. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

S. 579 D. 

15 Octob er 1937. BESLUIT tot uitvoering 
van de artikelen 2 en 3 van de Wet op 
de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad n°. 
456), houdende vaststelling van een Re
glement voor de exa mens ter verkrijg ing 
van een diploma a ls scheepswerktuigkun
dige en als motordrijver aan boord van 
zeeschepen . 

(,,Reglement voor de machinisten-exa-
1nens .") 

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

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 28 Juli 1937, La. A.A., Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen/N°. 12420, Af
deel ing Nijverheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het ter uitvoering van de 
artikele11 2 eri 3 van de Wet op de Zeevaart
diploma's 1935 (Staatsblad n°. 456) nood ig is 
regelen te stellen aangaande de eischen, waar
aan bij de examens en aanvullingsexamens ter 
verkrijging van de verschillende diploma's 
moet worden voldaan , de voorwaarden om tot . 
die examens te worden toegelaten, de samen
stelling en de werkwijze der examencommis
sies en al hetgeen verder die examens en het 
uitreiken van diploma's betreft; 

D en Raad van State gehoord (advies van 10 
Aug ustus 1937, n°. 52) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemdè Ministers van 7 October 1937, La. A., 
Afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen/13 October 
1937, N°. 16075, Afdeeling N ijverheidsonder
wijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop de W et op 

de Zeevaartdiploma's 1935 (S taatsblad n° . 
4°56) in werking treedt, de volgende bepali n,. 
gen vast te stellen: 



503 

Examens. 

Art. 1. 1. De examens te r verkrijging van 
de diplom a's a ls scheepswerktuigkundige en 
a ls motordrijve r, genoemd in a rtikel 2 van de 
W et op de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsbla.d 
n°. 456), worden afgelegd voor een comm iss ie, 
di e examen afneemt ter verkrijging van: 

het voorloopig diploma als scheepswerktuig
kundige; 

het dipl oma a ls ass istent-scheepswerktuig
kundige ; 

de diploma's A, B en C als scheepswerk
tuigkundige; 

het diploma a ls motordrijve r. 
2. De examens te r verkrijg ing van de di

ploma's B en C als scheepswerktuigkundi ge 
kunnen, naar verkiezing van den gegadigde, 
in twee gedeelten worden afgelegd. 

Examencommiss ie. 
2. · t. De in artikel 1 bedoelde commiss ie 

bestaat uit gewone en p laatsve rvangende leden, 
die telkens voor den tijd van één jaar benoemd 
worden door Onze Ministers van W aterstaat en 
van Onderwijs; Kunsten en W etenschappen. 
Bij di e benoeming worden tevens uit deze le
den de voorzitter, de secretaris, de plaatsver- · 
va ngende voorzitters en de p laatsvervangende 
secretarissen aangewezen. 

2. Bij ontstentenis van den voorzitte r , van 
den secretaris en van hun plaatsvervangers 
worden hun werkzaamheden verricht door 
daartoe bij den aanvang der zitting door den 
voorzitter aan te wijzen leden. 

3. De voorzitter roept de leden op, naarmate 
de aard en de omvang der werkzaamheden 
hun tegenwoordigheid vereischen. 

Plaats en tijd der examens. 
3. 1. De voorzitter doet tijdig, na gehouden 

overleg met den inspecteur van het Nijver
he idsonderwijs, tot wiens ambtsgeb ied de scho
len behooren waar onderwijs gegeven wordt 
tot het zich bekwamen voor de diploma's a ls 
genoemd in a rt ikel 1, voorstellen aan Onzen 
Minister van W aterstaat omtrent tijd en 
plaats voor de in het komende ka lenderjaar 
of ander t ijdvak te houden zittingen. 

2. Onie Ministers va n Waterstaat en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen stell en 
deze zittingen vast. 

3. De voorzitter draagt wrg, dat t ijd en 
plaats van elke zitting tijdig in de N ederland
sche Staatscourant bekend gemaakt worden. 

Regeling examens. 
4. 1. De voorzitter stelt het rooster voor het 

examen vast. Het examen bestaat uit een 
schriftelijk, een monde! ing en eventueel een 
practisch gedeelte; het monde] ing gedeelte 
wordt in het openbaar afgenomen. 

2. In overleg met de hierbij betrokken 
examinatoren stelt de voorzitter vóór den aan
vang van elk examen de opgaven voor het 
schriftelijk gedeelte voor elk onderdeel vast. 

3. Gedragingen van een examinandus, 
welke naar het oordeel van den voorzitter 
storend werken op den gang van het examen, 
kunnen uitsluiting van verdere dee lneming 
aan het examen door dezen tot gevolg hebben. 

4. Aan een toehoorder, die zich niet naar 
de aanwijzingen van den voorzitter gedraagt, 
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kan door dezen het verblij f m het examen
lokaal worden ontzegd. 

Aanvragen voor examens. 

_ 5. Zij, die een examen wenschen af te leg
gen ter verkrijging van een der in a rti ke i 1 
genoem de diploma's, dienen daartoe bij den 
voorzitter, onder overlegging van de in artikel 
6 bedoelde bescheiden, een vol doend gefran° 
keerde chriftelijke aanvrage in , welke ten 
minste veertien dagen vóór den aanva ng van 
de desbetreffende zitting, als bedoeld in het 
tweede I id van a rtikel 3, in zijn bezit moet 
zijn. 

Voorwaa rden toelating tot de examens. 

6. 1. Om tot het a fl eggen van het examen 
ter verkrijging van een de r in a rtikel 1 be
doelde diploma's te worden toegelaten, moet 
de gegadi gde bij den aanva ng der zitt ing den 
leeftijd van 18 jaar hebben bere ikt en moet 
hij bij zijn aanvrage overleggen: 

a. een uittreksel uit het geboorteregister of 
een ander wettig identiteitsbewijs, naar ge
noegen van den voorzitter ; 

b. een welgelijkend portret (paspoortmodel) 
in drievoud; 

c. de oorspronkelijke bewijsstukken, waar
uit blijkt, dat hij den vere ischten d iensttijd 
en/of we rktijd , woals omschreven in bijlage I 
van dit R eglement, bezit; 

d. de voor den rang, voor welken hij exa
men wenscht a f te leggen, nog geldige genees
kundige verklaringen, zooals omschreven in 
art ikel 87 van het Schepenbesluit; 

e. het laatst verkregen nog geldige diploma 
en wel voor het examen ter verkrijg ing van 
het diploma A a ls scheepswerktuigkundige, 
het voorloop ig diploma a ls scheepswerktuig
kundige of het diploma a ls assistent-scheeps
werktuigkundige en voor dat voor de diploma's 
B en C a ls scheepswerktuigkundige, dan wel 
voor het eerste gedeelte daa rvan, onderschei
den! ijk de diploma's A en B a ls scheepswerk
tni gkundige, welke diploma's moeten zijn ver
kregen op grond van een met gunstig gevolg 
afge legd examen ; 

/. voor het tweede gedeelte van het examen 
ter verkrijging van een diploma B of C als 
scheepswerktuigkundige, tevens het bewijs tuk 
waaruit blijkt, dat hij het eerste gedeelte van 
het betreffendê examen met goed gevolg heeft 
afge legd, dan wel voor wat betreft het examen 
voor het diploma B a ls scheep werktuigkun
dige, het verkregen diploma a ls assistent
scheepswerktuigkundi ge; 

g. het stortingsbewijs of het bewijs van over
nchrijving van de in l id 2 bedoelde gelden. 

2. De gegadigde moet voor de aanmelding 
voor het examen op de postrekening van de 
commiss ie storten of overschrijven: 

voor het examen ter verkrij ging van: 
het voorloopig d iploma als scheeps-

werktuig kundige .. .. .. ... ....................... 7 .50 
het diploma a ls ass istent-scheeps-

werktu ig kundige .. ...... .... ............ ....... . 7.50 
het diploma A als scheepswerktuig-

kundige ..................... .. ... .. .. .............. . 10.-
het diploma B a ls scheepswerktuig-

kundige ........ ..... ... ... .... .... ... ........... ... 15.-
het diploma C als scheepswerktuig-

kundige ..... ... .. . .. ...... .. . .... ....... ..... ... ... . 20.-
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het diplom a a ls motordr ij ver ......... 5.-
voor een herexamen a ls genoemd in 

a rtikel 7 .. .. .... ..... . .. .. ........ ... .. .... ... . .. .. .. 5.-
voor een herhaling van de aanvu l

lingsproef I , al s bedoeld in a rtikel 13, 
eerste lid ........ ...... ... . ... .... .. . ... .. .... . .... ... . . 5.-

Indien het examen ter verkr ijg ing van een 
der diploma's B of C a ls scheepswerktuig ku n
dige in twee gedeel ten wordt a fgeleg<l , zal 
voor elk gedeelte de helft worden betaa ld. De 
ass istent-scheepswerktuig kundige, di e vr ij ge
steld is van het eerste gedeelte van het exa
men ter verkr ij g ing van het di p loma B als 
scheepswerktuigkundi ge, wordt geauht het 
examen ter ve rkrijg ing van het dipl oma B als 
scheepswerktuigkundige ineens, a f te leggen. 

3. Onze M inister van \Vaterstaat ka n in 
zeer bijwndere gevallen het betaalde examen
geld doen teruggeven, indien het daartoe 
strekkend ve rwek va n gegadi gde sch r ifte lijk 
wordt ingediend binnen een week nada t deze 
is opgeroepen . 

4. E en gegadigde, d ie een valsch of ver
valscht bewijsstuk overlegt, a ls genoemd in Jid 
1, wordt voor een jaar of zooveel langer a ls 
den voorzitte r wenschelijk voor kom t uitgeslo
ten va n deelneming aa n de in di t R eglement 
genoemde examens. 

5. Indien een gegadigde het examen ter 
verkrijg ing van het voorloopig di p loma al s 
scheepswerktui gkundi ge of van het di p loma A 
al s scheepswerktu igkund ige vijfmaal , cla n wel 
dat ter ve rkrijging va n het diploma als ass is
tent-scheepswerktuigkundige driemaal met on
gunstigen u its lag heeft a fgelegd, kan hij va n 
ve rdere deelneming aan het gelij knamige 
examen worden ui tges loten. De male11 , dat 
een gegadigde te voren is a fgewezen bij de 
schoole indexa mens ter ve rkrijging van een 
eindgetu igschrift AM of BM worden mede in 
rekening gebracht. De voorzitte r ontvangt voor 
de toepass ing van dit voorsch rif t van den 
I nspecteur van het ij verheidsonderwijs, be
doeld in l id 1 van artikel 3, telken ma le op
gave va n hen, die bij de chooleindexamens 
zijn afgewezen. 

6. Bestaa t er naa r het oo rdee l va n den 
voorzitter aanle iding een gegadigde voor het 
examen ter ve rkrijging van het di p loma A als 
scheepswerktuigkundige of van het voorloopig 
dipl oma a ls scheepswerktuigkundige ook na 
he t vijfde examen toe te laten, dan moet, in 
afwijking van het bepaalde in het tweede lid 
van dit artike l, voor e lk examen een bedrag 
van f 25 op de postrekeni ng va n de commiss ie 
wo rde n gestort o f o vergesch re ven. 

7. De di p loma's a fgegeven op grond van 
het bepaa l<le in a rt ikel 6, onder b, c en d van 
het Ruil - en dienstdipl oma reglement, worden 
voor de uitvoering van I id 1 bescho uwd als 
dipl oma 's, verkregen na a fgelegd examen, a ls 
bedoeld onde r e van dat lid. 

Wijze van behal en 
van d ipl oma's . 

7. 1. De kennis, welke gevorderd word t 
voor het verkrijgen va n elk der in artikel 1 
genoemde dipl oma's, is aangegeven in de 
prog ramma's, al s bij lage II bij dit R eglement 
gevoegd. 

2. Indi en de ui ts lag va n eenig deel van het 
examen van een examinandus va n dien aard 
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is, dat naa r de meeni rig van de comm1ss1e 
slagen is ui tgesloten, ka n hem ve rdere dee l
neming aa n het exa men voor een bepaalden 
tijd worden ontzegd. 

De commissie ka n aan een ex aminandus, d ie 
een onvo ldoend examen heeft afge legd of die 
zich tijdens een ex amen heeft teruggetrokken, 
de toelating tot deelnemi ng aan een ge lij k
namig examen ontzeggen voor een te rmijn, 
welke zes maanden niet te boven gaat. 

\Vordt een exam inandus u itgesloten van ver
de re deelneming aan een examen, of trekt h ij 
zich t ijden een examen terug, da n wor·dt h ij 
beschouwd a ls te zijn a fgewezen. 

3. Indi en bij het voll edig examen te r ver 
krijging va n een de,· diploma's B of C a ls 
scheepswerktuigku nd ige een onvoldoend cij fe r 
is behaald in ten hoogste dri e va n de in bijl age 
II aangegeven onderdeelen, ka n de commiss ie 
aan den examinandus toesta an in die onder
deelen een he rexamen a f te leggen op een 
door haar te bepalen datum. · 

Indien d it herexamen een onvoldoenden ui t
s lag heeft, wordt het geheele examen a ls 
onvoldoende beschouwd. 

Wordt het examen te r verkrijging van een 
der d iploma's B of C al s scheepswerk tuigkun
d ige in twee gedeelten a fgelegd , da n ka n voor 
het eerste gedeelte van het examen voor 
diploma B a ls scheepswerktui g kund ige in twee 
en voo r e lk a nder gedee lte slech ts herexamen 
in één van de in bijl age II aa ngegeven onder 
deelen worden toegestaan. 

4. De commissie bes li st met meerderheid 
van stemmen om trent den uitsl ag van het 
examen of van een gedeelte daa rva n. In geval 
va n staking van stemmen besli st de voorz itter. 

5. Is het examen of een eerste gedee lte 
daiirvan met vo ldoenden uitsl ag afge legd, dan 
wordt den examina nd us het verl a ngde diploma 
onderscheidenlijk het bewijsstuk, al s bedoeld 
in art ikel 6, li d 1, onde1· / , ui tgere ikt. 

6. I ndien een examina ndus het examen ter 
verkrijg ing van een voorloopig diploma a ls 
scheepswer ktuigkund ige of van en diploma 
a ls ass isten t-scheepswerktuigkundi ge met on
voldoenden ui ts lag heeft afgelegd, doch voor 
he t onderdee l " Pract isch werken" het cij fer 6 
of hooger heeft verkregen, ka n de voorz itter 
hem bij een vol gend examen va n het opnieuw 
a fl eggen van examen in da t onderdee l vrij
ste llen. 

7. Ind ien een examinandus het examen ter 
ve rkrijg ing van een diploma B, dan wel C a ls 
scheepswerktuigkund ige met onvoldoenden ui t
s lag heeft a fgelegd, doch voor het onderdeel 
,,\ Ver ktui g bouwkundi g teekenen" he t cij fe r 6 
of hooger heeft verkregen, kan de voorzitter 
hem bij een volgend examen van he t opnieuw 
a fleggen van examen in dat onderdeel vrij 
stell en. 

8. Indien een vroeger ve rkregen dip loma 
of bewijsstuk overbodig wordt, draagt de voor
zitter or zorg voor, dat dit ongeldig gemaakt 
wordt . 

9. Onze Minister van Waterstaat stelt de 
modell en va n de in a r tikel 1 genoemde diplo
ma's vast. 

Wijze van a fnemen examens. 
8. 1. Behoudens in het geval, bedoeld in 

he t tweede lid van a rtikel 7, mag t ijdens het 
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examen den exam ina ndi op geener le i wijze 
eenige mededeeling worden gedaan inzake de 
beoordee ling van hun werk. 

2. Bij het schrifte lijk en het prakt ijkexamen 
zij n in el k lokaa l, waar examen wordt afge
nomen aan meer dan tien examinandi geza
menl ij k, ten m inste twee leden van de examen
comm iss ie voo ,· het houden van toezicht aan
wezig, tenzij , in ve rband met den aa rd en de 
inrichting van het examenlokaa l en de examen
opgaven, naar het oordee l van den voorzitter 
een l id vo ldoende kan worden geacht. B ij elk 
mondeling examen is, behalve de exam inato r, 
ten minste één ander lid der examencommissie 
als bij zitter tegenwoordig. De bijzitter maakt 
aanteeken i ngen betre ffende het examen van 
eiken examinandu . 

3. H et schrifte lijk examenwerk wordt ge
steld op vanwege de examencommiss ie uit te 
reiken en, door den voorzitter of diens plaats
vervangel' gewaarmerkt papie r. Zoo noodig 
wordt eveneens a ldus gewaarmerkt klad- en 
vloeipapier uitgere ikt. Al het gebruikte papier, 
behalve de examenopgaven, bl ij ft in het 
examenlokaal achter, waar het door de toe
zichthoudende leden de r commissie wordt 
verzameld. 

4. De examinandi mogen bij de schr if
telij ke examens niet anders in het examen
lokaal meebrengen dan de schrij fbehoeften 
(uitgezonderd papier) of andere benoodigd 
heden, welke zijn vermeld in den brief, wa arbij 
zij voor het examen worden opgeroepen. 

5. Tijdens het examen mag geen van de 
examinandi het examenlokaal verlaten, a nders 
da n met toestemming en onder verantwoor
delijkheid van een der toezichthoudende leden 
van de comm issie. De examinandi mogen 
tijdens het examen in de examenlokalen niet 
met e lkander spreken, noch elkanders werk 
bekij ken, of iets van elkande r leenen. 

6. Elke ha ndeling, in eenig opzicht in strijd 
met de voorschriften, of e lke pog ing tot be
drog, welke tijdens het examen wordt ontdekt, 
ka n voOJ' den betreffenden examina ndus ui t
sluiting van het verdere examen tot gevolg 
hebben. 

Indien de ontdekking van de onregelmatig
heid eerst na af loop van het examen plaats 
vindt, kan het diploma aan den examinandus, 
die zich hieraan schul d ig heeft gemaakt, ont
houden, of het reeds uitge re ikte diploma inge
trokken worden. 

Omtrent de ingevolge d it l id te nemen maat
regelen bes! ist de voorzitter. 

Beoordeeling a fgelegd 
examen. 
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9. 1. Het oordeel omtrent de kenn is of 
vaardigheid van de examinandi wordt uitge
drukt door een van de cij fers 1 tot en met 10, 
aan welke de vo lgende beteekenis moet worden 
gehecht : 

1 zeer slecht 6 voldoende 
2 slech t 7 ru im voldoende 
3 ger ing 8 goed 
4 onvoldoende 9 zeer goed 
5 bijna voldoende 10 uitmuntend. 
. W anneer in een ig onderdeel a ls eindcij fer 

tenminste 5.5, doch minder da n 6 i verkregen, 
wordt dit cij fer als voldoende beschouwd. 

Verrekening ontvangen 
examen-gel den. 

10. 1. a a fl oop van elke zitting zendt de 
voorzitter een door hem en den secretaris on
derteekenden staat va n uitgere ikte d ip loma' 
aan Onzen Minister van Wate rstaat. 

2. Aan den voet van di en staat wordt het 
bedrag der ontvangen examenge lden gespec if i
ceerd opgegeven. 

3. De voorzitter schrij ft de ontvangen 
examengelden maandelij ks over op postreke
ning n° . 1 van 's R ij ks Schatkist. 

Vers lag examencomm iss ie. 
ll. De commissie brengt zoo spoedig moge

lijk na a floop van het zitting jaar aan Onze 
Ministers van Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen verslag uit betref
fende de gehouden examens. 

V acatiegelden, reis-
en verb lijfkosten . 

12. De leden en de p laatsvervangende leden 
de r commissie gen ieten uit 's Rij ks Schatkist 
vacatiegelden en vergoeding voor re is- en ver
blij fkosten. 

Overgangsbepa l i ugen. 
13. 1. In afw ij k ing van het · bepaalde in 

art. 6, eerste lid, onder e, en in het eerste lid 
van a rt. 7 wordt, indien het laatste, met vol
doende uitslag afgelegd, examen niet is een 
examen krachtens de Wet op de Zeevaartd ip lo
ma's 1935 (Staatsblad n°. 456) , de toelating 
tot een examen of een gedeelte daarvan a ls
mede de kennis welke gevorderd wordt voor 
het verkrijgen van elk der in artike l 1 genoem
de dip loma's geregeld a ls in onderstaande 
tabellen is aangegeven. 

T a bel I. 

1 2 3 4 

A ls het laatste nie t kan gegad igde wor-
voldoenden uitslag den toegelaten tot 
afgelegd examen is het examen krach- hij zich onder- en moet bij zij n aau-het krach- tens de Wet op J e en moet examen de: overleggen: tens de Sch ipperswet Zeevaartdiplom a.'s werpen aan vrage 

1907 (Staatsblad n°. 1935 (Staatsblad n°. 
244) voor: 456) voor: 

C 

het Voorloopig ma- het voorloopig di - Aanvullingsproe f I in bij- het Voorloopig di-
h in istendiploma ploma als scheeps- lage II bij d it R eglement ploma a ls scheeps-

werktuigkund ige gevoegd werktu igkundige, u it . 
gereikt krachtens het 
Rui l- en d ienstd ip lo-
mareg lement. 
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T abel II. 

1 2 3 4 

Als het laatste met kan gegadigde wor- en moet hij zich onder-
voldoenden uitslag den toegelaten tot werpen aan het examen en moet bij zijn aan. 
afgelegd examen is het examen krach- of een gedeelte daarvan vrage overleggen het 
het examen kranh- tens de Wet op de volgens het programma krachtens het Ruil-
tens de Schipperswet Zeevaartdiploma's voor di t diploma, in bij- en dienstdiploma-re-
1 907 (S taatsblad n° . 1935 (Staatsblad n°. lage II bij dit R eglement glement uitgere ikte: 

244) voor: 456) voor : gevoegd 

het Voorloopig ma- het diploma A a ls benevens aan Aanvul- Voorloopig dipl o-
chinistendiploma scheepswerktu ig kun- 1 i ngsproef I, in bijlage II ma als sch eepswerk-

dige bij dit R eglement gevoegd tu ig kundige da n wel 
diploma Aalsscheeps-
werktuigkundige. 

het diploma A als het diploma Bals benevens aan Aanvulling Diploma B a ls 
mach inist scheepswerktu ig kun- II, ID bijl age II bij di t scheepswerktuigkun-

dige dan wel voor R eglement gevoegd, met dige. 
het eerste gedeel te dien verstande, dat hij vrij -
van dit examen gesteld wordt van het on-

derzoek naar de kennis in 
de projectieleer en de aard-
rij kskunde, terwijl de ken-
nis van de wiskunde voor 
hetgeen komt na de in Bij-
lage II aangegeven gren-
zen praktisch onderzocht 
wordt bij de wis-, natuur-
en werktuigkunde 

het theoretisch ge- het tweede gedeel- . •... . * ) diploma B a ls 
deel te voor het dipl o- te voor het diploma scheepswerktuigkun-
ma B a ls m ach inist B als scheepswerk- dige. 

tuig kundige 

het diploma B als het diploma C a ls benevens aan A anvulling diploma C als 
machinist scheepswerktuigkun- III, in Bijl age II bij dit schoopswerktuigkun . 

dige dan wel voor · R eglement gevoegd d ige. 
het eerste gedeelte 
van dit examen 

het theoretisch ge- het tweede gedeel - benevens aan Aanvulling diploma C a ls 
deelte voor het di- te voor het diploma IV, in bijlage II bij dit scheepswerktuigkun-
ploma C als mach i•• C a ls sch eepswer k- R eglement gevoegd dige. 
n ist tuigkundige 

* Op het uit te re iken diploma B a ls scheeps
werktuigkundige zal de aanteeken ing " beperk
te kennis wis- en natuurkunde, electrotechniek 
en Engelsche taal" worden gesteld. B ij het 
examen voor het diploma C a ls scheepswerk
tuigkundige, dan wel voor het eerste gedeel te 
daa rvan: zu ll en bezitters van een d iploma B 
a ls scheepswerktuigkundige met deze aantee
kening bij het onderdeel electrotechniek nader 

worden onderwcht op hun kennis van de wis
selstroomtheorie, terwijl zij wat de wis- en 
natuurkunde en de Engelsche taal betreft, be
handeld zu ll en worden a ls iemand, di e het 
examen voor het diploma B a ls machin is t 
krachtens de Schipperswet 1907 (Staatsblad 
n°. 244) a ls het laatste examen met voldoende 
u itslag heeft afgelegd. 

2. In a fwijking van het in het vor ige lid 
bepaalde kunnen zij, die oenige di ploma a ls 
machinist verwierven, na met gunstig gevolg 
afgelegd examen krachtens de Sch ipperswet 
1907 (Staatsbl<Ld n° . 244), op hun verzoek ge
examineerd worden volgens de eischen, vervat 
in Bijl age I van het Koninklijk besluit van 
27 December 1907 (Staatsblad n°. 354). 

Deze bepaling geldt eveneens voor hen, d ie 
wnder in het bezit te zij n van een voo rloopig 
diploma a ls machinist, vóór de invoering van 
de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 (Staats• 
blad n°. 456) aan het examen ter verkrij ging 

van het diploma A als machinist deelnamen, 
doch h iervoor niet si aagden, of zich na het 
schri ftel ij k gedeelte daarvan, na bekomen 
waarschuwing van den voorzitte r der examen
comm issie, teruggetrokken. 

Di-t recht vervalt, indien de belanghebbende 
voor een ig d iploma heeft gekozen examen a f 
te leggen volgens het daarvoor in dit beslu it 
aangegeven programma. 

H et verzoek moet tegelijk met de aanvraag 
tot toelating tot het examen aan den voorzitter 
worden gedaan. 

Indien iemand gekozen hee.ft het ee rste ge-
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deelte van het examen ter verkrijg ing van het 
diploma B of C a ls scheepswerktui gkundi ge 
volgens de voorschriften van dit I id af te leg
gen, moet ook het tweede gedeelte daarvan 
volgens die voorschriften worden a fgelegd. 

Op het diploma, uitgere ikt- na met gunstigen 
ui tslag afgelegd examen wordt aangeteekend , 
da t het exam en krachtens deze overgangsbepa
ling werd gehouden. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste I id van a r t ikel 6, kan een gegadigde, 
di e voor het inwerking t reden van de Wet op 
de Zeevaar tdiploma's 1935 ( Staatsblad n° . 
456), in eeni gerlei rang a ls machinist op sche
p en in de groote ha ndelsvaart o f in de g roote 
sleepvaart heeft di enst gedaan of gedurende 
dien t ijd den machinist bij di ens werkzaam
heden heeft bij gestaan zonder in het bezit te 
zijn van eeni g diploma als machinist , afge
geven krachtens de Schipperswet 1907 (Staats
bl ad n°. 244), worden toegela ten tot het 
examen ter verkrijg ing van een diploma A 
a ls scheepswerktuigku ndi ge, mi ts voldaan 
word t aan de e ischen van diensttijd en werk
tijd, al s in Bijl age I hij dit Regl ement gevoegd 
is voorgeschreven, te rwijl bij het examen de 
programma's van de examens ter verkrij g ing 
van het voorloopig diploma al s scheepswerk
t ui gkundige, of va n dat als ass istent-scheeps
werktuigkundi ge, en van van het di ploma A 
a ls scheepswerktui gkundige, opgenomen in 
Bijlage II bij dit R eglement gevoegd, worden 
gevol gd. 

Bijzondere regeling voor 
het examen voorl oopig 
diploma en di ploma mo
tordrijver. 

14. 1. In a fwijki ng van het bepaalde in het 
eerste I id van art. 6, kan de voorzitter gega
digden, die de schoolople iding voor het exa
men ter verkrijg ing van het voorloopig diploma 
al s scheepswerktuigkundi ge, dan wel di e ter 
verkrij g ing va n het dipl oma a ls motordrijver 
met voldoenden ui tslag geheel hebben door
loopen, ook ronder dat zij het bewijs van vol
doenden werkt ijd en dienst t ijd kunnen overl eg
gen, toelaten tot het a fl eggen van dat examen. 

2. Ind ien het examen met vol doen den ui t
slag wordt a fgelegd, wordt het diploma eerst 
uitgere ikt, nadat aan den voorzitter de bewij
zen van werkt ijd en di ensttijd , bedoeld in het 
eerste lid, onder c, van artike l 6 zijn over 
gelegd. 

Verkorte benaming. 
15. Dit R eglement kan worden aangehaald 

onder den ti tel van " R eglement voor de ma
chinistenexamens". 

Onze Ministers van Waterstaat en van On
de rwijs, Kunsten en VVetensch appen zij n be last 
met de u itvoering van dit besluit, hetwelk in 
het S taats blad zal worden gep laatst en waar
van a fschrift zal worden gewnden aan den 
R aad van Sta te . 

H et Loo, den 15den October 193 7. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Wat erstaat, 
J . v. B u u re n. 

D e Minis te,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem ak e r d e B ruïne. 
(Ui tg eg. 25 October 1937.) 
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BIJLAGE I. 

Elschen van werlltljd 'en diensttijd ,om tot 
de machlnlstenexamens te worden 

toegelaten. 

Eischen van werk
en di ensttijd . 

Art. 1. Om tot het a fleggen van de examens 
ter verkrij g ing van de diploma's, a ls bedoeld 
in a rti kel 1 van het R eglement voor de machi 
ni stenexamens, te worden toegelaten, moet de 
candidaat aan den voorzitte r van de commissie 
voor de machinistenexamens overl eggen: 

a. voor het examen voor het voorloopig 
diploma a ls scheepswerktuigkundige en het 
diploma a ls ass istent-scheepswerktuigkundige 
het bewijs, dat hij , na voltooiing va n zij n 
veerti ende levensjaa r , gedurende ten minste 
drie jaren met vrucht heeft gewerkt, hetzij 
a ls smid , dan wel a ls bankwerker , draaier, 
ketelmaker, machinesteller en dergelijke, waar
va n ten mi nste één jaar aan den bouw of de 
herstelling van ketels, stoomwerktui gen of 
motoren, een en ander ter beoordeel ing van 
den voorzitter. 

Indien betrokkene in het bezi t· is va n het 
e indgetui gschrift van een der inrichtingen ter 
opleiding van machinisten of va n een der 
ambach tsschol en, aangewezen door Onze Minis
te rs van W aterstaat en van Onderwijs, Kunsten 
en Wetensch appen, wordt een vermindering 
van bovengenoemdeu werktijd toegestaa n, wel 
ke vermindering voor el ke inr ich t ing in de 
aa nwijzing wordt bepaald. 

Indien tot genoegen van den voorzitter is 
gebl eken, dat betrokkene gedurende een jaar 
met vrucht werkzaam is geweest in de machi
nekamer van zeeschepen van reederij en, welke 
daartoe op haar verzoek door Onze Mi niste rs 
van Wa terstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
"Vetenschappen onder bepaal de voorwaa rden , 
als aangegeven in het Reg lement regelende de 
voorwaa rden, bedoeld in artikel 2, lid 3, van 
de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 (Sta.ats
blad n°. 456) worden aangewezen, kan deze 
tijd ook a ls een jaa r van den vere ischten 
werktijd gelden; 

b. voor het examen voor het diploma A als 
scheepswerktui gkundi ge het bewijs, dat hij , na 
het behal en van het voorloopig diploma a ls 
scheepswerktui gkundige, da n wel van het di
ploma als ass istent-scheepswerktuigkundige, 
gedurende ten minste één jaar op stoom- of 
motorschepen in de groote handelsvaart of in 
de groote sleepvaart in eenigerl e i rang al s 
machinist heeft di enst gedaan of gedurende 
dien t ij d den machinist bij di ens werkzaam
heden heeft bijgestaan; 

c. voor het examen voor het di p lom a B als 
scheepswerktui gkundige - bij het afleggen 
van het tweede gedee lte - het bewijs, dat hij, 
na het behalen van het diploma A als scheeps
werktui gkundige, ten minste ged urende twee 
jaren al s zelfsta ndig dienstdoend machinist 
heeft di enst gedaan op stoom - of motorschepen 
in de groote handelsvaart, in de kleine han
delsvaar t of in de groote sleepvaart, da n wel 
ten minste drie jaren a ls machinist , waarvan 
ten minste één jaar a ls zelfstandi g dienstdoend 
machinist op stoom- of motorschepen in de 
g roote handelsvaart of in de g roote sleepva_art ; 
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d. voor het examen voor het dip loma C a ls 
scheepswerktuigkundige - bij het a fl eggen van 
het tweede gedee lte - het bewij , dat hij , na 
het behalen van het dip loma B a ls scheeps
werktu igkundige, gedurende ten minste twee 
jaren als eerste machinist, dan we l gedurende 
ten mi nste d r ie jaren a ls zel fstand ig dienst
doend mach inist op stoom- of motorschepen in 
de groote handelsvaart o f in de groote sleep
vaa rt heeft dienst gedaan; 

e. voor het examen voor het d iploma a ls 
moto rdrij ver het bewijs, dat h ij ten minste ge
du rende één jaar heeft dienst gedaan aan 
boord van zeeschepen en ten minste één jaar 
a ls metaalbewerker werkzaam is geweest, dan 
wel met gunstig gevolg de afdeeli ng voor 
smid-bankwerker van een ambachtsschool heeft 
doorloopen. 

Defin itie van 
d iensttijd. 

Art. 2. Onder den in artikel 1 bedoelden 
diensttijd wordt verstaan de tijd, doorgebrach t 
aan boo rd van een n iet-opgelegd schi p, bl ij ken
de u it verk la ringen, afgegeven door ambtena
ren, ten overstaan van wie de aanmonste ri ng 
of de afmonstering hee ft pl aats gehad, of uit 
zoodanige andere besche iden, als daartoe door 
den voorzitter voldoende worden geoordeeld, 
doch die in elk geval moeten aangeven aan 
boord van welke schepen en in welke vaar ten 
de diensttijd is verkregen. 

Gelijk telli ng met dienst 
op ederl andsche schepen. 

Art. 3. A ls diensttij d za l ook gelden de tijd, 
na het behalen van het desbetreffende diplo
ma, in dienst in overeenkomstige positie door
gebracht: 

a. op overeenkomstige schepen varende met 
Neder la ndsch-I ndischen, Surinaamschen of 
Curaçaoschen zeebrief; 

b. op overeenkomstige schepen va rende 
onder vreemde vlag; 

c. op schepen de r Gouvernements-Marine in 
ederla nd oh-Ind ië; 
d. op ,-arende schepen der K oninklijke 

Marine. 

Bijzondere vrijstellingen. 

Art. 4. In bij zondere geva ll en kan Onze 
Ministe r va n Waterstaat bepalen, dat dienst 
aan boord van schepen in de kle ine hande ls
vaar t geheel of gedeeltelij k kan medete ll en 
a ls dienst aan boord van schepen in de groote 
ha ndelsvaart. 

Behoort bij K on inklij k Beslui t van den 16den 
Octobe r 1937. (Staatsb lad n°. 679D ). 

Ons bekend. 

De M inister van W aterstaat, 
J . v. B uur e n. 

D e M inister van Onderwij s, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. S l ote m ake r d e Bruin e. 

BIJLAGE II. 

MACHINISTEN -EXAMEN· 
P RO GRAM JIIA' . 
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Voorloo JJl g diploma als scheepswerktu lg 
kuodi g·e. 

W ettelijk progmmma: de eder landsche 
taa l ; de wis-, natuur- en werktuigkunde; het 
werktuigbouwkundi g tee kenen; de scheeps
wer ktu igkunde; het practisch werken ; de in 
aanmerking komende wette lij ke bepal ingen. 

Uitg ewerkt programma 1. 

N ederlandsche taal. 
1. De exam inandus moet een leesba re ha nd 
schrij ven en zij n gedachten mondeling en 
schr ifte lij k zonder grove fo uten kunnen u it
d ruk ken. 

Wis- natuur- en werktuigkunde. 
2. W iskunde. 

a. R ekenkunde en algebra. 
I. R ekenkunde: de v ier hoofdbewerki ngen 

met geheele en dec ima le geta ll en, met gewone 
breuken en gebroken getall en; deelbaarhe id 
en kenmerken van dee lbaarhe id ; ontbi nding 
in factoren; grootste gemeene deeler en kl e in
ste gemeene veelvoud; verhoud ingen en even
redigheden met haar voornaamste e igenschap
pen; afhankel ij khe id van grootheden ; tweede
machtsworteltrekk ing; het metrieke en het 
Engelsche ste lse l van maten en gewich ten bij 
de N ederlandsche scheepvaart in gebruik, be
nevens de herleid ing van het eene stelsel in 
het andere; eenvoud ige berekeningen in 
vreemde muntstelse ls bij gegeven waardever
houdingen. 

II . Algebra : de hoofdbewerk ingen met ge
heele vorm n, me rkwaard ige producten en 
quotiënten ; ontbind ing in facto ren ; grootste 
gemeene deeler en k le inste gemeene vee l
voud ; vergelijk ingen van den eersten gr aad 
met één en met meer onbekenden. 

b. M eet kunde: grondbegrippen; hoeken, 
snij d ing van twee rechten door een derde; 
voornaamste eigenschappen van de versch il 
lende soorten van dri ehoeken, vierhoeken en 
veelhoeken ; gelijk- en gelij kvorm ighe id va n 
d r iehoeken; evenredigheid van lijnen en ge
l ij kvormigheid van driehoeken; eenvoudige 
eigenschappen van den cirke l ; eenvoudige 
constructies in het p la tte vlak; oppervla k van 
eenvoudige figuren in het platte vl a k; opper 
vlak en inho ud der voornaamste lichamen ; 
goniometr ische verhoud ingen. 

3. N atuu,·- en werktuig kunde. 
a. Natuurkunde : de a lgeme ne e igenschap

pen der stoffen; beginse len van de leer der 
v loe istoffen: wet van Pascal, hyd rosta t ische 
druk, commu niceercnde vaten, wet van Archi
medes en bepaling van het soortel ij k gewicht 
van vaste stoffen en vloe istoffen, beginsel van 
capill a ire werking; beginse len van de leer de r 

1 De cij fe rs geven de onderdee len aan. H et 
examen is sch riftelij k en mondeling, beha lve 
in het onderdeel 9, dat a lleen mondeling, en 
it1 de onderdee len 4 en 8, die a lleen practi sch 
worden a fgenomen. 
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gassen: drukking van den dampkring, baro
meters, wet van Boyle. manometers, pompen 
en hevel s, wet van Dal ton; een ige onderwer
pen uit de warmteleer: meetinstrumenten voor 
temperaturen aan boord in gebrn ik; uitzetting 
van vaste stoffen en een ig begrip van de uit
zetting van vloeistoffen en gassen; warmte
hoeveel heden; soortelijke warmte; smeltings-, 
stoll ings-. condensatie- en verdampingswarmte, 
a lsmede het bepalen van deze grootheden; 
beginsel van ve rdampen en koken; verzadigde 
en onverzadigde da.mpen; meer uitgebreide 
kennis van het verdampen van water; gebruik 
van de stoomtabel ; voortplanting van warmte; 
het mechanisch warmte-equivalent. 

b. El ec triciteitsl eer: de ,:rrondbeginselen 
van ·de electriciteitsleer, betrekking hebbende 
op den stroom, de spanning, den weerstand, den 
electrischen arbeid en het electrisch vermo
gen; warmtewerking van den stroom, parallel
en seri esch akel ing; magnetisme; magnetische 
werking van den stroom; een stroomgeleider 
in een magnetisch veld; eenige kennis van de 
werking van gelijkstroomdynamo's en -moto
ren; de voornaamste eenheden; meeti nstru
menten ; eenig begrip van wisselstroom. 

c. W erktuigkunde: rechtslijnig eenparige 
en eenpar ig veranderlij ke bewegingen ; vallen
de, vertikaal neergeworpen en vertikaal opge
worpen I ichamen; verband tusschen kracht en 
beweging; het begrip massa; samenstellen en 
ontbinden van bewegingen en krachten ; krach
tenveelhoek; evenwijdige krachten; het begrip 
statisch moment en de momentenstelling; het 
begrip koppel; het zwaartepunt en de bepa
ling daa rvan voor eenvoudige figuren en de 
voornaamste I ichamen; toestanden van even
wicht; a rbe id ; a rbeidsvermogen; eenvoudige 
werktuigen zonder wrijving; eenvoud ige takels 
zonder wrijving; een ige kennis van glijdende 
en roll ende wrijving. 

W erktuigbouwkundig teekenen. 
4. H et maken va n een werkteekening van een 
zeer eenvoudig machinedeel of ketelappen
dage ; het maken van de daarvoor benoodigde 
schets met maten, naar een gegeven model . 

Scheepswerktuig kunde. 
5. Stoo1nketels: kennis van de a lgemeene in
richting der hoofd- en hulpstoomketels in ge
bruik op N ederlandsche koopvaardij schepen 
en van de ketel appendages; een ige kennis van 
de hierop betrekking hebbende voorschriften 
van de Stoomwet; eenige kennis van de in
richting der hulpwerktuigen , welke bij stoom
kete ls noodig zijn. 

6. Stoomwerktuigen : kennis van de a lge-
1neene inrichting en begrip van de werking 
der aan boord van Nederlandsche koopvaardij
schepen gebruike) ijke zuigermachines; expan
s ie, compress ie en condensatie; het theoretisch 
indicateurdiagram ; stoom verdeel ing door schui
ven; eenige kenn is van de inrichtingen om de 
machine zoowel voor vóóruit als voor achteruit 
te doen draaien; eenige kennis van de inr ich
ting der hulpwerktuigen, welke bij stoomwerk
tuigen noodig zijn ; eenige kennis van de a lge
meene inrichting en eenig begrip van dei wer
king der aan boord van Nederlandsche koop
vaardijschepen gebrui kel ij ke turbines . 
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7. V erbrandingsmotoren voor zeeschepen: ken
nis van de a lgemeene inrichting en eeni g 
begrip van de werking van benzinemotoren en 
van de aan boord gebruikelijke oliemotoren ; 
eenige kennjs van de gronden waarop die wer
king berust; tweetakt- en viertaktwerking ; 
eenige kennis van de imichting der hulpwerk
tuigen, welke bij oliemotoren noodi g zijn. 

8. Practisch werrken. 
a. Smeden. 
b. Bankwerken en draaien. 
Beide van eenvoud ige werkstukken, waarbij 

a of b, naar keuze van den examinandus, a ls 
hoofdvak wordt beschouwd. 

9. K ennis van de in aanmerking komende 
wettelijke bepalingen. 

Eenige kennis van de wettelijke bepalingen 
betreffende de verplichtingen en rechten van 
scheep officieren en scheepsgezellen. 

Dil}loma als asslstent-scheel}swerktu lg 
kundlge. 

W ettelijk proq~am'ma: ederlandsche taal; 
Engel sche taal ; wiskunde, daaronder begrepen 
projectieleer; natuur- en werktuigkunde ; 
aardrijkskunde ; werktuigbouwkundig teeke
nen; scheepswerktuigkunde ; practisch werken; 
in aanmerking komende wettelijke bepalingen; 
eerste hu lp bij ongevallen. 

Uitqewerkt p1·ograrn1na 1. 

1. N ed erlandsche taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrij ven en zijn gedachten mondeling en 
schriftelijk zonder grove fouten kunnen uit
drukken; opstel, zakelijke brief, sollicitatie. 

2. Engelsche taal . 
H et zich schriftelijk en mondeling begrijpe

lijk in deze taa l uitdrukken; het lezen en 
vertalen uit het Engelsch van eenvoudige arti
kelen op het vak betrekking hebbend. 

Wiskunde, daaronder begrepen de projec
tiel eer. 

3. R ekenkunde en algebra. 
a. R ekenkund,e : de vier hoofdbewerkingen 

met geheele en decimale getallen, met gewone 
breuken en gebroken getall en; deelbaa1·he id 
en kenmerken van deelbaarheid ; ontbinding 
in factoren ; grootste gemeene deeler en klein
ste gemeene veelvoud; verhoudingen en even
redigheden met haar voornaamste e igenschap
pen; afhankelij kheid van g rootheden ; tweede
machtsworteltrekking; het metrieke en het 
Engelsche stelsel van maten en gewichten bij 
de Nederlandsche scheepvaart in gebruik, be
nevens de herle id ing van het eene stelsel in 
h.et a ndere; eenvoudige berekeningen in 
vreemde muntstelsels bij gegeven waardever
houdingen. 

1 De nummers geven de onderdeel en van het 
examen aan. Het examen is schriftelijk en 
mondeling, beha lve voor het onderdee l 4, on
der e, dat alleen schriftelijk, 7 en 13, di e 
a ll een mondeling, voor onderdee l 12 , dat 
a l leen practisch en voor onderdeel 14, dat 
mondeling en practisch wordt geëxamineerd. 
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b. Algebra: de hoofdbewerkingen met ge
heele vormen; merkwaardige producten en 
quotiënten; ontbinding in factoren; grootste 
gemeene deel er en kleinste gemeene veelvoud; 
bre uken; wortelvormen; vergel ijkingen van 
de n eersten graad met één en met m eer onbe
kenden ; vergelijkingen van den tweeden graad 
met één onbekende; gebroken en negatieve 
exponenten; logarithmen en hun toepass ing 
bij verschillende bewerkingen; het gebruik 
va11 een reken lini aal; grafische voorstellingen 
in verband met het vak van scheepswerktuig
kundige. 

4. M eetkunde, gonio- en trigono1netrie en pro
jectiele_e,·. 

a . M eet kunde: grondbegrippen; hoeken, 
snijding van twee rechten door een derde; 
voornaamste eigenschappen van de verschillen
de soorten van driehoeken, vierhoeken e n veel
hoe ken; gelij k- en gelijkvormigheid van drie
hoeken; evenredigheid van lijnen en gelij k
vormighe id va n dri ehoeken; merkwaardige 
punten en lijnen in den dri ehnek ; eenvoudige 
e igenschappen van den cirkel en het meten 
va n hoeken door c irkelbogen; lij non aan en 
in den cirkel ; veelhoeken in en om den c irkel ; 
eenvoud ige constructies in het platte vl a k ; 
oppervlakken van eenvoudige figure n in het 
platte vlak; oppervlak en inhoud der voor
naamste lichamen; regels van Guldin; het 
berekenen bij benadering van oppervlak en 
inhoud van lichamen, door gebogen vlakken 
begrensd, met den regel van Simpson. 

b. Gronio- _en trigono,netrie: de goniome
trische verhoudingen van hoeken en haa r on
derl ing verband; het gebruik van de logar ith
men der goniometrische verhoudingen; begin
selen der trigonometrie en de toepassing daar
van op vraagstukken , het vak van scheeps
werktuigkundige betreffende. 

c. P rojectiel eer: punten , lijnen en vlakken 
in rechthoekige pro jectie ; hoeken van l ij nen 
en vlakken met de projectiev lakken; het pro
jecteeren van eenvoudige meetkundige licha
me n en het bepalen van doorsnijd ingen; het 
ontwikkelen van het oppervlak van eenvoudige 
meetkundige lichamen. 

Natuur- en werktuigkunde. 

5. a. Natuurkunde : bouw de r stoffen en haar 
a lgemeene e igenschappen; beginselen van de 
leer de r vloeistoffen: wet van Pasca l, hy
drostatische druk, communiceerende vaten, wet 
van Archimedes en bepaling van het soortelij k 
gewicht van vaste stoffen en vloeistoffen, be
g insel van capillaire wer king; beginselen van 
de leer der gassen; drukki ng van den damp
kring, barometers, wet van Boyle , manometers, 
luchtzuig- en luchtpe rspompen, v loe istofpom
pen en hevels, wet van D a lton, u itstrooming 
van v loeistoffen e n gassen; eenige onderwer
pen uit de warmteleer; instrumenten voor het 
meten van temperaturen, uitzetting van vaste 
stoffen, vloeistoffen en gassen, warmtehoevee l
heden, soortelijke warmte, smelti ngs-, stol
lings-, condensatie- en verdampingswarmte, als
mede het bepalen dezer grootheden, calorie
meters; beginsel van verdampen en koken; 
verzadigde en onverzadigde dampen; meer 
uitgebreide kennis van het verdampen van 
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water; gebru ik van de stoomtabel; beginselen 
der m echanische warmtetheorie; isothermische 
en isentropische toestandsverandering met toe
passing op stoom; kritische temperatuur; voch
tigheidstoestand van de dampkrings lucht; be
ginselen der compressie- en absorbtiekoel 
machines; voortplanting van warmte. 

b. Electriciteitsleer: de grondbeginselen der 
electr ic ite itsleer, betrekking hebbende op den 
stroom, de spanning, den weerstand, den elec
trischen arbe id en het electr isch arbeidsver
mogen; warmtewerking van den stroom; pa
rallel- en serieschakeling; magnetisme, mag
netische werking van den stroom; een stroom
ge le ider in een magnetisch veld; een ige ke n
nis van de werking van gelij kstroomdynamo's 
en -motoren; de voornaamste eenheden; meet
instrumenten; de beginse le n van de wisse l
stroomtheorie. 

6. W erktuigkunde: rechtlijn ige eenpar ige en 
eenpari g veranderlijke bewegingen; vallende, 
vertikaal neergeworpen en vertikaal opgewor
pen I icha men; parabolische beweging; cirkel
beweging; hoeksne lheid ; verband t usschen 
krach t en beweging; het begrip massa; samen
stell en en ontbinden van bewegingen en krach
ten; betrekkel ijke bewegingen; krachten veel 
hoek ; evenwijdi ge krachten; het begrip sta
tisch moment en de momentenstelli ng ; kop
pels; samenstell e n en ontbinden van koppe ls 
in hetzelfde v lak, in evenwijdige vlakken en 
in snijdende vlakken; het zwaartepunt en de 
bepaling daarvan voor eenvoud ige figuren en 
lichamen, a lsmede van gebroke n en kromme 
lijnen en daardoor begrensde oppervlakken; 
toestanden van evenwicht; arbeid en arbe ids
vermogen en hun onder ling verband; statisch 
en dynamisch maatstelse l ; m iddelpuntwekende 
kracht; eenvoud ige werktu igen en takels zon
der wrijving; eenige kennis van g lij dende e n 
roll ende wrij ving; wrijvingshoe k ; tapwrij vi ng 
in eenvoudige geva ll en; het beginsel van het 
bepalen van het machinevermogen door middel 
van een rem. 

7. Aardrijkskunde. 
Eenige bekendheid met de zeeën, voornaam

ste straten, ka pen, rivieren, eilanden en ha
vens; voornaamste scheepvaartroutes onder 
Nederla ndsche v lag, een en ander aan de hand 
van kaarten; windroos in volle streken. 

8. W erktuigbouw kundig teekenen. 

H et maken van een we rktee kening van een 
eenvoudig machinedeel of kete lappendage; het 
maken van de daarvoor benoodigde schets m et 
maten. 

Scheepswerktuig kunde . 
9. Stoomketels: begrip, beschrijv ing en in
deeling van scheepsstoomketels; ci lindr ische 
ketels, in het bij zonder Schotsche ketels met 
steunen; ketel appendages; opstell ing aan 
boord; hulpketels; voedingtoestellen ; voor
warmers; fi l ters; wette! ij ke voorschriften; 
kolenstookinrichtingen met natuurlij ken en 
kunstmatigen trek; stoomleidingen; water
pijpketels voor scheepsgebruik; oververhitters; 
reduceertoestel I e n ; stook inrichtingen voor 
vloeibare brandstof; onderhoud va.n den ketel 
in en buiten dienst; ketelrendement, econom ie 
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en cont role van de ketelinstallatie; ·eeni ge 
kennis va n ,de inrichting van de hul pwerktui
gen, welke op de stookpl aats noodig zijn. 

10. Stoo11izuigermachines : soorten van machi 
nes; zui ge rmachi nes met onderdeel en ; expan
sie, com pressie en condensatie ; indicateur
di agrammen ; stoomverdee ling door ch uiven 
aan de hand va n de di agrammen van Müller
R eul eaux ; eenvoudige inrich tingen tot omkee
ren der beweging; opstel I i ng aan boord ; ma
ch inefu nda ti e, asle iding, stuwblokken en voor t
stuwers ; condensors met pompen ; omzetinr ich
t ingen ; indicateurs; het nemen van .d iagram
men ; het bepalen van het aantal paardekrach
ten; verkl aring va n a fwijkingen in di agr~m
men ; torninrich t ing; kleppenmachi nes ; gehJk
stroommachines · onderhoud en controle; het 
bepalen van st~om- en ko lenverbruik ; rende
menten ; pijpleidingen ; een ige kennis van de 
inrich t ing van de hulpwerktuigen, welke in de 
m achinekamer noodi g zijn. 

Stoo11itu,·bines : de werking van den stoom in 
een tu rbine; geiijkd ruk- en overdr ukturb ines; 
scheepsturbinesystemen; voornaamste turbines 
voor scheepsgebruik ; condensors met pompen; 
overbreng ing der beweging van de tu rbines op 
de as le iding ; opste l I ing aan boord ; p ij pver
bindingen ; onderhoud en controle; rendemen
ten ; torsiemeter ; automat ische snel afs luiter. 

ll. V erbrandingsmotoren: de werking van 
benzine- en oliemotoren ; indeeling der moto
ren· tweetakt- en v ierta ktwerking; indicate ur
d iagrammen ; middel drukmotoren en diesel
motoren met hun onderdeel en; opste lling aan 
boord; a lgemeen begri p van brandstofpompen 
met reguleering; a lgemeen begrip van aanzet
en omkeerinri cht ingen ; onderhoud en controle; 
eenige kennis van de inricht ing der hulp,.".erk
tuigen, welke in de motorkame r nood1g ZIJD. 

12. Prac tisch wer ke n. 

a . Smeden. 
b. Bankwerken en d raaien. 
c. Pl aat- en koperbewerken. 
d. Electrotechnische montage . 
E envoudige werkstukken, waarbij a of b 

naa r keuze va n den examinandus a ls hoofdva k 
moet worden beschouwd. 

13. In aanmerking komende wett el ijke bepa
l ingen. 

E enige kennis van de wette lij ke bepa lingen 
bet reffende de verplichtingen en rechten van 
scheepsoffi cie ren en scheepsgezellen. 

14. E erste hulp bij ongevall en. 

E enige vaardi gheid in het verleenen van 
ee rste hulp bij ongevall en aan de hand van de 
in de Schepenwet voor zeeschepen in de groote 
handelsvaart voorgeschreven handleiding. 

Diploma A als scheepswerktulgk undlg·e. 

W ettelij k p,·ogramma: Engelsche taal ; 
werktuigbouwkundi g teekenen ; scheepswerk
tu igkunde; hulpwerktui gen ; .l! lectrotechniek; 
in aanmerking komende wettehJke bepa l111gen; 
eerste hulp bij ongevallen . 

Uitgewer kt pro gramma 1. 

1 Engetsche taal. 
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De beginselen van de Engelsche taal, blij
kend ui t het lezen en het vertalen van zeer 
eenvoudig Engelsch op het vak betrekking 
hebbend . 

2. W erktuigbouwkundig teekenen. 
H et maken van een werkteekeni ng van een 

eenvo ud ig machi nedeel of ketelappendage, 
na ar een op te meten model. 

3. Sch.eepswerktuigkunde. 
a . Stoo,n ke tels: kennis van de behandeling 

van stoomketels op N ederl a ndsche koopvaardij 
schepen in gebruik, ook wat betreft het stoken, 
wowel met vaste a ls met v loe ibare brandstof, 
welke aan boord gebrui kt worden ; kennis van 
het onderhoud van scheepsstoomkcte ls en het 
verrich ten va n kl e ine voorzi eningen daaraan ; 
kennis van het gebrui k van toeste ll en voor 
onderzoek van ketelwaoor . 

b. B randstoffen, enz. : kennis van de ken
merken en van de calo r ische waarde der aan 
boord gebruike lijke brandstoffen voo r stoom
ketels en verbrand ingsmoto ren, alsmede van 
de maatregelen tegen brand- en on tpl offings
gevaar ; eenige kennis van de kenmerken der 
meest gebruikt wordende pa kkingstoffen en 
smeermiddelen . 

4. Stoomwer ktuigen : begrip van de werking 
en kennis van de a lgemeene inrichting van de 
aan boord van N Gderlandsche koopvaardijsche
pen gebruike lijke stoom turbines; kennis om
trent het werken met zuige rmach ines en turbi
nes en de behandeling wowel onder stoom a ls 
bij het aanzetten en stoppen; a lgemeene kenn is 
van de inrichtingen tot omkeeren van de bewe
g ing; eeni g inzich t in het beoordeel en van den 
toestand van machi nes; kennis van het a lge
meen voorkomend onderhoud en van kleine 
voorzieningen gedu rende de vaa rt; een ige ken
nis van smeer inr ichtingen; eenige kennis van 
het gebruik · van den indicateur en de bereke
ning van het ve rmogen volgens het indicateu r
diagram; eenige kennis van den goeden stand 
va n stoom verdeel ingsorga nen ; controle van het 
luchtledi g; eenige kennis van de gebruikelijke 
voortstuwers; schroefassen en toebehooren; 
eenige kennis van de slip- en de spoedbereke
ning. 

5. V erbrandigsm otoren: kennis van de beha n; 
d eling va n de aan boord va n N ederl a ndsche 
koopvaardijschepen gebruikelijke verbrandings
motoren, zoowel gedurende de Yaart a ls bii 
het aanzetten en stoppen ; al gemeene kennis 
-van de omkeerinrichtingen ; eenige kennis in 

1 De nummers duiden de onderdeelcn van 
het examen aan. H et examen wordt mondeling 
afgenomen, beha lve in onderdeel 2, dat a ll een 
practisch, in de onderdeelen 3 en 4 of 5, welke 
ook schrifte lijk, en in onderdeel 9, dat ook 
practisch wordt geëxamineerd. Of i11 onderdee l 
4 dan wel 5 schriftelijk geëxamineerd word t, 
is ter keuze van den voorzitte r, rekening hou
dend met den wensch van den gegadi gde. 

Bezitte rs van het dipl oma a ls ass istent
scheepswerktuigkundige, zijn van het afl eggen 
van examen in onderdeel 1 vrij gesteld. 



1937 

het beoordeel en van den toestand der motoren; 
kennis van het algemeen voorkomend onder
houd en van kl e ine voorzien ingen gedurende 
de vaart; een ige kennis van smeerinrich t in
gen ; eeni ge kennis van het gebru ik van den 
indicateur en de berekening van het vermogen 
volgens het indicateurdi agra rn ; eenige kennis 
van de werking der kl ephefbeweging van de 
stel I ing der nokken en van de gewenschte func
ties van de kleppen; eeni ge kennis va n de 
gebruikel ijke voortstuwers, schroefassen en 
toebehooren; eenige kennis van de si ip en de 
spoedb<:lrekening. 

6. H ulpwerktuig-en. 
Eenige kennis van het gebruik en het onder

houd van de hulpwerktuigen, welke b ij stoom
l<etels, stoomwerktuigen en verbrandingsmoto
ren noodi g zij n; een ige kenn is van de verschi l
lende stoomwerktuigen voor het laden en los
sen, voor het sturen en voor de bediening van 
n et anker erl hun practisch gebru ik en onder
houd ; eenige kennis van de gebruikelijke lens
inrich tingen. 

·7. Electrotechniek. 
Eenige kennis van de practische behandel ing 

van dynamo's en electromotoren en het onder
houd van de li chtleiding. 

'8. I n aanmerking komende wettel ijke bepa
lingen. 

E enige algemeene kennis van de Stoomwet, 
voorwoveel dit de ve il ighe idsvoorsch ri ften be
treft: een ige kennis van de wettelijke voor
-schriften omtrent ketelappendages en stoom
verhi tters; eenige a lgemeene ken nis van de 
veiligheidsvoorschriften voor electrische instal
l aties aan boord van schepen; eenige kenn is 
van de wettelij ke voorschr iften omtrent ber
g ing van brandstoffen en medevoeren van 
vloeibare brandstof; kennis van de inrichting 
en invulli ng van het machinedagboek. 

"9. E erste hulp bij ongevall en. 
Eenige vaardigheid in h et verl eenen van 

eerste hnlp bij ongevall en aan de hand van de 
in de Schepenwet voor zeeschepen in de gro0te 
h andelsvaart voorgeschreven handle iding. 

Diploma B als scheepswerktulgku ndlg'e. 

W ettelijk programma: Engelsche taal ; wis 
kunde, daaronder begrepen projectie leer; na
tuur- en werktuigkunde; aard rijkskunde ; 
werktuigbouwkundig teekenen; scheepswerk
tu igkunde; hulpwerktuigen; brandstoffen, 
smeerm iddelen en materialen; electrotech
niek; scheepsbouw; in aanmerk ing komende 
wettelijke bepalingen. 

Uitgewerkt programma 1 2, 

l e Gedeelte. 
1 *. E ngelse he taal. 

H et vertalen uit het Engelsch in het N eder
landsch van een arti kel op het vak betrekking 
hebbend. 

1 De nummers geven de onderdeelen van het 
-examen aan. H et examen is schriftelij k en 
mondeling, behalve van het l e gedeelte, de 
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W iskunde (met inbeg-rip van projecti el eer j. 
2.* Algebra : ontbinding in facto ren ; breu
ken ; wortelvormen; vergelijkingen van den 
tweeden graad met één onbekende; gebrnken 
en negatieve exponenten 3, logar ithmen en 
h aar toepassing bij verschill ende bewerkingen; 
het gebruik van een rekenli ni aa l ; grafi sche 
voorstelli ngen in verband met het vak van 
scheepswerktu igkundige. 

3.* M eetkunde: merkwaa,·di ge punten en lij 
nen in den driehoek; het meten van hoeken 
door c irkelbogen; lijnen aan en in den cirkel ; 
veelhoeken om en in den cirkel 3, het bereke
nen bij benadering van het oppervl ak van fi 
guren in het platte vla k, begrensd door ge
bogen lij nen en den inhoud van lichamen be
grensd door gebogen vlakken , met den regel 
van Simpson ; regels van Guldin. 

4.* Gonio- en trigonometrie: de goniometr i
sche verhoudingen van hoeken en haa r onder
li ng verband 3 , het gebrui k van de logar ith 
men van de goniometrische verhoudingen; be
g inselen der tr igonometrie en toepassing 
daarvan op vraagstukken, het vak van scheeps
werktuigkunde betreffende. 

5.* Projectiel eer: punten, lijnen en vlakken 
in rechthoekige prnjecti e ; hoeken van lijnen 
en vlakken met de projectievlakken ; het pro
jecteeren van eenvoudige meetkundige l ich a
men en het bepalen van doorsnijdingen; het 
ontwikkelen van het oppervlak van eenvoudige 
meetkundige I ichamen. 

Natuur- en werktuigkunde . 
6.* Natuurkunde: luchtzuig- en I uchtperspom
pen ; uitzetting van vloe istoffen en ga8sen ; 
ui tstroorn ing van vloe istoffen en gassen ; be
ginselen der mechanische warmtetheorie; iso
therrnische en isentropische toestandsve rande
ring met toepass ing op stoom; kri t ische tempe
ratuur; vochtigheidstoestand van dampkrings
lucht, beginsel van de compress ie- en abso rbt ie
koelmachines. 

onderdeelen 1 en 5, welke a ll een schriftelijk 
en onderdeel 8, dat a ll een monde] ing geëxa
mineerd wordt, en van het 2e gedeel te onder
deel 2, dat a ll een practisch, en de onderdeelen 
7, 9 en 10, zoomede onderdeel 4 of 5 te,· keuze 
van den voorz itter, rekening houdend met den 
wensch van den gegadigde, welke a ll een mon
deling geëxamineerd worden. 

In de onderdee len, gemerkt met een * kan 
herexamen worden afgenomen, zoomede in 
onderdeel 4 of 5 van het 2e gedeelte, indien 
daarin alléén mondeling is geëxamineerd. 

De examinandus, die in het bez it is van het 
diploma als assistent-scheepswerktuigkundige, 
is van het eerste gedeelte van dit examen 
vrij gesteld . 

2 H oewel het niet de bedoel ing is, al het
geen, waarin bij de examens voor een diploma 
van !ageren rang kan worden geëxamineerd, 
ook bij d it examen te vragen, is de examen
commissie bevoegd naar de kennis, vereischt 
voor bedoelde diploma's, een onderzoek in te 
stellen, indien gegronde twij fel rijst, of die 
kennis nog in voldoende mate aanwezig is. 

3 Grenzen, bedoeld in artikel 13, eerste lid. 
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7.* W erktuigkunde : betrekkelijke beweging, 
parabol ische beweging; cirkelbeweging; hoek
snelhe id ; koppels; samenstell en en ontbinden 
van koppels in hetzelfde vl ak , in evenwijd ige 
en in snijdende vlakken; zwaartepunt van ge
broken en kromm e lijnen en van daa rdoor be
grensde op pervla kken ; statisch en dynamisch 
matenstelsel; middelpuntzoekende krach t; a r 
be id en arbeidsvermogen en hun onderli ng 
verband ; eenvoudige werktui gen en takels 
zonder wrij ving; wrij vingshoek ; tapwrij v ing 
in eenvoudi ge gevall en; het bepalen van het 
m ach inevermogen door een rem. 

8 .* A ardrijkskunde. 
E en ige bekendhe id met de zeeën, voornaam

ste straten, r iv ieren , kapen en e ilanden, ha
v ens, voornaamste scheepvaar trou tes onder 
N ederlandsche vlag, een en ander aan de h and 
van kaa rten; wind roos in voll e streken. 

2e Gedeel te. 
1.* E ngelsche taal . 

Zonder grove fo uten opstellen van een brie f, 
rapport of reparatiel ijst betreffende het va k 
(de hoofdpun ten worden opgegeven) en zich 
m ondeling behoorlijk in de taal over een vak
onderwerp kunnen u itdru kken . 

2 .* W e,·ktuigbouwkundig teekenen. 
H et m aken van een werkteekening van een 

m achinedeel of ketelappendage naar een ge
geven model ; het lezen van de wer ktee ken in
gen, woals deze aan boord worden verstrekt . 

Scheepswerktnigkunde. 
3 . Stoomketels : grondige kenn is van da in
r ich t ing, sam enstelli ng, behandeling en op
stelling van stoomketels en andere stoomtoe
stell en met toebehooren, op N ederlandsche 
k oopvaardij schepen in gebrui k, a lsmede van 
de stoomle idi ngen ; bereken ing van rom ppl a 
ten en steunen ; bekendhe id met de meest voor
komende gebreken aan scheepsstoomketels en 
de middelen om deze te verhelpen en te voor
komen; kenn is van de samenstelling en de 
werking van de versch ill ende aan boord toe
gepaste vei lighe idskleppen en van de bereke
ning van de vere isch te kl epmiddellijn en van 
den benoodigden veerdruk. 

4. Stoomwerktuiqen (zuigermac hines en turbi
nes); grond ige ken nis van de inr ichting, sa
m enstell ing en werking van zuigerm ach ines en 
t u r bines, op Nederlandsche koopvaardij schepen 
in gebru ik, a lsmede de behandeling, zoowel 
onder stoom a ls bij het aanzetten en stop
pen; kennis van de opstelling aan boord 
van het stoomwerktuig en de assen met 
t oebehooren (voortstuwers inbegrepen); ken
n is van de meest · voorkom ende gebreken 
aan stoomwerktuigen en toebehooren en de 
w ijze waarop daarin voorzien wordt, zoowel op 
zee als in de haven ; kennis van het doeltref
fend onderhoud van stoomwerktu igen, ook bij 
opgelegd sch ip ; vo ldoende kenn is van het stel-
1en van stoom verdeel ingsorganen; het Zeuner 
en Mül ler-Reuleaux di agram bij oneindige 
] engte van de stangen; voldoende kennis van 
indicateurd iagrammen, teneinde hieruit den 
stand der schu iven, de arbe idsverdeeling over 
,de cilinders en mogelij ke fo utieve indicateur
jnrich t ing te kun nen a fl ezen; kennis van het 
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gebrui k van den torsiemeter ; verba nd tussch en 
vaartsnelheid, ontwikkeld vermogen en brand
stofverbruik. 

5. Verbrandingsmotoren: grondige kennis van 
de inr ich t ing, de samenstelli ng en de werking 
der gebruikelijke verbrandingsmotoren voor 
N ederl andsche koopvaardij schepen en sloepen, 
a lsmede van de behandeling wowel gedurende 
de vaart a ls bij het aanzetten en stoppen ; 
kenn is van de opstell ing aan boord va n moto
ren en de assen met toebehooren ( voortstuwers 
inbegrepen) ; kenn is van de meest voorkomen
de gebreken aan de motoren en hun toebehoo
ren en de wij ze, waarop daar in voorzien wordt, 
w owel op zee als in de haven , zoomede de 
daarbij in acht te nemen veilighe idsmaa trege
len ; kennis van het doelti-effend onderhoud 
van deze motoren , ook bij opgelegd schip ; vol
doende kennis van het stellen van de nokken 
en van de gewensch te functies van de kl eppen ; 
voldoende kenn is van indicateurdi agrammen 
om hieru it den stand der nokken, de heffi ng 
van de kl eppen , de ve rbranding en den kri ng
loop van het arbe idsp roces te kunnen a fl ezen; 
verband tusschen vaartsnelhe id , ontwikkel d 
vermogen en b randstofverbruik . 

6.* H ul pwerktuigen. 
Grondi ge kennis van de inrich t ing, de be

handeli ng en het onderhoud van de aan boord 
meest voorkom ende hul p- en bijwerktuigen , 
zoowel in a ls bu iten de machinekamer; kennis 
van de gebr uikelijke ba ll ast-, lens-, koel- en 
brandbluschinrichtingen. 

7.* B mndstoffen, smeerrmiddelen en mate-
1·ialen. 

Kennis van de aan boord gebruikelijke 
brandstoffen voor stoomketels en motoren , 
eeni ge kennis van haar sche ikundi ge sam en
stell ing, a lsmede van het verbrandingsproces ; 
kennis van de e isch en waaraan goede brand
stoffen moeten voldoen, a lsmede van de in
r ichtingen tot het verbranden ervan ; de 
m ethoden om een zuinig gebruik te contro
leeren en te bevorderen ; kennis van de oor
zaken van zel fontbranding van steenkolen, van 
het ontstaan van brandbare gassen in steen
kol en- en ol iebergplaatsen, a lsmede van de 
tegen ontploffing te nemen maatregelen; keu
ren en verbeteren van onzu iver ketel water; 
een ige kennis van de sa mens teil ing en van het 
practisch keuren van pakkingstoffen en beklee
dingstoffen en van de voornaamste materialen 
voor ketel-, machi ne- en motorbouw; eenige 
kenn is van de samenstelling, de e igenschappen, 
het keuren en het gebru ik van smeerm iddelen. 

8. * Elect,rotechniek. 
Een ige ken nis van de w isselstroomtheorie; 

kenn is der electrische gele id ingen; stroomver
deeling in het electrische le idingsnet en p laat
sing der smel tstukken; storingen, metingen; 
kenn is van de gelijkstroomdynamo's en -mo
toren en de aanzet- en ve iligheidsapparaten 
voor deze dynamo's en motoren; accumulato
ren; eenige kenn is van wisselstroomdynamo's 
en -motoren ; parallelschakel ing van dynamo's. 

9. * Scheepsbouw. 
K ennis van de a lgemeene inrichting en 

samenstelling van het stalen stoom- en motor-
33 
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schip in het bijwnder ter plaatse waar de 
assen buitenboord komen en waar zich de bui
tenboordskranen en a fsluiters bevinden; kennis 
van de opstelling van ketels, machines en 
motoren, assen, rust- en stuwblokken, pijpen, 
enz., in het schip en de versterking, welke di t 
hiervoor noodig heeft; kennis van de inr ich
ting van olie- en kolenbergplaatsen; eenig 
begrip van den invloed der verdeeling van den 
brandstof- en den watervoorraad in de berg
plaatsen op de stabi li teit van het schip. 

10. * I n aanm erking komende wettelijke be
palingen. 

Al gemeene kennis van de wettel ijke voor
sch ri ften omtrent het gebru ik van stoomtoe
stellen en hun toebehooren; a lgemeene kennis 
van de veiligheidsvoorschriften voor electri sche 
insta ll aties aan boord van schepen; algemeene 
kennis van de wettelijke voorschriften inzake 
de be rg ing der brandstoffen en het meevoeren 
van vloeibare brandstof; kennis van de inrich
ting en het invullen van het machinedag·boek. 

Diploma C als scheepswerktuigkundige. 

W ettelijke progra1nma: natuurkunde; werk
tuigkunde, daaronder begrepen sterkteleer; 
werktuigbouwkundig teekenen; scheepswerk
tuigkunde; hulpwerktuigen; brandstoffen, 
smeermi ddelen en materialen; bijwndere her
stellingen, keuringen, enz.; electrotechniek. 

Uitgewe ,·kt programma 1 2_ 

l e Gedeel te. 
1. * Natuu,·kunde. 

Uit de warmtetheorie de navolgende onder
werpen: arbeid bij isothermische en isentro
pische toestandsverandering van gassen en 
dampen en de toepass ing op stoom; wet van 
Van der Waals; het proces van Carnot; de 
begrippen gereduceerde warmte en entropie; 
het gebru ik van entropietabellen en -diagram
men van stoom; berekening van de grootte 
der doorsneden van een stoomstraalbu is, wer
king van een injecteur en een e jecteur; ver
schijnse len bij het smoren en reduceeren van 

1 De getallen duiden de onderdeelen van het 
programma aan. Het examen wordt mondel ing 
en schriftelijk afgenomen, behalve onderdeel 1 
van het eerste gedeelte, dat al leen monde! ing, 
en onderdeel 1 van het tweede gedeelte, dat 
al leen pi·actisch geëxarn ineerd vvordt, terwijl 
onderdeel 3 of 4 van het tweede gedeel te, ter 
keuze van den voorzitter, rekening houdend 
met den wensch van den gegadigde, a l leen 
monde! ing gevraagd zal worden. 

In de onderdeelen, gemerkt met een *, kan 
herexamen worden afgenomen, womede in 
onderdeel 3 of 4 van het tweede gedeelte, 
indien daarin a lleen mondeling is geëxami
neerd. 

2 Hoewel het niet de bedoeling is, al het
geen, waarin bij de examens voor een diploma 
van !ageren rang kan worden geëxamineerd, 
ook bij dit examen te vragen, is de commissie 
bevoegd naar de kennis, vereischt voor di e 
diploma's een onderwek in te ste ll en, indien 
gegronde twijfel rijst, of die kennis nog in 
voldoende mate aanwezig is. 
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een gas en van stoom; het vloeibaar maken 
van gass. 

2. * W e,·ktuigkunde (inbegrepen sterktel eer)-
W erktuigkunde : stangenveelhoek; kegel -

slinger, enkelvoudige slinger, samengestelde 
slinger, de theorie van de rechte centrale bot
sing (o. a . toepassing op klinken en smeden); 
evenwicht van krachten met versch ill ende aan
grij pingspunten, werkend in evenwijdi ge vlak
ken; evenwicht van drijvende l ichamen; wrij 
ving bij takels ; taatswrijving; wrij vingscirkel ; 
snelheid en versnelling bij de zu igerbeweging; 
eenig begrip van de gyrostatische verschijn
se len . 

3. * Ste1·kt el ee1· : belastingsgevallen; normaal
en schuifspanningen; trek, druk en rek; sa
mendrukking, buiging, afschu iving en wrin
g ing; berekening van traagheidsgrootheden ; 
berekening van schroefvormige vee ren; een
voud ige gevallen van samengestelde belast ing 
(dubbele buiging, buiging en trek of druk, 
bniging en wringing); knikbelasting en be
rekening op knik, wanneer de formule van 
Eu ler gegeven is. 

4. * B ,·andstoffen, smeermiddel en en mate-
1·ialen. 

Berekening van het warmtegevend vermogen 
van brandstoffen, van de benoodigde lucht bij 
verbranding, van de schoorsteenverliezen en 
van het rendement van den ketel en van het 
werktuig; kennis van het vervaardigen, de 
samenstelling en het keuren van het materiaa l 
voor stoomketels en hun toebehooren en van 
dat voor pijpleidingen, benevens van het mate
r iaa l, dat voor den bouw van verbrandings
motoren en van stoomwerktuigen wordt ge
bruikt ; kenn is van de samenstelling, van de 
eigenschappen, van het keuren en van het 
gebruik van smeermiddelen, pakking- en be
k leedingstoffen. 

5. * Elect?"Otechnie k. 
Scheikundige werking van den stroom; wer

k ing en onderhoud van accumulatorenbatte
rij en en eenvoudige schakelschema's voor het 
laden van deze batterijen; inrichting en eigen
schappen van generatoren en motoren (wissel
en draaistroom) en het beginse l van transfor
matoren; parallelschakeling van dynamo's; 
veiligheidsschakelingen; g rond ige kennis van 
de aan boord gebruikel ij ke electrische leidin
gen, voor woveel in gebrnik op Nederlandsche 
koopvaardijschepen; we ttelij ke voorschriften . 

2e Gedeelte. 
1.* W ei·ktuigbouwkundig teekenen. 

H et maken van een teeken ing naar te ver
streken schetsen en gegevens van eenvoudige 
machine. of ketel deel en. 

Scheepswe,·ktuigkunile. 
2. Stoo,nketels: volled ige kennis van de in
r ichting, samenstelling en behandeling van 
stoomketels en andere stoomtoestellcn met hun 
toebehooren, op koopvaardijschepen in ge
bruik, alsmede van de stookinrichtingen en 
de methoden van stoken, rendementen van 
stoomketels; de berekening van klinkverband; 
berekening van de dikte van front- en romp
platen van vlampijpketels en van de dikte 
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van c ilindrische stoom- en waterhouders van 
waterpijpketels; berekening van gebogen fron
ten dezer stoom- en waterhouders en van ge
bogen toppen van vertikal e ketels (het gebruik 
van door de examencommissie te verstrekken 
voorschriften en regelen is toegestaan); be
rekening van langssteunen, steekbouten en 
brugsteunen, van de veeren van ve ili ghe ids
kleppen en van de hoofdafmetingen van een 
stoomketel van gegeven vermogen; het onder
zoeken en het herstellen van stoomketels. 

3. Stoo11,we1·ktuigen (zui gennachines en 
stoomtwrbines): voll edige kennis van d<> in
r icht ing, samenstelling, werking en behancie
ling van scheepsstoomwerktuigen en hun toe
behooren; rendementen van stoom werktuigen; 
berekening van den tot den L .D. -cil inder ge
reduceerden gemiddelden druk, van de cilinder
afmetingen voor een gegeven vermogen (met 
toepass ing van eenvoudi ge formul es), van de 
dikte van zuigerstangen en kruiskopbouten, 
van de asdikte en van de krukpen, van een 
éénkruksmachine en van een meerkruksmachi
ne met behulp van de formules van een der 
erkende onderzoekingsbureaux, van den stuw
druk en het drukoppervlak in het stuwblok, 
van den spoed en den bladstand van schroe
ven; kennis van het stoomschuifdi agram van 
Zeuner en Müll er-Reu leaux, met inachtneming 
van de lengte der stangen en de toepassing 
hiervan op het bepal en van schui fafmetingen 
voor gegeven stoomverdeeling; het stell en van 
stoom chuiven en het bepalen van de veran
dering in de stoornverdeeling door h et optrek
ken van de schaar; g rond ige kennis van indi
cateurdiagrammen, beoordeelen, rank inisee
ren; ken nis van het berekenen van het stoom
verbruik volgens de diagrammen ; traagheids
werking der heen- en weergaande en rond
draaiende deelen en tangenti aald iagrammen 
(eenvoudige gevall en); beginselen, di e ten 
grondslag li ggen aan het ontwerpen van tur
bines in verband met stoomsnelhe id, schoep
snelheid en aantal trappen (uitwerken met 
behulp van eenvoudige formules); het bepa 
len van het vermoedelijk stoomverbruik ; eeni g 
begrip van het balanceeren van zuigennachi
nes; eenig begr ip van schadelijke trillingen; 
volledige kennis van het stell en, het onder
houd, het onderzoek en het herstellen van 
stoomwerktuigen, assen en voortstuwers. 

4. V,IJ"rbrandingsmoto,·en : vol ledige kennis 
van de imichting, samenstelling, werking en 
behandeling van de aan boord van koopvaar
dij schepen meest voorkomende verbrandings
motoren en hun toebehooren; rendementen 
van motoren, berekening van de cilindermid
dellijn voor een gegeven vermogen met toe
passing van eenvoudige formules, van de dik
te van bouten in deksels en drijfstangen, van 
de asd ikte en van de krukpen, va n een één
kruksmotor en van een meerkruksmotor met 
behulp van de formules van een der erkende 
onderzoekingsbureaux, van den stuwdruk en 
het drukoppervlak in het stuwblok, van den 
spoed en den bladstand van schroeven; kennis 
van het klephefdiagrarn en de toepassing hier
van op het stell en van de nokken; grond ige 
kennis van indicateurdiagrammen en de be
oordeeling hiervan ; begrip van de inrichting 
en kennis van het gebruik van de torsiograaf; 
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t raagheidswerking der heen- en weergaande 
en ronddraaiende deelen en tangentiaaldi a
gramrnen, (eenvoudige geval len); berekening 
van de warmteverliezen door het koelwater 
en de afvoergassen en van het rendem ent 
volgens te verstrekken gegevens; eenig be
grip van het ba lanceeren van motoren en van 
schadelijke trillingen; voll edige kennis van 
het stell en, het onderhoud, het onderzoek en 
het herstell en van motoren, assen en voo rt
stuwers. 

5.* H ulpwwktuigen. 
Kennis van de werking, de behandeling en 

het onderhoud van koel- en vries inr ichti ngen; 
eenvoudige berekeningen over afkoeling door 
verdampen; kennis van de inrichtingen aan 
boord in gebru ik voor verwarm ing, koeling 
en vent il atie va.n verb lijven en ruimen; pijp
lijding op tank chepen. 

6. B ijzondere herstellingen, keuringen, enz. 
Kennis van noodherstellingen, zoowel te water 
a ls in het dok, aan machine- installaties en 
scheepsdeelen ; invloed van het dokken op het 
schip, de assen, de pijpleidingen, enz. ; maat
rege len bij het dokken; voldoende kennis van 
het le iden van de survey en van het keuren 
van installaties als bij aankoop gebruikelijk 
is; kennis van het beproeven bij aanbouw of 
survey van stoomketels en hun onderdeelen, 
stoom werktu igen en motoren ; kennis van de 
inrichting, de beproeving en de beveiliging 
van bewaarplaatsen voor vloeibare brandstof. 

Diploma als motordrijver. 

W ettelijk p1·og.ra11,1na : ederlandsche taal ; 
rekenkunde; materialen en begrippen betref
fende natuur- en werktuigkunde; vakteekenen; 
motoren en de aan boord van kleine schepen 
gebruikelij ke hulpwerktuigen ; practisch wer
ken; eerste hulp bij ongevallen. 

Uitgewerkt p1·ogra1nma 1. 

1. Nederlandsche taal . 
De examinandus moet een leesbare h anrl 

schrij ven en zijn gedachten mondeling en 
schri ftel ijk zonder grove fouten kunnen u it
drukken. 

2. R ekenkunde·. 
D e vier hoofdbewerkingen met geheele ge

tallen, gewone en eindige t iendeelige breu
ken; het metrieke stelsel en het Engelsche 
stelsel van m aten en gewich ten bij de N eder
landsche scheepvaart in gebru ik, zoomede de 
meest voorkomende herleidingen van het eene 
stelsel in het a ndere. 

3. Mat e,-ialen en begrippen betreffende na
tuur- en werktuigkunde . 

E enige kenn is van pakking- en isolatiestof
fen, van de e igenschappen van de mate ri a len 

l De cijfers duiden de onderdeelen van het 
programma aan. H et examen is mondeli ng en 
schriftel ijk, behalve onderdeel 4 en 6, dat uit
slui tend practisch, 3, dat uitsluitend monde
ling en 7, dat mondeling en practisch wo rdt 
geëxamineerd. 
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bij den motorbouw gebezigd en van gereed
schapstaal, van de samenstelling van soldee r 
en de daarbij gebruikelijke vloeimiddelen; 
begrip van drukking van vloeistoffen en g as
sen, communiceerende vaten, soortelijk ge
wicht, pompen en hevels; warmte, uitzetting, 
thermometers, beginsel van verdampen en 
koken ; eenig begrip van electrischen stroom, 
spannjng en weerstand; eenig begrip van 
krachten, samenstellen en ontbinden van krach
ten , arbeid en arbe idsvermogen, lier, takels, 
vijzel. 

4. Vakteekcnen . 
Opmeten en teekenen van een eenvoudig 

motordeel. 

5. Motoren en hulpwe<rktuigen. 
Eeni g begrip van de gronden waarop de 

werking van verbrandingsmotoren berust; in
richting en behandeling van op Nederlandsche 
zeeschepen tot 400 ton gebruikelijke verbran
dingsmotoren en hulpwerktuigen ; indeeling 
van deze motoren naar hun werkwijze en naar 
den aard der verbranding van de brandstof; 
kennis van de inrichting van de pijpleidingen 
en van de daaraan voorkomende herste llingen; 
zeer eenvoudige hers teil in gen aan motoren en 
hulpwerktuigen en het verhelpen van storin
gen; eenige kennis van de gebruikelijke mo
toroliën en smeermiddelen, ontvl ammingspunt, 
berging, maatregel en tegen brand- en ontplof
fingsgevaar; een ige algemeene kennis van de 
wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
inrichting van motorkamers aan boord van 
zeeschepen tot 400 ton; een ig begrip van de 
practische behandeling van de electrische in
stallatie aan boord van deze schepen; invullen 
van het machinedagboek. 

6. Practisch werken. 
Het ritsen en het vlakhakken, haaksch- en 

vlakvijl en ; het snijden en tappen van s?hroef
draad, het vervangen van gebroken tapemden; 
het inschuren van kleppen en kranen; het 
maken van een kopspie en een inl egspie, het 
pasmaken van een spie, het pasmaken van 
metalen en draaipunten en vernieuwen van 
zuigerveeren; eenvoudig soldeerwerk met tin; 
eenvoudig plaatwerk; monteeren en demontee-
ren van aan boord van zeeschepen tot 400 ton 
gebruikelijke motoren en hulpwerktuigen; 
verpakken; het beha ndelen der motore n en 
hul pwerktuigen in het bedrijf. 

7. Eerste hulp bij ongevallen. 
Eenig begrip van het verleenen van eerste 

hulp bij ongevallen aan de hand van de in de 
Schepenwet voor zeeschepen in de kleine han
delsvaart voorgeschreven handle iding en 
eenige vaardigheid in het leggen van ver
banden. 

I. Aanvullingsproef als bedoeld In artikel 
13, lid 1, van het besluit. 

Wis-, natuur- en werktuigkunde en wets
kennis. 

a. Algebra: merkwaardige producten en 
quoti ënten; ontbinding in factoren; grootste 
g emeene deeler en kleinste gemeene veelvoud; 
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1 vergelijkingen van den eersten g raad met één 
en met meer onbekenden. 

b . Meetkunde: gelijk- en gelijkvormighe id 
van driehoeken; evenredigheid van lijnen, ge
lijkvormigheid van driehoeken; eenvoudige 
eigenschappen van den cirkel; eenvoudige 
constrncties in het platte vlak; oppervlak en 
inhoud der voornaamste li cha men, goniometri
sche verhoudingen. 

c. Natuurkunde : eenige onderwerpen uit de 
warmteleer: meetinstrumenten voor tempera
turen aan boord in gebrni k; uitzett ing van 
vloeistoffen en gassen; warmtehoeveelheden; 
soortelijke warmte; smeltings-, stoll ings- , con
densatie- en verdampingswarmte, a lsmede het 
bepalen dezer grootheden; beginsel van ver
dampen en koken; verzadigde en onverzadig
de dampen; meer uitgebreide kennis van het 
verdampen van water; gebrnik van de stoom
tabel; voortplanting van warmte; mechanisch 
warmte-equivalent; de grondbeginselen van de 
electriciteitsleer, betrekking hebbende op den 
stroom, de spanning, den weerstand, den elec
trischen arbeid en het electrisch vermogen; 
warmtewerking van den stroom; para ll el- en 
serieschakeling; magnetisme; magnetische 
werking van den stroom; een stroomgeleider 
in een magnetisch veld; eenige kennis van de 
werking van gelijkstroomdynamo's en -moto
ren; de voornaamste eenheden ; meetinstru
menten; eenig begr ip van wisselstroom. 

d. W erktuigkunde: verband tusschen kracht 
en beweging; het begrip massa; samenstel] ing 
en ontbinding van bewegingen en krachten; 
krachtenveelhoek; evenwijdige krachten; het 
begrip statisch moment en de momentenstel
ling; het begrip koppel ; het zwaartepunt en 
de bepaling daarvan voor eenvoudige figuren 
en de voornaamste lichamen; toestanden van 
evenwicht; arbeid; arbeidsvermogen; eenvou
dige werktuigen ronder wrijving; eenvoudige 
takels zonder wrijving; eenige kennis van 
glijdende en rollende wrijving. 

e. W etskennis: 
telijke bepalingen 
gen en rechten 
scheepsgezel Jen. 

eenige kennis van de wet
betreffende de verpl ich tin
van scheepsoffi cieren en 

II. Aanvulling van het exame111irogramma, 
bedoeld In artikel 13, lid 1, van het besluit. 

Wiskunde, natuurkunde en 1L• erktuigkunde. 

Voldoende vaardigheid in: 
a. het oplossen van vergelijkingen van den 

eersten graad met één en met meer onbeken
den· 

b.' het toepassen van de verschi llende geval
len van gelijk. en gelijkvormigheid van drie
hoeken en van gelijkvormigheid van drie
hoeken; 

c. het uitvoeren van eenvoudige constructies 
in het platte vlak; 

d. het berekenen van het oppervlak en den 
inhoud der voornaamste lichamen; 

e. het gebruik van de stoomtabel ; 
/. voldoende kennis van calor iemetrie . 
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III. AanvulHng· van het examenprog·ramma, 
bedoeld In artlkel 13, lid 1, van het besluit. 

Wiskunde en natuurkunde te onderzoeken 
bij het examen in natuurkunde, werktuig. 
kunde ( de ste1·ktel cer inbegrepen) en de 
el ectrotechniek. 

Voldoende vaard igheid in: 
a. het op lossen van verge lijkingen va n den 

tweeden graad met één onbekende; 
b. de toepassing der logarithmen bij ver

schillende bewerkingen , ook wat betreft de 
goniometrische verhoudingen; 

c. het gebruik van de rekenl iniaal; 
d . het toepassen van den regel van Simp

son voor het bij benadering bereken.en van het 
oppervlak van fi guren in het platte v lak be
g rensd door gebogen lij nen en den inhoud van 
lichamen begrensd door gebogen vlakken; 

e. het gebruik en de toepass ing der e igen
schappen van de goniometrische verhoudingen 
in hun onderl ing verband, a lsmede van de be
ginselen der tr igonometrie; 

f. voldoende begr ip van de psysische grond
slagen, waarop de werking der compressie 
en. absortiekoelmachines berust. 

Engelsche taal. 
Zonder grove fouten opstellen van een brief, 

rapport of reparatielijst betreffende het vak 
(de hoofdpunten worden opgeheven) en zich 
mondeling behoorlijk in de taal over een 
vakonderwerp kunnen uitdrukken. 

IV. Aan,·ulllng· vau het examenprogramma, 
bedoeld Ju artikel 13, Ud 1, van het besluit. 

B randsto ff en, sm,eer111iddelen en materialen. 
Berekening van het warmtegevend vermo

gen van brandstoffen, van de benoodigde 
1 ucht bij verbranding, van de schoorsteen ver 
! iezen en van het rendement van den kete l 
en van het werktuig!· kennis van het vervaar
di gen, de samenstel ing en het keuren van 
het materiaal voor stoomketels en hun toe
behooren en van dat voor pijpleidingen, be
nevens van het materiaal , dat voor den bouw 
van verbrandingsmotoren en van stoomwerktui
gen wordt gebruikt ; kennis van de samcmtel
ling, van de e igensch apen, van het keuren 
en van het gebru ik van smeermiddelen, pak
king- en bekleedingstoffen. 

Behoort bij K oninklijk beslui t van den 15den 
October 1937, (Staatsblad n°. 579D) . 

Ons bekend, 
De Minister van W aterstaat, 

J . v. B uu r e n. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W et enschappen, 

J . R. S I o tem a k e 1· d e B ruïn e. 

s. 584. 

22 Octo ber 1937. BESLUIT tot a fwijki ng 
van het Dienstplichtbesluit ten aanzien 
van een nadere keuring van ingeschre
venen voor de lichting 1938. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Defensie va n 16 October 1937, VIIde Afd., 
n° . 201 H. ; 

Overwegende , dat het noodig is gebleken, 
in a fwachting van nadere wettelijke voorzie
ningen, maatregelen te treffen voor een ge
neeskundig onderzoek van ingeschrevenen 
voor de lichting 1938, die op grond van hun 
vrijstelling wegens broederd ienst een zoodanig 
onderzoek nog niet hebben ondergaan; 

Gelet op art. II, onder a, der wet van 22 
April 1937 (Staatsblad n°. 500); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Voor zoover in verband met het houden van 

een nader geneeskund ig onderzoek van in
geschrevenen voor de lichting 1938 afwijkin
gen noodîg zijn van bepalingen van he-t 
Dienstplichtbesluit (St,aatsblad 1929, n°. 21), 
worden deze afwijkin gen vastgesteld door On
zen Minister van Defensie . 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad za l worden geplaatst. 

H et Loo, den 22sten October 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van D efensie, van Dij k. 
(Uitge g. 2 Nove1nbe1· 1937.) 

s. 594. 

25 October 1937. BESLUIT, houdende aan
wijzing van ambtenaren van de Rijksver
keersinspectie, die ingevolge a rtikel 13, 
eerste lid, slot, van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen met het opsporen van 
overtredi ngen worden belast. 

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

Waterstaat van 20 October 1937, n°. 486, a f
deeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 13, eerste lid, slot, der 
Wet Openbare Vervoermiddelen, zooals dit 
artikel is gewijzigd bij de wet van 18 Juli 
1936 (Staatsblad n°. 521) ; 

Hebben goed~vonden en verstaan: 
I . de volgende ambtenaren van de Rijks

verkeersinspectie ingevolge a rt ikel 13, eerste 
l id, slot, der Wet Openbare Vervoermiddelen 
te belasten met de opsporing van de over
tredingen van die wet en van den bij artikel 
10 dier wet bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur: 

1 °. de Inspecteur-Generaal van het Ver
keer ; 

2°. de Rijkshoofdinspecteurs, de Rijksin
specteurs, de Adjunct-Rijksinspecteurs, de 
Rijksopzichters en de Rijkscontroleurs van het 
Verkeer. 

11. te doen vervallen het K on inklijk besluit 
van 29 October 1929 (Staatsblad n°. 473). 

Onze Minister van W ate1·staat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, da t in het 
Staatsblad. za l worden geplaatst. 

H et Loo, den 25sten October 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat e·rstaat , 
J. v. Buur en. 

(Uitgeg. 5 November 1937. ) 



1937 

s. 658. 

9 October 1937. B ESLUI T t.ot w1J z1gmg van 
het Cr isis-W ulkenbeslu it 1936. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

E conomische Zaken van 8 September 1937, 
N °. 23003, Afdeeling L andbouw-Cris is-Aa nge
legenheden; 

Gelet op de artikelen 2 en 6 van het Crisis
W ulkenbeslu it 1936; 

Gehoord de Centrale Comm iss ie, genoemd in 
arti kel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 13 September 1937 N° . 852); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 September 1937 N°. 48) • 

Gezien het nader rapport ' van Onzen voor
noem den Mi nister van 4 October 1937 N ° . 
24813, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . artikel 2 lid 2 van het Cris is-W ulken

besluit 1936 te wijzigen en te doen lezen a ls 
volgt : 

" 2. De vergunn ing, genoemd in het eerste 
lid van d it artikel, wordt niet verstrekt, dan 
nadat de aanvrager ten genoegen van de 
cr isis:OJ·ganisatie heeft aangetoond, dat de v.,•_ 
gunmng wordt aangevraagd ten aanzien van 
een vaartu ig, waarmede h ij het visschen op en 
het aanvoeren van wulken tusschen 1 October 
1934 en 1 Mei 1935 of tusschen 1 Oot.ober 1935 
en 1 Mei_ 193 6 geregeld heeft uitgeoefend, of 
ten aanz ien van een vaartu ig, dat dient ter 
vervanging van een vaartuig, a ls h iervoor ge
noemd.'' 

B. in artikel 6 van het onder A genoemde 
beslui t in p laats van " 1937" te doen lezen 
,,1938". 

C. te bepalen, dat dit beslui t in werking 
t~eedt met __ ingang van den tweeden dag, na 
dien van z1J n afkondiging. 

Onze M inister van Economische Za ken is 
belast met de ui tvoering van dit besluit het
welk in het Staatsbl ad zal worden geplaatst en 
in a fsch r ift gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 9den October 1937. 
WILHELMI NA. 

De J.f inister van JiJconom;sche Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 20 Octob e,· 1937 .) 

s. 659. 

22 Octob e,· 1937 . BESLUIT, houdende voor
waarden, waaronder bepalingen van een 
ondernemersovereenkomst in het japonnen
confectie-bedrij f a lgemeen verbindend kun
nen worden verklaard. 

Wij WILHE LMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen M in iste r va n 

E conomische Zaken van 13 September 1937 
N °. 36528 N/J.A., Di rectie van H a ndel e~ 
N ijverhe id ; 

Overweg~~de, dat met inachtnem ing van het 
bepaalde b1J en krachtens artikel 4 der Wet op 
het algemeen verbindend en onverb indend ve r
klaren van ondernemersovereenkomsten 1935 
door belanghebbenden een verzoek is inge'. 
diend tot a lgemeen verb indend verklaring van 
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een ondernemersovereenkomst tot verbetering 
van de toestanden in het japonnen-confectie
bed r ij f; 

O~erweg_ende, dat op grond van het bepaal
de m artikel 2, eerste l id van voornoemde 
wet, zoodanige a lgemeen ve1'.bi ndendverkl a ring 
slechts kan geschieden onder voorwaarden 
door Ons bij a lgemeenen maatregel van be'. 
stuur te stell en; 

Gelet op artikel 10 van Ons beslu it van 14 
September 1936, Staatsblad N° . 646, tot ui t
voering van artikel 12, tweede en vierde lid 
van voornoemde wet; 

1 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economisch en Raad,. bedoeld in a r t ikel 8 
van genoemde wet, terzake is gehoord ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 12 
October 1937, 0

• 42); 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 October 1937 N ° 
40430 N/J .A. Directie van H andel en N'üver: 
he id ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A rt. 1. Onze Minister van Econom ische Za

ken kan de daarvoor in aanmerki ng komende 
bepal ingen van de ondernemersovereenkomst 
ter verbetering van de toestanden in het ja
ponnen-confect.ie-bedrij f, op welke betrekking 
had het verzoek tot a lgemeen verbindendver 
kl aring, op 23 J uli 1936 door belanghebbenden 
ingediend, onder de navolgende voorwaarden 
algemeen verbindend verklaren : 

a. _Aan vertegenwoordigers van fabr ikanten 
v~n Japonnenconfectie, welke n iet partij zij n 
b1J de overeenkomst, en va n de a fnemers van 
japonnenconfectie zal gelegenheid moeten 
worden gegeven zitting te nemen in het or
gaan, hetwelk belast zal zijn met de ui tvoe
r ing van de overeenkomst· 

b. het onder a bedoelde orgaan zal zich 
uitd rukkelijk moeten beperk en tot de aan dat 
orgaan bij de overeenkomst opgedragen taak· 

c. de benoeming van het hoofd van het bu'
reau, dat belast zal zijn met de dagelij ksch e 
werkzaamheden ter uitvoeri ng van de overeen
komst, zal afhankel ijk zij n van een ve rkl aring 
van Onzen M inister van Econom ische Za ken 
inhoudende, dat bij dezen tegen d ie benoeming 
geen bezwaar bestaat; 

d. het hoofd van het onder c bedoel de bu
reau noch iem and van het overige daarbij 
w_erkzame personeel zal belang mogen hebben 
bij de vervaardiging van of den handel in con
fectie~oederen; 

e. m aangelegenheden van fin ancieelen of 
adm inistratieve n aard za] het hoofd va n het 
onder c bedoelde bureau moeten worden bijge
staan door een accountan t, die n iet de accoun
tant van een fab rikant van japonnenconfecti e 
zal n1ogen zijn; • 

f. het onder c bedoel de bureau zal voor 
wat het toez icht op de nalev ing van d~ over
eenkomst betreft , ter beschikking moeten staa r, 
van de Comm iss ie, bedoeld in artikel 12 der 
Wet op het algemeen verbindend en onver 
bindend verklaren van ondernemersovereen
komsten 1935; 

g. Onze Mi nister van Economische Zaken 
zal ee~ vertegenwoordiger zijnerzijds aanwij 
zen, die tot taak zal hebben bij de u itvoering 
van de overeenkomst te wa ken voor het a lge
meen belang; 
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h. de onder g bedoelde vertegenwoordiger 
zal daartoe het recht moeten verkrijgen, alle 
vergaderingen van het onder a bedoelde or
gaan bij te wonen en voorts inzage te nemen 
van alle bescheiden, op de uitvoering van de 
overeenkomst betrekking hebbende. 

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

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

H et Loo, den 22sten October 1937. 
WILHELM! A. 

De llfinistcr ?Jan Economische Zaken,, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 29 Octob er 1937.) 

s. 660. 

23 .Octobe,· 1937. BESLUIT tot wijziging van 
de maat op aal of paling en op gerookte 
aal of paling. 

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

Economische Zaken van 3 September 1937, 
N°. 5930, Afdeeling Visscherijen ; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
N °. 410) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1937, N °. 49) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 October 1937, Jo 

6216, Afdeeling Visscherijen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Met wijzig ing van het bepaalde in 
artikel 3, eerste I id , van het Riviervisscherij
reglement (Staatsblad 1932, N° . 315), gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 2 September 
1936 (Staatsblad N °. 771), artikel 3, eerste 
lid , van het A lgemeen Visscherijreglement 
voor de binnenwateren (Staatsblad 1932, N°. 
315) , artikel 3, eerste lid, van het Wadden
zee-Visscherijreglement (Staatsblad 1932, N °. 
316) en artikel 3, eerste lid , van het Zuid
holl andsche Stroomen-Visscherijreglement (S. 
1932, N° . 317 ) een maat op aal of paling 
vast te stellen van 28 c.m. en een maat op 
gerookte aal of paling van 26 c.m., met wij 
ziging van het bepaalde in artikel 23, eerste 
lid, van het Zeeuwsche Stroomen-Visscherij
reglement (Staatsblad 1911, N °. 164) , laat
stelijk gewijzi gd bij Koninklijk besluit van 7 
April 1931 (Staatsbl ad N°. 146) , een maat 
op aal of paling vast te stell en van 28 c.m. 
en met wijziging van het bepaalde in het 
Koninklijk besluit van 6 October 1911 (Staats
blad N° . 312), tot wijziging van laatstge
noemd Reglement, een maat op gerookte aal 
of paling vast te stellen van 26 c.m. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 15 November 1937. 

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

H et Loo, den 23sten October 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 
(Uitgeg. 5 Novemb er 1937.) 

s. 682. 

13 S eptem bea· 1937. BESLUIT tot nadere 
vaststelling van het aantal leden der K a
mer van Koophandel en Fabrieken voor 
Del ft en Omstreken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Economische Zaken van 7 September 1937, 
N °. 25792 J .A., Directie van H andel en Nij
verheid; 

Gelet op artike l 2, tweede lid, der Wet op 
de K amers van Koophandel 1920, Staatsblad 

0
• 152 ; 

Gelet op Ons be luit van 29 December 1921, 
houdende vaststelling van het aantal leden 
der K amers van Koophandel en Fabrieken, 
Staatsb lad N °. 1449, laatstelijk gewijzi gd bij 
Ons beslu it van 8 October 1925, Staatsblad 
N °. 409 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het aantal leden der Kamer van Koop

handel en Fabrieken voor Delft en Omstreken 
nader vast te stell en op 18. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de ui tvoering van d it besluit, het
welk in het Staatsbl ad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 13den September 1937. 
WILHELM! A. 

D e llfiniste,· van Economische :l.n.ken, 
S te e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 28 September 1937.) 

s. 852. 

6 Jul i 1937. BESLUIT tot vaststelling ten 
aanz ien van de verzekerden, werkzaam in 
de diamantindustrie, van een algemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld bij 
artikel 6, lid 5, en artikel 145 der Ziekte
wet. 

Wij WILHELMI A. enz. 
Op de voordracht van Onzen Mhuster van 

Sociale Zaken van 29 Mei 1937, n°. 1349, 
Afdeeling Arbeidersverzekering: . 

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 145 der 
Ziektewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
22 Juni 1937, n° . 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Juni 1937, n°. 1684. 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan t e 
be palen als volgt : 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde in het 

tweede .lid van artikel 37 der Ziektewet wordt 
aan verzekerden, werkzaam in de diamant
industrie, ziekengeld uitgekeerd over iederen 
dag, uitgezonderd Zaterdagen en Zondagen, dat 
de ongeschiktheid tot werken duurt, te begin
nen met den derden dag na dien, waarop zij 
aanving, gedurende ten hoogst-e zes en twintig 
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weken. Als dag, waarop de ongeschiktheid tot 
werken i~ aangevangen, geldt de eerste dag, 
waarop wegens ~iekte niet is gewerkt of het 
werk tijdens den werktijd is ~estaakt. De R4ad 
van Arbeid, onderscheidenlijk de Bedrijfsver
eeniging, is echter bevoegd, om, wanneer de 
eerste dag, waarop wegens ziekte niet is gewerkt, 
op Maandag valt en de verzekerde ten genoege 
van het verzekeringsorgaan aantoont, dat de 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte op een 
vroegeren dag is aangevangen, dien vroegeren 
dag als ·eersten dag der arbeidsongeschikt-heid 
aan te nemen. 

2. In afwijking van het bepaalde in bet 
derdl' lid van artikel 6 der Ziektewet met be
trekking t.ot de bepaling van het dagloon. 
geldt voor verzekerden, werkzaam in de dia
mantindustrie, als dagloon 1/5 van het loon, 
dat in de dertien kalender- of loon weken, vooraf -
gaande aan de ongeschiktheid tot werken, of in 
het geval, voor.;ien in artikel 37, vierde lid, 
voorafgaande aan den eersten dag, waarover 
ziekengeld op grond van die wett~lijke bepaling 
zal worden uitgekeerd, gemiddeld per week is 
verdiend door gelijksoortige arbeiders in het
zelfde bedrij f. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekenin<>" 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

0 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrit 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Juli 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Rom me. 
( Uil,ge,g . 13 Juli 1937). 

s. 859. 

11 October 1937. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 April 1925, Staatsblad n° . 145, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 29, 
eerste lid, der Ongevall enwet 1921, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
22 Augustus 1936, Staatsblad n°. 861. 

Wij WILHELJ\ill A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 19 Augustus 1937, n°. 1916, 
Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 29, eerste I id, der Onge
vallenwet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 28 September 1937, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 October 1937, n°. 
2503, afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 16 April 1925, 

Staatsblad 0°. 145, vorengenoemd, zooals dat 
laatstelijk werd gewijzigd bij Ons besluit van 
22 Augustus 1936, Staatsblad n°. 861, en te 
bepalen als volgt: 

Art. I. In artikel 3 van Ons vorenaange
haald gewijzigd besluit van 16 April 1925, 
Staatsblad n° . 145, wordt in plaats van het 
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cijfer "37", voorkomende achter het volgnum
mer 455bis, Luchtvaartondernemersbedrijf (het), 
gelezen het cijfer: ,,39". 

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

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

Het Loo, den llden October 1937. 

s. 860. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 22 October 1937.) 

25 October 1937. BESLUIT tot nadere wij
z1gmg van het " Tariefbesluit V.O.V.", 
zooals dat laatstel ijk werd gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 9 April 1936, 
Staatsblad N°. 849. 

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

Sociale Zaken van 4 September 1937, 
2249, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen 5, 10, 18, eerste en 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid; 22, 
tweede lid, der Ouderdomswet 1919 en artikel 
XX van de Wet van 19 Mei 1922, Staatsblad 
N ° 352 · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 October 1937, N°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 October 1937, N°. 
2616, afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen het "Tariefbesluit V.O.V." (Ons 

besluit van 17 April 1923, Staatsblad O
• 

146, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
9 April 1936, Staatsblad N°. 849) en te be
palen als volgt: 

Art. I. De punt aan het slot van artikel 
59 van Ons vorenbedoeld gewijzigd Tariefbe
sluit V.O.V. wordt vervangen door "en op 
een rentevoet van 31/4 % 's jaars.". 

Art. II. In artikel 66 van Ons vorenbe
doeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. worden 
na " berustende op de grondslagen F of G," 
ingevoegd de woorden "voor zoover niet een 
andere rentevoet is voorgeschreven,''. 

Art. III. De punt aan het slot van de eer
ste alinea van artikel 67 f van Ons vorenbe
doeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
vervan9e1:1 do~r "en op een rentevoet van 
31/4 % s Jaars. . 

Art. IV. In artikel 67 n van Ons voren
bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wor
den na "berustende op den grondslag H," in
gevoegd de woorden "voor zoover niet een 
andere rentevoet is voorgeschreven,". 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien, waarop 
het in het Staatsblad werd geplaa-tst. 

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

Het Loo, den 25sten October 1937. 

s. 950. 

WILHELMINA. 
De M inister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 2 Novemb e1· 1937.) 

19 Octobe,· 1937. BESLUIT tot gel ijkstelling 
van de vóór 1920 aan de militairen van 
de voormalige landmacht in West-Indië 
verleende gagementen en pensioenen op 
den voet van de voor de militairen van 
het Koninklijk Nederla ndsch-Indische le
ger geldende regeling, opgenomen in I n
disch Staatsblad 1937, N°. 443. 

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

Koloniën van 16 September 1937, Commissa
riaat voor Indische Zaken, Afdeeling C, N°. 1; 

Gez ien Onze besluiten van 2 September 
1927 °. 89 (Sta atsblad N°. 306; Gouverne
mentsblad 1928 °. 88; Publicatieblad 1929 
N°. 14) en van 2 Mei 1928 N°. 25 (Staats
blad N °. 139; Gouvernementsblad 1928 N°. 
90 · Publicatiebl ad 1929 N°. 16). 

:Óen R aad van State gehoord (advies van 
5 October 1937, N°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen M i
nister van Koloniën van 12 Ootober 1937, 
Commissariaat voor Indische Za ken, Afdee-
ling C, 0

• 5; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Gerekend van 1 Januari 1937 wor
den de gagementen en pensioenen, verleend 
aan de gewezen militairen van de voormalige 
landmacht in West-Indië, die vóór 1 J anuari 
1920 den dienst verlieten, herzien op den
zelfden voet als is geschied ten aanzien van 
de gagementen en pensioenen van de vóór 
1920 gegageerde en gepensionnee!:de Euro
peesche militairen van het Ko111nkliJk Neder
landsoh-Indische leger ingevolge de Ordon
nantie van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië van 3 Juli 1937 (Indisch 
Staatsblad N°. 443). 

2. De in verband met artikel 1 noodige 
herziening van de daar bedoelde. ~ag:ementen 
en pensioenen van de gewezen m1hta1re'?. van 
de voormal ige landmacht m West-Ind1e ge
schiedt door Onzen Minister van Koloniën. 

3. De uit dit besluit voortvloeiende uitga
ven komen ten laste van het XIIIe Hoofd
stuk der Rijksbegrooting. 

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

Het Loo, den 19den October 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van K oloniën, 

C h. Welt er. 
(Uitgeg. 5 Novemb er 1937.) 
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s. 1368. 

20 October 1937. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeli ng gym
nasium van het Chr istelijk Lyceum te 
Ha1,de1·wijk van de Vereeniging voor 
Christel ij k Middelbaar en Voorbereidend 
Hooger Onderwijs voor Harderwijk en Om
streken, gevestigd aldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
Augustus 1937, N°. 11146 III, Afdee lmg V<??r
bereidend Hooger en Middelbaar Onderw1~~; 

Gelet op ar,tikel 157 der hooger-onderw1Js
wet; 

Gezien Ons besluit van 29 April 1931 
(Staatsblad N°. 177); . 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
October 1937, N°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 October 1937, N°. 
16692, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1937 __ de a f

deeling gymnasium van het Chris_te_hJk Ly
ceum te Harderw1Jk van de Vereemgmg voor 
Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoo
ger Onderwijs voor Harderwijk en Omst~·~ken, 
gevestigd a ldaar, opnieuw voor een t1Jdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften aan haar leerli_J?gen, die 
het onderwijs tot het einde hebben b1Jgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-onder
wijswet vermeld, wordt geliJ~/l"esteld. 

Onze Minister van Onderw1Js, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit dat in het Staatsblad zal 
worden geplaa~t, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 20sten October 1937. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R . S I o te ma k er d e B r u ï n e. 
(Uitg eg. 5 Nove,nber 1937. ) 

s. 1384. 

7 October 1937. BESLUIT, betreffende de 
Dr. Mr. Willem van den Berghstichting te 
Noordwijk. 

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

Binnenl andsche Zaken van 2 October 1937, 
n°. 9946 I , afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals deze laatstelijk is gewij
zigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 19 October 

1922 (Staatsblad _n°. 565). laatstelijk gewijzigd 



1937 

b ij -Ons besluit van 22 Juni 1937 (S taatsblad 
n°. 1382) , word t gewijzigd a ls volgt: 

a. in het eerste lid word t in p laats van: 
"ééne woni ng" , gelezen : drie woningen, en in 
pl aats van : ,, de won ing" , ge lezen : de wonin
gen ; 

b. het derde lid wordt gelezen : In de in
ri ch t ing , bedoeld in het eerste lid, mogen niet 
meer dan 308 zwakzinni gen , 235 m annelij ke en 
73 vrouwelij ke, verpleegd worden. 

Onze Minister van B innenl andsche Zaken is 
belast met de ui tvoering van dit besluit , dat 
in het S taatsblad zal worden gepl aatst . 

H e t L oo, den 7den October 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenlandsche Z aken. 
V a n B o e ij e n. 

(Uitgeg. 22 Octobe,· 1937.) 

s. 1385. 

11 Octo ber 1937. BESLUIT, betreffende het 
krankzinnigengestich t " Maasoord", to Poor
tugaa l. 

Wij WILHE LMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen M iniste r van 

Binnenl andsche Za ken va n 6 October 1937, n°. 
10208, a fdeeli ng A r mwezen ; 

Gel et o p de wet van 27 Apr il 1884 (S taats
bl ad n°. 96) , zooals deze wet l aatstelij k is ge
wijzigd ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

E enig artikel. 
Artikel 5 van Ons bes lui t va n f D ecember 

1935 , (Staatsblad n°. 688) , wordt gelezen a ls 
volgt : 

In de in r icht ing, bedoeld in artikel 2, mogen 
n iet mee r dan 163 mannen en 167 vrouwen 
verpl eegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de ui tvoeri ng van d it beslui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst . 

Het Loo, den Uden October 1937. 
W ILHELM! A . 

De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 

( Uitgeg. 22 Octo ber 1937.) 

s. 2359*. 

30 Augush,s 1937. BESLU IT tot het onthou
den van goedkeu rin g aa n e en uitbre idings
plan voor de W atergraa/s1nee1·. 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Gez ien het overeenkomstig ai·tikel 37, 3de 

lid , in verband met art ikel 40, 2de lid , de r 
W oningwet, aan Ons te r goedkeuring aange
boden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 22 Juli 1936, n°. 156, tot 
vaststelli ng van een u itbreidingsplan voor de 
W atergraafsmeer (gemeente Amsterdam ) ; 

Gelet op Ons beslui t van 3 Maa rt 1937, n°. 
14, waarbij Wij Onze besliss ing hebben ver 
daagd; 

* Aldus ingedeeld onder gebr uikmaking van 
-ar tikel 6 van de Nummeringsbeschikking 
Staatsblad 1937. 
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D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord , adv iezen 
van 7 Juli 1937, n°. 246, en 11 Augustus 1937, 
n°. 246/79 ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken van 23 Augustus 1937, 
n°. 7415 M/P.B.R. a fdeeling Volkshuisves
ting; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Noordholl and bij hun evenve rmeld bes luit in 
verband met Ons beslui t va n 14 September 
1931, n°. 37, 1. waarbij met vernietig ing van d,:, 
bij beslui t va n hun college van 26 November 
1930, n°. 93, verl eende goedkeuring aan h et 
p lan tot herz ien ing van het ui tbreidingspla n 
voor de W atergraafsmeer, door den raad van 
Amsterdam vastgesteld bij besluit van 19 Juni 
1929, n°. 333, en aangevuld bij bes! ui t va n 22 
October 1930, n°. 1030, aan het bedoelde he r
zieningspl an de goedkeur ing is onthouden, 
A. hebben vastgesteld een pl an tot herziening 
van het u itbreidi ngspl a n voor de W atergraafs
meer, overeenkomstig de bij hun besluit be
hoorende kaarten met toelichtende beschrij 
ving, van welk plan de bestemming in onde r
dee len nader is omsch reven in 'de in punt C 
van h un beslu it vervatte bebouwingsvoorschrif
ten; B . aan burgemeester en wethouders va 11 
Amsterdam de bevoegdheid hebben verl eend: 
a. eenig onderdeel van de grens, de richting 
of het profi el van een straat of van den vorm 
of de indeel ing van een ple in nader vast te 
stell en en di enovereenkomstig den vorm der 
bouwbl okken eeni gsz ins te wijzi gen , hetzij 
wanneer bij defi n it ieve uitwerking blijkt , dat 
een ige afwij k ing noodzakelijk is, hetzij wan
neer, ter u itvoering van een door de gemeente 
of een door of met medewerking van bela ng
hebbenden ontworpen bouwpl a n, een zoodan ig/3 
a fwijki ng in het belang van een . richtige of 
behoorlijke bebouwing blijkt te zij n ; b. te r 
ui tvoer ing van een door de gemeente of een 
door of met m edewerking van. belanghe bben
den ontworpen bouwplan, enkele der geprojec
teerde straten te verplaatsen of te doen ver
vall en of enkele nieuwe str aten in te voegen 
en in ver band h iermede den vorm van enkele 
bouwblokken te wijzigen of enkele bouwblok
ken samen te voegen of te spli tsen , mits de 
stedebouwkundige aansluiting met het plan , 
zooals di t voo1· de om] iggende terreinen is 
vastgesteld , geh andhaafd blijft; c. in ve rband 
met het onder a en b bepaalde in he t pl an 
opgenom en voortu inen te doen vervall en; d. 
indien blijkt, dat in het pl an aangewezen ter
re inen voor open bare gebouwen , gebo uwen 
met bijzondere bestemming of garages, op 
eeni g onderdeel niet overeenstemmen met de 
behoefte, van het p la n af te wijken door : 1 °. 
de daarbij betrokken gedeelten van de boven
bedoelde ter reinen aan te wij zen voor woning
bouw van hetzel fde kara kter a ls voor de om
gev ing bij het plan is vastgesteld of wel: 2°. 
in bijzondere geva llen daarvoor geschik te ge
deel ten va n enkele voor won ing bouw bestemde 
terreinen aan te wij zen voor de opr ichting van 
garages o f voor zoove r het gemeenteterreinen 
betreft van openbare gebouwen of gebouwen 
m et bij zondere bestemmi ng; e. indien bl ij kt, 
dat de pl aatsen, waarop de vesti g ing van 

l C. V. 1931 blz. 193. 
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winkels en dergelijke is toegelaten, niet over
eenstemmen met de behoefte, van het plan a f 
te wijken door op andere voor bebouwing be
stemde gronden de vestig ing van deze i nrich
tingen toe te staan, zoo noodig onder intrek
king van in het plan daarvoor aangewezen 
plaatsen ; C. hebben vastgesteld een, bij hot 
in punt A genoemde herziene uitbreidingsplan 
behoorende : Verordening tot vaststellir,g van 
bebouwingsvoor chriften, begrepen in het her
ziene uitbreicl ing pl a n voor de W atergraaf -
m eer; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat door den gemeenteraad van 
Amsterdam niet is voldaan aan de verplich
ting, opgelegd in het tweede lid van artikel 
38 der Woningwet; dat derhalve op grond 
van het voorschr ift van artikel 40 der ge-
noemde wet de vaststel! ing van een nieuw 
plan tot herz iening van het bedoelde uitbrei
di ngsplan in dit geval door Gedeputeerde Sta
ten behoort te geschieden ; dat het ontwerp 
tot vaststelling van het bedoelde p la n met 
daa rbij behoorende kaarten, toe! ichtende be
schrijving en bebouwingsvoorschriften, houden
de nadere omschrijving van de in het plan 
begrepen gronden, van 24 J anuari 1936 tot 
en met 20 F ebruari daaraanvolgende, te r ge
meente-secretarie van Amsterdam voor een 
ieder ter inzage is nedergelegd en dat van die 
nederl egging door het H oofd van het gemeen
tebestuur van Amsterdam kenni gev ing is ge
daa n in h t Dagblad De T el egraaf en in het 
Algemeen Handelsblad, beide van 23 J anuari 
1936, terwijl zij bovendien op de gebru ikel ij ke 
wijze aan de ingezetenen is bekend gemaakt; 
dat tegen het ontwerp een derti ental bezwaar-• 
schriften is ingekomen, waarvan de kenn isne
ming in enkele opzichten tot wijzig ing van 
het ontwerp-plan aanleiding heeft gegeven ; 

dat tegen het vastgestelde plan bezwaren bij 
Ons zijn ingebracht door: de N aamlooze V n 
nootschap M. J. van H attum's H avenwerken, 
gevestigd te Beverwijk, en de Naamlooze V n
nootschap W . Bl ankevoort Czn's Aannemmg 
Maatschappij , geve t igd te H aarlem, de N aam
looze V ennootschap M aatschappij tot ex ploita
tie van onroerende goederen in N ederl and 

ommer Twee, gevestigd te Aerdenhout, ge
meente Bloemendaal , Jhr. Mr. W . M. de 
Brauw, te 's-Gravenhage, en 1"1r. P. G. van 
Tienhoven, te Amsterdam, in hun hoedanig
heid van executeuren-te tamentair der na laten
schap van wijl en Jkvr. L . D. C. Six, in leven 
echtgenoote van wijlen F. E. Bl aauw, a l mede 
H . J. Middendorp, te ' s-Gravela nd, in zijne 
hoedani gheid van executeur-testamenta ir der 
nalatenschap van wijlen F. E. Blaamv, H. va n 
Veeren Jr., te Amsterdam, Mevrouw S. C. 
W aaldijk, weduwe van H. van Vee ren, te 
Bussum , W . van V eere n Hzn., te Amsterdam, 
H . van Veeren J r., te Amsterdam, M. van 
Veeren, te Soest, Mevrouw H . A. van Veeren , 
echtgenoote van C. L . Göbel , te Utrecht, met 
wien zij buiten gemeenschap van goederen i 
gehuwd, C. L. Göb 1, te Utrecht, tot bijstand 
en machtiging, Mevrouw L. S. C. A. van Vee
ren, echtgenoote van L. C. Bijl , te Amsterdam , 
met wien zij bui ten gemeenschap van goederen 
is gehuwd, n L. C. Bijl, tot bijstand en mach
tiging, de H andelsvennootschap onder de fir 
m a W . van Veeren en Co., gevestigd te Am-
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ste rdam, W. F. E geman, te Amsterdarr:. de 
aamlooze Vennootschap Amsterdamsche Hui

zenhandel en Administratie-Maatsch appij, vroe
ger genaamd aamlooze Vennootscha p Triade 
Maatschappij tot E xploitatie van Onroerende 
goederen, gevestigd te Amsterdam , en Mr. A. 
H . Walkate, te Bussum , bewindvoe rder over 
de goederen van F . A. Vermuyten; 

Overwegende, dat tegen het onderwerpel ij ke, 
door Gedeputeerde Staten van Noordholl and 
vastgestelde plan tot he rzien ing van het uit
breidingsplan voor de W atergraafsmeer ver
schill ende bezwaren bestaan ; 

Overwegende, dat Wij in de eer te plaats 
deelen in het, in een der b&zwaarschriften 
aangevoerde, bezwaar, hierin bestaande, dat 
de onder B van het beslui t van Gedeputeerde 
Staten aan burgemeester en wethouders ver
leende afwijkingsbevoegdheid te ruim is; 

da t de hierbedoelde bevoegdheid zich inde r
daad niet verdraagt met het in artikel 36 der 
Woni ngwet neergelegde beginsel, dat de aan
wijzing van de bestemming van den in het 
plan begrepen grond, behoudens a fwijking bij 
uitzondering op ondergeschikte punten, door 
den gemeenteraad behoort te geschi eden; 

dat toch, al mogen de op dit punt door Ge
deputeerde Staten gegeven voorschriften, zoo
als dit coll ege in een zijner adviezen opmerkt, 
meer gedetailleerd zijn da n het geva l was met 
de soortgelijke door den raad der gemeente 
Tilburg vastgestelde bepalingen, met het oog 
waa rop in Ons besluit van 13 Maa rt 1936, n°. 
39, 1 werd beslist, dat Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant terecht hun goedkeuring 
aan het desbetreffende raadsbe luit hadden 
onthouden, zulks toch niet wegneemt, dat ook 
de onderhavige, aaf\ burgemeester en wethou
ders van Amsterdam verleende bevoegdheid 
tot a fwijken van het plan niet toelaatbaar kan 
worden geacht ; 

dat dit met name geld t ten aanzi en van hP-t 
bepaalde onder d en e, waarbij aan burge
rneestee en wethouders de bevoegdheid wordt 
verleend om de bestemming van bepaalde ter
reinen, zooals deze op het uitbreidingsplan is 
aangegeven, ingrijpend te wijzigen, zonder dat 
aan belanghebbenden de gelegenheid zou open
taan, daartegen bezwaar te maken, eventueel 

daa rvan bij Ons in beroep te komen; 
dat om dezelfde redenen, a ls hier vermeld, 

ook bezwaar be taat tegen het bepaalde in ar
t ikel 13, 2e lid, der bebouwingsvoorschriften, 
waarbij aan burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid wordt gegeven om toe te staan, 
dat van de, voor de in het eerste li d van dat 
artikel bedoelde g ronden in het uitbreidi ngs
pla n aangegeven bestemming (te weten boer
derij en met de daarbij benood igde bedrijfsge
bouwen ten behoeve van landbouw en vee
tee lt) wordt afgeweken ten beho ve van het 
gebruik dier gronden als sportterrei n of als 
volkstuinen ; 

Overwegende: dat eveneens bezwaar bestaat 
tegen de besternm i ng van g1·onden tot "park, 
plantsoen, stadskweekerij , begraafplaats of 
speelweide"; 

dat toch ingevolge artikel 12, eerste lid, 
onder b, van het Woningbesluit op een plan 
van uitbreiding, da t, zooals het onderhavige, 

1 C. V. 1936 blz. 109. 
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de bestemming in onderdeelen aanwijst, de on
derscheiden bestemmingen moeten worden aan
geduid 1net i!,uidelijke aanwijzing van de be
(fT'enzing daarvan; dat hieruit niet anders ka n 
volgen dan dat met een vijfvoudige bestem
ming als de evenbedoelde niet mag worden 
volstaan, doch dat behoort te worden aange
geven, welke gronden worden bestemd tot park, 
welke tot pi antsoen enz. ; 

Overwegende, dat voorts als een ernstig be
zwaar tegen het onderhavige plan moet gel
den, dat een aantal e igenaren door de aan 
hunne perceelen gegeven be temming dreigt te 
worden benadeeld; 

dat immers de binnen het geb ied van het 
plan gelegen perceelen van de Naamlooze 
Vennootschap M. J. van Hattum's HaYen
werken · en de Naamlooze Vennootschap W . 
Blankevoort Czn's Aanneming Maatsch appij , 
van de aamlooze Vennootschap M aatscha ppij 
tot exploitatie van onroerende goederen in 

ederland ommer Twee, van de Vereeni ging 
tot behoud van Natuurmonumenten in N eder
land, van H. van Veeren J r., a lsmede een ige 
perceelen van de Weduwe van Veeren c.s., te 
weten een tweetal perceelen aan de Sch ager
laa n en een perceel aan den Ringdijk, welke 
perceelen volgens het thans geldende uitbrei
d ingsplan van 1907 zijn bestemd voor i;i-esloten 
bebouwing, ingevolge het onderwerpeliJke her
zieningsplan geheel of grootendeels zijn . be
stemd tot openbare straat, tot pa rk, speelweide, 
volkstuinen en andere doele inden van open
baar nut, zonder da t voor de betrokken eige
naren eenige waarborg bestaat, dat de be
doelde perceelen b innen afzienbaren tijd door 
de gemeente zullen worden onteigend, terwij l 
er evenm in eene gemeentelij ke schadevergoe
d ingsverordening bestaat, op g ron<l waarvan 
de eigenaren aanspraak op vergoeding van de 
door hen te lijden schade zouden kunnen ma
ken· 

d~t in verband hiermede moet worden ge
oordeeld, dat Gedeputeerde Staten ten on
rechte er toe zij n overgegaan om aan de gron
den van deze e igenaren de evenvermelde be
stemmingen te geven, voor dat de gemeente 
Amsterdam had vastgesteld de wijze, waarop 
die en wellicht andere eigenaren, die uithoof
de van billijkheid voor tegemoetkoming in 
door hen te lijden schade in aanmerking zou
den komen, zouden worden geholpen; 

Overwegende, dat nog bezwaar is gemaakt 
tegen de bestemming van de ten noordoosten 
van het spoorwegemplacement gelegen gronden 
voor boerderij en met de daarbij benoodigde 
bedrijfsgebouwen ten behoeve van landbouw 
en veeteelt ; 

dat met name in eenige bezwaarschriften, 
zij het ook niet van de eigenaren der desbe
treffende gronden, met een beroep op Onze 
beslu iten van 23 December 1935, n°. 20, 1 en 
9 J anuari 1936, n° . 38, is aangevoerd, dat het 
geven van deze bestemming in het geheel niet 
zou zijn geoorloofd, doch dat dit betoog Onzes 
inziens niet opgaat; 

dat Wij bij Onze evenvermelde beslu iten 
slechts hebben beslist, da t een bestemming 
voor "land- en tuinbouw" zonder meer zich 
met de strèkking van de Woningwet, voorzoo-

1 C. V. 1935 blz. 458 . 
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ver betreft gemeentelijke u itbreidingsplannen, 
niet verdraagt; 

dat echter de onderhavige bestemming, b lij 
kens haar bewoordingen, bedoelt de bebou
wing ter plaatse te regelen, en wel door slechts 
die bebouwing geoorloofd te verklaren, welke 
voor de uitoefening van landbouw en veetee lt 
noodzakel ijk moet worden geacht ; 

dat in tusschen deze beperking der bebou
wingsmogelijkheid Onzes inziens in het onder
werpel ijke geval inzooverre te ver gaat, da t 
zelfs de bouw van enkele la ndarbeiderswonin
gen ter plaatse niet geoorloofd is; 

Overwegende, dat de hiervoren genoemde be
zwaren van zoodanigen aard zijn, dat zij zich 
tegen de goedkeuring van het onderwerpelijke, 
door Gedeputeerde Staten van Noordholl and 
vastgestelde, herzieningsplan ve rzetten ; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

goedkeuring te onthouden aan het, bij het 
bovenvermelde besluit van Gedeputeerde Sta
ten vastgestelde pl an tot herz iening van het 
uitbreidingsplan van de Watergraafsmeer met 
de daarbij behoorende regeling van de afwij
kingsbevoegdheid van burgemeester en wet
houders en bebouwingsvoorsch1·iften. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
is belast met de uitvoering van dit beslu it , 
hetwelk met vorenbedoelde voordracht in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschill en van 
Bestuur. 

H et Loo, den 30sten Augustus 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van B innt nlandsche Zaken, 

V a n B o e ij e n. 
(Uit geg. 24 Septernber 1937.) 

N °. 7415 ,[/P .B.R. 
VOLKSHUISVESTING . 

Toepass ing van artikel 40 Woningwet. 

's-Gravenhage, 23 Augustus 1937. 

Aan de Koningin. 

E erbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan
geboden het a dvies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 
7 Jul i 1937 n°. 246 over het aan Uwe Ma
jeste it ter goedkeuring aangeboden beslu it 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holl and 
van 22 Juli 1936 n °. 156, tot vaststell ing van 
een u itbreidingsplan voor de W atergraafsmeer 
(gemeente Amsterdam). Het bij dit advies ge
voegde ontwerp-besluit lu idt a ls volgt: 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het overeenkomstig artikel 37, 3de 

lid, in verband met artikel 40, 2de lid , d~r 
Woningwet, aan Ons ter goedkeuring aange
boden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland va n 22 Jul i 1936, n°. 156, tot 
vaststelling van een ui tbreid ingsplan voor 
Watergraafsmeer (gemeente Amsterdam )• 

Gelet op Ons besluit van 3 M aart 1937; n°. 
14, waarbij Wij Onze beslissing hebben ver
daagd; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
7 Juli 1937, n°. 246 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Noordholl and bij hun evenvermeld besluit, in 
verband met Ons besluit van 14 September 
1931, n°. 37, waarbij met vernietiging van de 
bij besl u it van hun college van 26 November 
1930, n°. 93, verleende goedkeuring aan het 
plan tot herziening van het uitbreidingsplan 
voor de Watergraaf meer, door den raad van 
Amsterdam vastgesteld bij besluit van 19 Juni 
1929, n°. 333, en aangevuld bij besluit van 22 
October 1930, n°. 1030, aan het bedoelde her
zieningsplan de goedkeuring te onthouden, 
A. hebben vastgestel cl een plan tot herziening 
van het uitbreidingsplan voor de Watergraafs
meer, overeenkomstig de bij hun besluit be
hoorende kaarten met toelichtende beschrij
ving, van welk plan de bestemming in onder
deelen nader is omschreven in de in punt C 
van hun besluit vervaLte bebouwingsvoorschrif
ten; B . aan burgemefJste r er, wethouders van 
Amsterdam de bevoegdheid hebben verleend: 
a. een ig onderdeel van de grens, de richting 
of het profiel van een straat of van den 
vorm of de indeeling van een plein nader vast 
te stell en en dienovereenkomstig den vorm der 
bouwblokken eenigszins te wijzigen, hetzij 
wanneer bij definitieve uitwerking blijkt, dat 
eenige afwijking noodzakelijk is, hetzij wan
neer, ter uitvoering van een door de gemeente 
of een door of met medewerking van belang
hebbenden ontworpen bouwplan, een zoodanige 
afwijking in het belang van een richtige of be
hoorlijke bebouwing blijkt te zijn; b. ter uit
voering van een door de gemeente o f een door 
of met medewerking van belanghebbenden 
ontworpen bouwplan, enkele der geprojecteer
de straten te verplaatsen of te doen vervallen 
of enkele nieuwe straten in te voegen en in 
verband hiermede den vorm van enkele bouw
blokken te wijzigen of enkele bouwblokken 
samen te voegen of te splitsen, mits de stede
bouwkundige aansluiting met bet plan, zooals 
dit voor de. omliggende terreinen is vastge
steld, geh ,11dhaafd blijft ; c. in verband met 
het onder a en b bepaalde in het plan opge
nomen voortuinen te doen vervall en; d. in
di en blijkt, dat in het plan aangewezen terrei
nen voor openbare gebouwen, gebouwen met 
bijzondere bestemming of garages, op eenig 
onderdeel niet overeenstemmen met de be
hoefte, van het plan af te wijken door: 1°. de 
daarbij betrokken gedeelten van de bovenbe
doelde terreinen aan te wijzen voor woning
bouw van hetzelfde karakter a ls voor de om
geving bij het plan is vastgesteld of wel : 2°. 
in bijzondere gevallen daarvoor geschikte ge
deelten van enkele voor woningbouw bestemde 
terreinen aan te wij zen voor de opr ichting van 
garages of voor zoover het gemeenteterreinen 
betreft van openbare gebouwen of gebouwen 
met bijzondere bestemming; e. indien blijkt, 
dat de plaatsen, waarop de vestiging van 
winkels en dergelijke is toegelaten, niet over
eenstemmen met de behoefte, van het plan af 
te wijken door op andere voor bebouwing be
stemde gronden de vestiging van deze in
richtingen toe te staan, zoo noodig onder in-
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trekking van in het plan daarvoor aangewezen 
plaatsen; C. hebben vastgesteld een, bij het 
in punt A genoemde herz iene uitbreidingsplan 
behoorende: Verordening tot vasts teil ing van 
bebouwingsvoorschriften, begrepen in het her 
ziene uitb reidingsplan voor de W atergraafs
meer; 

dat Gedeputeerde Staten daaxbij hebben 
overwogen, dat door den gemeenteraad van 
Amsterdam niet is voldaan aan de verplich
ting, opgelegd in het tweede lid van artikel 
38 der Woningwet; dat derhalve op grond 
van het voorschrift van a rt ikel 40 der ge
noemde wet de vaststelling van een nieuw plan 
tot herziening van het bedoelde uitbreidings
plan in dit geval door Gedeputeerde Staten 
behoort te geschieden; dat het ontwerp tot 
vaststelling van het bedoelde plan met daarbij 
behoorende kaarten , toe] ichtende beschrijving 
en bebouwingsvoorschriften, houdende nadere 
omschrijving van de in het plan begrepen 
gronden, van 24 J anuar i 1936 tot en met 20 
F ebruari daaraanvolgende, ter gemeente-secre
tarie van Amsterdam voor een ieder ter inzage 
is nedergelegd en dat van die nederlegging 
door het Hoofd van het gemeentebestuur van 
Amsterdam kennisgeving is gedaan in het 
D agblad De T el egraaf en in het Algemeen 
Handelsblad, beide van 23 J anuari 1936 , ter
wijl zij bovendien op de gebruikelijke wijze 
aan de ingezetenen is bekend gemaakt; dat 
tegen het ontwerp een dertienta l bezwaar
chriften is ingekomen, waarvan de kenni ne

ming in enkele opzichten tot wijzi g ing van het 
ontwerp-plan aanle iding heeft gegeven; 

dat tegen het vastgestelde pi an bezwaren bij 
Ons zijn ingebracht door : de Naamlooze Ven
nootschap M. J. van H attum's Havenwerken, 
gevestigd te Beverwijk, en de N aamlooze Ven
nootschap W . Bl ankevoort Czn's Aanneming 
Maatschappij, gevestigd te Haarlem, de Naam
looze V ennootschap Maatschappij tot exploita
tie van onroerende goederen in Nederland 
Nommer Twee, gevestigd te Aerdenhout, ge
meente Bloemendaal , Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw, te ' s-Gravenhage, en Mr. P . G. van 
'l'ienhoven, te Amsterdam, in hun hoedanig
heid van executeuren-testamentair der nala
tenschap van wijlen Jkvr. L. D . C. Six, in 
leven ech tgenoote van wijl en F. E. Blaauw, 
alsmede H. J. Middendorp, te 's-Graveland, 
in zijne hoedanigheid van executeur-testamen
tair der nalatenschap van wijlen F . E. Blaauw, 
H. van Veeren J r., te Amsterdam, Mevrouw 
S. C. Waaldijk, weduwe van H . van Veeren, 
te Bussum, W . van Veeren Hzn. , te Amster-
rlam, H. van Veeren Jr., te Amsterdam, M . 
van Veeren, te Soest, Mevrouw H. A. van 
Veeren, echtgenoote van C. L. Göbel, te 
Utrecht, met wien zij buiten gemeenschap van 
goederen is gehuwd, C. L. Göbel , te Utrecht, 
tot bijsta nd en machtiging, Mevrouw L. S . C. 
A . van Veeren, echtgenoote van L. C. Bijl, te 
Amsterdam, met wien zij buiten gemeenschap 
van goederen is gehuwd, en L . C. Bijl , tot bij 
stand en machtiging, de Handelsvennootschap 
onder de firma W. van Veeren en Co., geves
tigd te Amsterdam, W. F. Egeman, te Am
sterdam, de Naamlooze Vennootschap Amster
dam che Huizenhandel en Administratie-Maat
schappij , vroeger genaamd N aamlooze V en
nootschap Triade Maatschappij tot Exploitatie 
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va n Onroerende goederen, gevestigd te Amster
dam, en Mr. A . H . W alkate, te Bussum, be
windvoerder over de goederen van F. A. Ver
muyten ; 

Ove rwegende, dat tegen het onderwerpelijke, 
door Gedeputeerde Staten van Noordholland 
vastgestelde plan tot herziening van het uit
bre idingspl a n voor de W aterg raa fsmeer ver
schill ende bezwaren bestaan; 

da t in de eerste pl aats, zooals in eenige der 
bij Ons ingediende bezwaarschriften terech t is 
naar voren gebrach t, de begrenzing va n het 
gebied van di t plan, zooals deze th ans op de 
desbet reffende kaarten is aangegeven, niet kan 
worden gehandhaafd ; 

dat toch het plan vol gens deze begrenzing, 
met uitzondering van een door een specia le ar
ceering aangeduid bouwblok, de geheele Wa
tergraafsmeer omvat, derh alve ook het reeds 
bebouwde gedeel te daarvan, waa rin thans blij 
kens de stukken ongeveer 25 000 inwoners ge
huisvest zijn; 

da t zulks zich niet verdraagt met de Wo
ningwet , welke blijkens het bepaalde in artikel 
43 en de geschiedenis van haar totstandkoming 
onderscheid maakt tusschen regeling va n àe 
bebouwing binnen en bui ten de bebouwde 
kom der gemeente; 

dat, terwijl de gemeenteraad ingevolge het 
evengenoemde a rt ikel 4"J voorsch r iften kan 
geven met betrekking tot zoowel den aard der 
bebouwing als het gebruik van gronden, in de 
bebouwde kom gelegen, de bestemming van de 
gronden, gelegen bui ten de bebouwde kom, be
hoort te worden geregeld in een pl a n van uit
bre iding, al s bedoeld in artikel 36 en volgende 
der Woningwet; 

dat mi tsdien een herzieningspl an a ls het on
derhav ige beperkt behoort te blijven tot di e 
gronden, welke onbebouwd zijn gebleven ; 

dat Gedeputeerde Staten er in hun ter zake 
uitgebracht ambtsbericht wel op wijzen, da t 
het bij v1·ijwel elk plan in onderdeelen in de 
omgeving eener sta d voorkomt, dat een ge
woonlijk vrij onordelijke bebouwing van groo
teren of kl eineren omvang in het pl an wordt 
beg repen, doch da t zulks reeds hierom het 
onderhavige bezwaar niet kan wegnemen, om
dat het hier een zóó aaneengesloten gebied met 
zuiver stedelijke bebouwing betreft, dat daar
daan het karakter van "bebouwde kom" niet 
kan worden ontzegd; 

dat in verband hiermede ook h et beroep, 
hetwelk Gedeputeerde Staten blijkens een 
nade r advies in deze doen op Ons beslui t van 
15 Augustus 1936, n°. 87 1 n iet opgaat , omdat 
het in het daarbij bedoelde u itbreidingsplan 
slechts g ing om bebouwde terre inen aan de 
grens van de bebouwde kom, hetgeen u iter
aa rd geheel iets a nders is dan he t in een ui t
bre idingsplan opnemen van een, ongeveer 
25 000 inwoners bevattende, bebouwde kom, 
terwijl voorts niet ma g worden voorbijgezien , 
dat Wij in di t beslui t Ons hebben kunnen ver
ceni gen met de handelwijze van het betrokken 
college van Gedeputeerde Staten om de bedoel
de ter re inen buiten het uitbre idingsplan te la
ten , zulks uit overweging, da t daar door o.m. 
voorkomen zou worden, dat het uitbre idings
pl an mede bet rekking zou hebben op bebouwde 

1 C. V. 1936 blz. 279. 
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terre inen, welk.er bestemming naar de bedoe
ling van den wetgever veelee r op andere wijze 
da n door een ui tbre idingspla n dient te w01·den 
vastgelegd ; 

dat aan het hierbedoelde bezwaar ook niet 
kan afdoen het fe it, dat, zooals Gedeputeerde 
Staten in hunne ambtsberich ten opmerken, om
trent de bestaande bebouwde percee len in de 
bebouwingsvoorschr iften niets wordt geregeld ; 

dat zulks toch juist doet uitkomen, dat er 
in het geheel geen noodzaak bestaat, om het 
reeds bebouwde gedeelte van de Watergraafs
meer mede in het herzieningsplan te betrek
ken; 

da t Gedeputeerde Staten het bestaan van 
deze noodzaak wel trachten aan te toonen doo r 
er op te wij zen, dat in ieder geval die bebou
wing, welke, voorui tloopende op het toekom
stige ui tbreidingspl an, is tot stand gekomen, 
in het onderwerpelij ke pl an moet worden op
genomen , ten e inde te voorkomen, dat aan de 
rechtmat ighe id van de, voor de bebouwing 
verl eende bouw vergunningen de basis zou ko
men te ontvall en, doch dat di t betoog niet kan 
opgaan; 

dat immers , daargelaten nog, dat een uit
bre idingspla n nimmer tot het bereiken van een 
zoodan ig doel kan dienen, niet is in te zien, 
hoe het onderwerpel ijke plan in eenig opzicht 
verband zou kunnen houden met de rechtma
tighe id van de bedoelde bouwvergunningen, 
nu van 1907 af reeds een pl an van uitbreiding 
voor de W aterg raa fsmeer bestaat, en het thans 
aan de orde zij nde pl an daarvan slechts een 
herzieni ng is; 

Overwegende: dat Wij in de tweede plaats 
deelen in het, in een der bezwaarschriften 
aangevoerde, bezwaar , hierin bestaande, dat 
de onder B van het bes! uit van Gedeputeerde 
Staten aan burgemeester en wethouders ver
J eende a fwijkingsbevoegdheid te ruim is; 

dat de hierbedoelde bevoegdheid zich inder
daad niet verdraagt met het in artikel 36 der 
Woni ngwet neergelegde beginsel , dat de aan
wijzing van de bestemming van den in het 
pl an begrepen grond, behoudens afwijking bij 
ui tzondering op ondergeschikte punten, door 
den gemeenteraad behoort te geschieden; 

dat toch, a l mogen de op dit punt door Ge
depu teerde Staten gegeven voorschriften, zoo
a ls di t coll ege in een zijner adviezen opmerkt, 
meer gedetaill eerd zij n dan het geval was met 
de soortgelij ke, door den raad der gemeente 
T ilburg vastgestelde bepalingen, met het oog 
waa rop in Ons beslui t van 13 Maart 1936, n°. 
39, werd besli st, dat Gedeputee rde Sta ten van 
Noordbrabant te rech t hun goedkeuring aan 
het desbetreffende raadsbesluit hadden ont
houden, zulks toch niet wegneemt, dat ook de 
onderhavige, aan burgemeester en wethouders 
van Amsterdam verleende bevoegdheid tot af
wijken va n het pl an n iet toelaatbaar kan wor
den geacht; 

dat dit met name geldt ten aanzien van het 
bepaalde onder d en e, waarbij aan burgemees
ter en . wethouders de bevoegdheid wordt ver
leend om de bestemming van bepaalde ter
reinen , zooals deze op het ui tbreidingsplan is 
aangegeven, ingrijpend te wij zigen, zonder dat 
aan belanghebbenden de gelegenheid zou open
staan, daartegen bezwaar te ma ken, eventueel 
daarvan bij Ons in beroep te komen; 
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dat om dezelfde redenen, als hier vermeld, 
ook bezwaar bestaat tegen het bepaal de in 
artikel 13, 2e lid , der bebouwingsvoorschriften, 
waarbij aan burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid wordt gegeven om toe te staan, 
dat van de, voor de in het eerste I id van dat 
artikel bedoelde gronden in het uitbreidings
plan aangegeven bestemming (te weten boer
derijen met de daarbij benoodigde bedrijfsge
bouwen ten behoeve van landbouw en veeteelt) 
wordt afgeweken ten behoeve van het gebrnik 
dier gronden a ls sportterre in of a ls volkstui
nen· 

O;erwegende: dat eveneens bezwaar bestaat 
tegen de bestemming van gronden tot "park, 
plantsoen, stadskweekerij, begraafplaats of 
speelweide"; 

dat toch ingevolge a rtikel 12, eerste lid, 
onder b, van het Woningbesluit op een plan 
van ui tbreid ing, dat, zooals het onderhavige, 
de bestemming in onderdeelen aanwij st, de 
onderscheiden bestemmingen moeten worden 
aangeduid met duidelijke aanwijzing van de 
bege·enzing daa,·va,n : dat hieruit niet anders 
kan volgen, dan dat met een vijfvoudige be
stemming als de evenbedoelde niet mag wor
den volstaan, doch dat behoort te worden aan
gegeven, welke gronden worden bestemd tot 
park, welke tot plantsoen enz.; 

Overwegende: dat · voorts als een ernstig be
zwaar tegen het onderhavige plan moet gel
den, dat een aantal e igenaren door de aan 
hunne perceelen gegeven bestemming drei gt te 
worden benadeeld ; 

dat immers de binnen het gebied van het 
p lan gelegen perceelen van de Naamlooze VP-n
nootschap M. J. van Hattum's Havenwerken 
en de Naamlooze Vennootschap W. Blanke
voort Czn.'s Aanneming Maatschappij , van de 
Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot ex
ploitatie van onroerende goederen in Neder
land Nommer Twee, van de Vereeniging tot 
behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 
van H. van Veeren J r., alsmede eenige percee
len van de Weduwe van Veeren c.s., te Wf'ten 
een tweetal perceelen aan de Schagerlaan en 
een perceel aan den Ringdijk, welke perceelen 
volgens het thans geldende uitbreidingsplan 
van 1907 zijn bestemd voor gesloten bebou
wing, ingevolge het onderwerpelijke herzie
n ingsplan geheel of grootendeels zijn bestemd 
tot openbare straat, tot park, speelweide, volks
tuinen en andere doeleinden van openbaar nut, 
zonder dat voor de betrokken eigenaren eenige 
waarborg bestaat, dat de bedoelde perceelen 
binnen afz ienbaren tijd door de gemeente zul
len worden onteigend, terwijl er evenmin eene 
gemeentelijke schadevergoedingsverordening be
staat, op grond waarvan de eigenaren aan
spraak op vergoeding van de door hen te lij
den schade zouden kunnen maken; 

dat in verband hiermede moet worden ge
oordeeld, dat Gedeputee1·de Staten ten onrechte 
er toe zijn overgegaan om aan de gronden van 
deze e igenaren zonder meer de evenvermelde 
bestemmingen te geven; 

dat Gedeputeerde Staten of eerst dàn het 
plan in dezen vorm hadden mogen vaststellen, 
nadat de gemeente Amsterdam zich op hun 
verzoek had verbonden om de hierbedoelde 
eigenaren op de een of andere wijze tegen 
eenige schade te vrijwaren, óf - voor het ge-
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val de gemeente niet bereid was gevonden aan 
dit verzoek te voldoen - het uitbreidingsplan 
op zoodanige andere wijze hadden behooren 
vast te stellen, dat het, voorzoover betreft de 
aan de gronden te geven bestemming, voor 
deze eigenaren minder bezwarend kon worden 
geacht ; 

Overwegende: dat nog bezwaar is gemaakt 
tegen de bestemming van de ten noordoosten 
van het spoorwegemplacement gelegen gronden 
voor boerderijen met de daarbij benoodigde 
bedrijfsgebouwen ten behoeve van landbouw 
en veeteelt; 

dat met name in eenige bezwaarschr iften, zii 
het ook niet van de eigenaren der desbetref
fende gronden, met een beroep op Onze beslui
ten van 23 December 1935, n° . 20, en 9 J a
nuari 1936, n°. 38, is aangevoerd, dat het 
geven van deze bestemming in het geheel niet 
zou zijn geoorloofd, doch dat dit betoog Onzes 
inziens niet opgaat; 

dat · Wij bij Onze evenvermelde besluiten 
slechts hebben beslist, dat een bestemming 
voor " land- en tuinbouw" zonder meer zich 
met de strekking van de Woningwet, voorzoo
ver betreft gemeentelijke uitbreidingsplannen, 
niet verdraagt; 

dat echter de onderhavige bestemm ing, blij
kens haar bewoordingen, bedoelt de bebouwing 
ter plaatse te regelen, en wel door slechts die 
bebouwing geoorloofd te verklaren, welke voor 
de uitoefening van landbouw en veeteelt nood
zakelijk moet worden geacht; 

dat intusschen deze beperking der bebou
wingsmogelijkheid Onzes inziens in het onder
werpelijke geval te ver gaat, aangezien, daar
gelaten nog, dat zelfs de bouw van enkele 
landarbeiderswoningen ter plaatse niet ge
oorloofd is, de hierbedoelde bestemming ook 
voor die terre inen, welke op grooten afstand 
van de bestaande wegen zijn gelegen, h et ge
bruik voor tuinbouw met bijbehoorende ge
bouwen uitsluit, tegen welk gebruik niet onder 
alle omstandigheden met grond bezwaar kan 
worden gemaakt; 

Overwegende: dat de hiervoor genoemde be
zwaren - de andere, in de bezwaarschriften 
naar voren gebrachte, bezwaren kunnen, daar 
zij deels ongegrond moeten worden geacht, 
deels betrekking hebben op binnen de reeds 
bestaande bebouwing van de Watergraafsmeer 
gelegen, en mitsdien blijkens het vorenstaan
de ten onrechte in het plan begrepen terrei 
nen, hier buiten beschouwing blijven -- van 
zoodanigen aard zijn, dat zij zich tegen de 
goedkeuring van het onderwerpelijke, <loor 
Gedeputeerde Staten van Noordholland vast
gestelde, herzieniogsplan verzetten, hetgeen 
medebrengt, dat Gedeputeerde Staten zoo spoe
dig mogelijk een nieuw plan, waarbij Onze 
thans te nemen besl issing is in acht genomen, 
aan Onze goedkeuring behooren te onderwer
pen; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

goedkeuring te onthouden aan het, bij het 
bovenvermelde besluit van Gedeputeerde Sta
ten vastgestelde plan tot herziening van h et 
uitbreidingsplan van de Watergraafsmeer met 
de daarbij behoorende regeling van de afwij 
kingsbevoegdheid van burgemeester en wet
houders en bebouwingsvoorschriften. 
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Onze Minister van Binnenl andsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit. 

, den 
De Minister van B innenl,andsche Zaken, 

Met de voorgestelde onthouding van goed
keuring aan het, bij het beslu it van Gedepu
teerde Staten van Noord-Holl and van 22 Juli 
1936 n° . 516, vastgestelde plan tot herziening 
van de Watergraafsmeer met de daai·bij be
hoorende regeling van de afwijkingsbevoegd
heid van burgemeester en wethouders en hi,
bou.wingsvoorschriften kon ik mij vereenigon. 
Tegen de overwegingen, die tot voorgestelde 
besliss ing hebben geleid, had ik een ige beden
kingen; 

E en en ander deelde ik mede aan de afdee
ling voor de Geschill en van Bestuur. Ik merk
te daarbij op, dat, naar mijne meening, ont
houding van de goedkeuring aan het onder
havige, door Ged. Staten vastgestelde, uit
breidingsplan niet medebrengt, dat Ged, Sta
ten een nieuw plan, waarbij Uwer Majesteits 
besliss ing is in acht genomen, aan Haar ter 
goedkeuring behooren aan te bieden. 

Ik wees er mede op, dat deze door de Af
deel ing aangegeven gedragslijn niet zal leiden 
tot een bevredigend resultaat, zulks in verband 
met de, door de Afdeeling voorgestelde over
weging, dat Gedeputeerde Staten óf eerst 
dan het p lan in dezen vorm hadden mogen 
vaststellen, nadat de gemeente Amsterdam 
zich op hun verzoek had verbonden om de 
hierbedoelde eigenaren op een of andere wijze 
t,egen ernstige schade te vrijwaren, óf - voor 
het geval de gemeente niet bernid was ge
vonden aan dit verzoek te voldoen - het uit
breidingsplan op zoodanige wijze hadden be
hooren vast te stellen, dat het, voor zoover 
betreft de aan de gronden te geven bestem
ming, voor deze eigenaren minder bezwarend 
kon worden geacht. 

Wat de tweede mogelijkheid betreft, merkte 
ik op, dat men bij de toepassing daarvan een 
minder deugdelijk uitbreidingsplan zou moeten 
aanvaarden, hetgeen naar mijne meening geen 
oplossing mag zijn. 

Ook de eerstbedoelde mogelijkheid achtte ik 
niet doeltreffend, aangezien de gemeente tot 
dusverre geen regeling heeft getroffen om de 
eigenaren tegen ernstige schade te vrijwaren 
en geen symptoon erop wijst, dat het gemeen
tebestnur in de naaste toekomst zijn houding 
zal wijzigen. Een nieuwe regeling van Gede
puteerde Staten zal daarom mijns inziens moe
ten t,e kort schieten. 

Ik achtte het dan ook beter, dat de proce
dure met de uitspraak van de Kroon een eind 
neemt en dat daarna het woord weer is aan 
den raad van Amsterdam om een nieuwe pro
cedure op touw te zetten. 

Daarnaast voerde ik aan, dat Gedeputeerde 
Staten mijns inziens slechts dan bevoegd zijn, 
een nieuw plan vast te stellen, indien de stel
ling wordt aanvaard, dat het tweede lid van 
artikel 38 te dezen van ov~"°'.lnkomstige toe
passing is. 

Ik achtte deze overeenkomstige toepassing 
geenszins boven twijfel verheven, te meer niet, 
omdat in artikel 40 verschillende leden van 
artikel 37 wel van overeenkomstige toepassing 
zijn verklaard, doel, over artikel 38 niet wordt 
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gerept. Ik achtte het precair met deze analo
gische wetsuitlegging mede te gaan, te meer, 
daar mij niet duidelijk was, wat zou moeten 
gebeuren, indien Gedeputeerde Staten, zich 
op hatzel fde standpunt stellend, het nieuwe 
plan niet zouden vaststellen. 

Voorts had ik er nog bezwaar tegen, dat in 
de overweging, waarin de bestemming van de 
ten noord-oosten van het spoorweg-emplace
ment gelegen gronden te beperkt wordt ge
acht, uitdrukkelijk melding wordt gemaakt 
van den t,uinbouw. Ik merkte daarbij op, dat 
daardoor als het, ware (sen vingerwijzing wordt 
gegeven in de richting van het scheppen van 
tuinderijen met a ls mogelijkheid, dat bede), . 
king van dit gebied met vaak dure inricht'.n
gen, a ls kassen, moeilijk zal geweerd kur.nen 
worden, hetgeen in de toekomst voor d-, ge
meente Amsterdam, wanneer tot onteigening 
zou moeten worden overgegaan, groot,., kost.en 
zou medebrengen. Naar mijne meen ir,g was de 
bijzondAre vermelding ook n iet noodig, omdat 
in den term landbouw, in algemeenen zin ge
bruikt, de tuinbouw is inbegrepen. 

T en slotte merkte ik op, dat ik mij niet kon 
vereenigen met het standpunt van de Afdee
ling, zooals dat in het ontwerp-besluit tot ui
ting kwam, dat een herzieningsplan a ls het 
onderhavige behoort te worden beperkt tot de 
gronden, die onbebouwd zijn gebleven. Ik 
wees er daarbij op, dat de Afdeeling d it stand
punt niet nader heeft ontwikkeld, behoudens 
dat overwogen wordt, dat een en ander zich 
niet verdraagt met de Woningwet; dat naar 
mijne meening de stelling niet ju ist is, althans 
de letter van de Woningwet ruimte laat voor 
een andere opvatting; dat mij in de Woning
wet geen bepaling bekend is, die in den weg 
zou staan aan de meening, dat een plan tot 
herziening van een bestaand uitbreidingsplan 
dat geheele uitbreidingsplan mag betreffen, 
dus ook wanneer daarin een deel van een be
bouwde kom begrepen is; dat deze stelling 
ook met artikel 43 niet in strijd komt; dat 
artikel 36, lid 5, terzake geen enkele beper
king aanlegt; dat immers, naar mijne mee
ning, dat artikel, dat inderdaad alleen op . 
gronden in de bebouwde kom betrekking heeft, 
moet worden verstaan in dien zin, dat het 
a lleen betreft de gronden in de bebouwde 
kom, die niet begrepen zijn in een uitbrei-
dingsplan. 

N a overweging van het door mij aangevoer
de heeft de afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur haar ontwerp in dier voege gewij zigd, 
dat de rechtsoverweging en de voorgestelde 
uitspraak luiden als vol!?t-: 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Noordholl and bij hun evenvermeld besluit, in 
verband met Ons besluit van 14 September 
1931, n°. 37, waarbij , met vernietiging van 
de bij besluit van hun college van 26 Novem
ber 1930, n°. 93, verleende goedkeuring aan 
het plan tot herziening van het uitbreidings
plan voor de Watergraafsmeer, door den raad 
van Amsterdam vastgesteld bij besluit van 19 
Juni 1929, n°. 333, en aangevuld bij besluit 
van 22 October 1930, n° . 1030, aan het be
doelde herzieningsplan de goedkeuring is ont
houden, 

A. hebben vastgesteld een pi an tot herzie
ning van het uitbreidingsplan voor de Water-
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graafsmeer, overeenkomstig de bij hun besluit 
behoorende kaarten met toe] ichtende beschrij
ving, van welk plan de bestemming in onde.r
deelen nader is omschreven in de in punt C 
van hun beslui t vervatte bebouwingsvoorschrif
ten; B. aan burgemeester en wethouders van 
Amsterdam de bevoegdheid hebben verleend: 
a. eenig onderdeel van de grens, de r ichting of 
het profiel van een straat of van den vorm 
of de indeel ing van een ple in nader vast te 
stellen en dienovereenkomstig den vorm der 
bouwblokken eenigszins te wijzil!'en, hetzij wan
neer bij definitieve uitwerking blijkt, dat eenige 
afwijking noodzakelijk is, hetzij wanneer, ter 
uitvoering van een door de gemeente of een 
door of met medewerking van belanghebben
den ontworpen bouwpl an, een zoodanige afwij
king in het belang van een richtige of be
hoorlijke bebouwing blijkt te zijn; b. ter uit
voering van een door de gemeente of een door 
of met medewerking van belanghebbenden 
ontworpen bouwplan, enkele der geprojectc!'r
de straten te verplaatsen of te doen vervallen 
of enkele nieuwe straten in te voegen en in 
verband hiermede den vorm van enkele bouw
blokken te w ij zigen of enkele bouwblokken 
samen te voegen of te splitsen, mits de stede
bouwkundige aanslui ting met het plan, zooals 
dit voor de omliggende terreinen is vastge
steld, gehandhaafd blijft; c. in verband met 
het onder a en b bepaalde in het plan opge
nomen voortu inen te doen vervallen; d . indien 
blijkt, dat in het plan aangewezen terreinen 
voor openbare gebouwen, gebouwen met bij
zondere bestemming of garages, op eenig on
derdeel niet overeenstemmen met de behoefte, 
van het pi an a f te wij ken door: 1 °. de daarbij 
betrokken gedeelten van de bovenbedoelde ter
reinen aan te wijzen voor woningbouw van het
zelfde karakter als voor de omgeving bij het 
plan is vastgesteld of wel : 2°. in bijzondere 
gevall en daarvoor geschikte gedeelten van 
e nkele voor woningbouw bestemde terre inen 
aan te wijzen voor de oprichting van garages 
of voor zoover het gemeenteterre inen betreft, 
van openbare gebouwen of gebouwen met bij
zondere bestemming; e. indien blij kt, dat de 
plaatsen, waarop de vestiging van w inkels en 
dergelijke is toegelaten , niet overeenstemmen 
met de behoefte, van het plan af te wijken 
door op andere voor bebouwing bestemde gron
den de vestiging van deze inrichtingen toe te 
staan, zoo noodig onder intrekking van in het 
plan daarvoor aangewezen pi aatsen; C. heb
ben vastgesteld een, bij het in punt A genoem
de herz iene uitbreidingsplan behoorende: Ver
ordening tot vaststelling van bebouwingsvoor
schriften, begrepen in het herziene uitbrei
dingsplan voor de W atergraafsmeer; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat door den gemeenteraad van 
Amsterdam niet is voldaan aan de verpl ich
ti ng, opgel egd in het tweede I iel van art ike l 
38 der \Voningwet; dat clerhal ve op grond 
van het voorschrift van artikel 40 der genoem
de wet de vaststelling van een nieuw plan tot 
herziening van het bedoelde uitbreidingsplan 
in dit geval door Gedeputeerde Staten behoort 
te geschieden; 

dat het ontwerp tot vaststel] ing van het 
bedoelde plan met daarbij behoorende kaar
ten, toelichtende beschrijving en bebouwings-
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voorschriften, houdende nadere omschrijving 
van de in het plan begrepen gronden, van 24 
Januari 1936 tot en met 20 F ebruari daaraan
volgende, ter gemeente-secretarie van Amster
dam voo1· een ieder ter inzage is neder gelegd 
en dat van die nederlegging door het Hoofd 
van het gemeentebestuur van Amsterdam ken
nisgeving is gedaan in het Dagblad De T P.le
rrraaf en in het Alge,neen Handelsblad, beide 
van 23 J anuari 1936, terwijl zij bovendien op 
de gebrn ikel ij ke wijze aan de ingezetenen is 
bekend gemaakt; dat tegen het ontwerp een 
der'tiental bezwaarschriften is ingekomen, 
waarvan de kennisneming in enkele opzichten 
tot wijziging van het ontwerp-plan aanleid ing 
heeft gegeven; 

dat tegen het vastgestelde plan bezwaren bij 
Ons zijn ingebracht door: de a:imlooze V en
nootschap J\.'[_ J. van H attum's H avenwerken, 
gevestigd te Beverwijk, en de Naamlooze V en
nootschap W. B lankevoort Czn's Aanneming 
Maatschappij, gevestigd te Haarlem, de Naam
looze V ennootschap Maatschappij tot exploita
tie van onroerende goederen in ederland 
Nommer Twee, gevestigd te Aerdenhout, ge
meente Bloemendaal, Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw, te 's-Gravenhage, en Mr. P. G. van 
Tienhoven, te Amsterdam, in hun hoedanig
he id van executeuren-testamentair der nala
tenschap van wijlen Jkvr. L . D. C. Six, in 
leven echtgenoote van wijlen F. E. Blaauw, 
a lsmede H. J. M iddendorp, te 's-Gravelancl, 
in zijn hoedan igheid van executeur-testamen
ta ir der nalatenschap van wijlen F. E. Blaauw, 
H. van Veeren J r., te Amsterdam, Mevrouw 
S. C. Waaldijk, weduwe van H. van Veeren, 
te Bussum, W. van Veeren Hzn. , te Amster
dam, H. van Veeren J r., te Amsterdam, l'.1. 
van Veeren, te Soest, Mevrouw H. A. van 
V eeren, echtgenoote van C. L. Göbel, te 
Utrecht, met wien zij buiten gemeenschap van 
goederen is gehuwd, C. L. Göbel , te Utrecht, 
tot bijstand en machtiging, Mevrouw L . S. C. 
A. van Veeren, echtgenoote van L. C. Bijl, te 
Amsterdam, met wien zij buiten gemeenschap 
van goederen is gehuwd, en L. C. Bijl, te Am
sterdam, tot bijstand en machtig ing, de Han
delsvennootschap onder de f irma W. van Vee
ren en Co., gevestigd te Amsterdam, vV. F. 
Egeman, te Amsterdam, de Naamlooze Ven
nootschap Amsterdamsche Huizenhandel- en 
Administratie-Maatschappij, vroeger genaamd 
Naamlooze V en nootschap Tr iade Maatschappij 
tot Exploitatie van Onroerende Goedernn, ge
vestigd te Amsterdam, en Mr. A. H. Walkate, 
te Bussum, bewindvoerder over de goederen 
van F. A. V ermuyten; 

Overwegende, dat tegen het onderwerpelijke, 
door Gedeputeerde Staten van Noordholland 
vastgestelde plan tot herzien ing van het uit
breidingsplan voor de Watergraafsme er ver
sch il lende bezwaren bestaan; 

dat in de eerste plaats, zooals in eenige der 
bij Ons ingediende bezwaarschriften terecht is 
naar voren gebracht, de begrenzing van het 
gebied van dit plan, zooals deze thans op de 
desbetreffende kaarten is aangegeven, niet kan 
worden gehandhaafd; 

dat toch het plan volgens deze begrenzing, 
met u itzondering van een door een speciale ar
ceer ing aangeduid bouwblok, de geheele W a
tergraafsmeer omvat, derhalve ook het reeds 
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bebouwde gedeelte daarvan, waarin thans blij
kens de stukken ongeveer 25 000 inwoners ge
huisvest zijn ; 

dat zulks zich niet verdraagt met cle bedoe
ling van de Woningwet, zooals deze tot uiting 
kom t in de artikelen 36 en volgende, en welke 
zich in het algemeen er tegen verzet, dat wan
neer eenmaal in een gedeelte van een gemeen
te de bebouwing is tot stand gekomen, het. 
uitbre idingsplan dezer gemeente, voorzoover 
het op dat bebouwde gedeelte betrekking 
heeft, nog voor herziening vatbaar is; 

dat mitsdien een herz ieningspl an a ls het on
derhavi ge beperkt behoort te blijven tot die 
gronden, welke onbebouwd zijn gebleven; 

dat Gedeputeerde Staten er in hun ter zake 
u itgebracht ambtsbericht wel op wijzen, dat 
het bij vrijwel elk pl a n in onderdeelen in de 
omgeving eener stad voorkomt, da t een ge
woonlijk vrij onordelijke bebouwing van groo
teren of kl e ineren omvang in he t plan wordt. 
begrepen, doch dat zulks reeds hierom het 
onderhav ige bezwaar niet kan wegnemen, om
dat het hier een zóó aaneengesloten geb ied 
met zuiver stedel ijke bebouwing betreft, dat 
daaraan het karakter "Bebouwde kom" 11ict 
kan worden ontzegd: 

dat in verband hiermede ook het beroep, 
hetwelk Gedeputeerde Staten blijkens een na
der advie in deze doen op Ons besluit van 
15 Augustus 1936, n°. 87, niet opgaat, omdat 
het in het daarbij bedoelde uitbreidingspl an 
slechts g ing om bebouwde terreinen aan de 
grens van de bebouwde kom, hetgeen uiteraa rd 
geheel iets anders is da n het i11 een uitbre i
ding plan opnemen van een, ongeveer 25 000 
inwoners bevattende, bebouwde kom, terwij l 
voorts niet m ag worden voorbijgezien, dat Wij 
in dit beslui t Ons hebben kunnen vereen igen 
met de ha ndel wijze van het betrokken college 
van Gedeputeerde Staten om de bedoelde ter
reinen buiten het uitbreidingsplan te laten, 
zulks uit overweging dat daardoor o.m. voor
komen zou worden, dat het uitbre idingsplan 
mede betrekking zou hebben op bebouwde ter
reinen , welker bestemming naar de bedoeling 
van den wetgever veeleer op andere wijze dan 
door een ui tbreidingsplan d ient te worden 
vastgelegd; 

dat aan het hierbedoelde bezwaar ook niet 
ka n a fdoen het fe it, dat, zooals Gedeputeerde 
Sta ten in hunne ambtsberichten opmerken, 
omtrent de bestaande bebouwde pe rceelen in 
de bebouwingsvoorschriften niets wordt ge
regeld: 

dat zulks toch juist doet uitkom e n, d at e r 
in het geheel geen noodzaak bestaat, om het 
reeds bebouwde gedeelte van de W atergraafs
meer mede in het herzieningsplan te betrek
ken; 

dat Gedeputeerde Staten het bestaan va n 
deze noodzaak wel trachten aan te toonen door 
er op te wijzen, dat in ieder geva l d ie be
bouwing, welke vooruitloopende op het toe
komstige uitbreidingsplan, is tot stand geko
men, in het onderwerpelijke pl an moet worden 
opgenomen, ten e inde te voorkomen, dat aa n 
de rechtmatigheid van de, voor deze bebou
wing verleend bouwvergunningen de basis zo u 
komen te ontvallen, doch dat dit betoog niet 
kan opgaan; 

da t immers, daargelaten nog, dat een uit- 1 
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breidingsplan nimmer tot het bere iken van een 
zoodanig doel kan dienen , niet is in te zien , 
hoe het onderwerpelijke plan in eenig opzicht 
verband zou kunnen houden met de rechtma
tigheid van de bedoelde bouwvergunningen, 
nu van 1907 af reeds een pl a n van uitbreiding 
voor de Watergraafsmeer bestaat, en het thans 
aan de orde zijnde plan daarvan slechts een 
he rzien ing is ; 

Overwegende : dat Wij in de tweede plaa ts 
deelen in het, in een der bezwaarschriften aan
gevoerde, bezwaar, hierin besta ande, dat de 
onder B van het besluit van Gedeputee1·de 
Staten aan burgemeester en wethouders ver
leende afwijkingsbevoegdheid te ruim is; 

dat de hierbedoelde bevoegdheid zich inder
daa d niet verdraagt met het in artikel R6 der 
Woningwet neergelegde beginse l, dat de aan
wijziging van de bestemming Yan den in bet 
plan begrepen grond, behouden afwijking bij 
uitzondering op ondergesch ikte punten, door 
den gemeenteraad behoort te geschieden; 

dat toch, a l mogen de op dit punt door Ge-
deputeerde Staten gegeven voorschriften, zoo
a ls di t coll ege in een zijne,· a dviezen opmerkt, 
meer gedeta ill eerd zijn dan het geval was met 
de soortgelijke door den raad de r gemeente 
Tilburg vastgestelde bepalingen, met het oog 
waarop in Ons besluit van 13 Maa rt 1936, n°. 
39, werd bes! ist, dat Gedeputeerde Staten van 

oord-Brabant terecht hun goedkeur ing aan 
het desbetreffende raadsbesluit hadden onthou
den, zu lks toch niet wegneemt, dat ook de on
derhavige , aan burgemee ter en wethouders 
van Amsterdam verleende bevoegdheid tot af
wijking van het plan niet toe laatbaa r kan wor-

1 den geacht ; 
dat di t met name geldt ten aanz ien van het 

bepaalde onder d en e, waarbij aan burgemees
ter en wethouders de bevoegdheid wordt ver
leend om de bestemming van bepaalde ter
re inen, zooals deze op het ui tbre idingsplan is 
aangegeven, ingrijpend te wijzigen, zonder dat 
aan belanghebbenden de ge legenheid zou open
staan, daartegen bezwaar te maken, eventueel 
daarvan bij Ons in beroep te komen ; 

dat om dezelfde redenen, a ls hi er vermeld, 
ook bezwaar bestaat tegen het bepaalde in 
artikel 13 , 2e Jid , der bebouwingsvoor chriften, 
waarbij aan burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid wordt gegeven om toe te staan. 
dat va n de, volr de in het eerste I id van dat 
artikel bedoelde g ronden in het ui tbreidings
plan, aangegeven bestemming {te weten boer
derijen met de daarbij benoodi gde bedrij fsge
bouwen ten behoeve van landbouw en veeteelt) 
wordt afgeweken ten behoeve van het gebru ik 
dier gronden als sportterre in of als volkstui
nen· 

O;erwegende: dat eveneens bezwaar bestaat 
tegen de bestemming van gronden tot " park, 
plantsoen, stadskweekerij , begraafplaats of 
speelweide" ; 

dat toch ingevolge artikel 12, eerste I id, 
onder b, van het V,7oningbe lu it op een pl an 
van uitbre id ing, dat, zooa ls het onderhavige, 
de bestemming in onderdeelen aanwijst, de 
onderscheiden bestemm ingen moeten worden 
aangeduid 1net duidelijke aanwijzing van de 
beg1·enzing daarvan; dat hieruit niet anders 
kan volgen, dan dat met een vijfvoudige be
stemming a ls de evenbedoelde n iet mag war-
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den volstaan, doch dat behoort te worden aan
gegeven, welke gronden worden bestemd tot 
park, welke tot plantsoen enz. ; 

Overwegende: dat voorts a ls een ernstig be
zwaar tegen het onderhavige plan moet ge l
eien, dat een aantal e igenaren door de aan 
hunne perceelen gegeven bestemming dreigt 
te worden benadeeld; 

dat immers de binnen het gebied van het 
plan gelegen perceelen van de Naamlooze Ven
nootschap M. J. van Hattum's H avenwerken 
en de Naamlooze Vennootschap W. Blanke
voort Czn.'s Aanneming Maatschappij, van de 

aamlooze V ennootschap tot exploitatie van 
onroerende goederen in Nederland Nommer 
Twee, van de Vereeniging tot behoud van 
Natuurmonumenten in N ederland, van H. van 
Veeren Jr. , alsmede eeni ge perceelen van de 
W eduwe van Veeren c.s., te weten een tweetal 
perceelen aan de Schagerlaan en een perceel 
aan den Ringdijk, welke perceelen volgens het 
thans geldende uitbreidingsplan van 1907 zij n 
bestemd voor gesloten bebouwing, inge\'olge 
het onderwerpelijke herzien ingsplan geheel of 
grootencleels zijn bestemd tot openbare straat, 
tot park, speelweide, volkstu inen en andere 
doele inden van openbaar nut, zonder dat voor 
de betrokken eigenaren eeni ge waarborg be
staat, dat de bedoelde perceelen binnen a fzi en
baren t ijd door de gemeente zullen worden ont
eigend, terwijl er evenmin eene gemeente lij ke 
schadevergoedingsverordening bestaat, op grond 
waarvan de e igenaren aanspraak op vergoe 
ding van de voor hen te lijden schade zouden 
kunnen maken; 

dat in verband hiermede moet worden ge
oordeel cl, dat Gedeputeerde Staten ten onrech
te er toe zijn overgegaan om aan de gronden 
van deze eigenaren zonder meer de evenver
mel de bestemmingen te geven; 

dat Gedeputeerde Staten óf eerst dàn het 
plan in dezen vorm h adden mogen va tstellen , 
nadat de gemeente Amsterdam zich op hun 
verzoek h ad verbonden om de hierbecloelcle 
e igenaren op de een of andere wijze tegen 
ernstige schade te vrijwaren, óf - voor het 
geval de gemeente niet bereid was gevonden 
aan dit verzoek te voldoen - het uitbreid ings
pl an op zooclanige andere wijze hadden be
hooren vast te stell en, dat het, voorzoover be
treft de aan de gronden te geven bestemming, 
voor deze eigenaren minder bezwarend kon 
worden geacht; 

Overwegende: dat nog bezwaar is gemaakt 
tegen de bestemming van de ten noordoosten 
van het spoorwegemplacement gelegen gron
den voor boerderijen met de daarbij benoodig
de bed rijfsgebouwen ten behoeve van land
bouw en veeteelt ; 

dat met name in een ige bezwaarschriften, 
zij het ook niet van e igenaren der desbetref
fende gronden, met een beroep op Onze be
s] uiten van 23 December 1935, n°. 20, en 9 
J a nuari 1936, n°. 38, is aangevoerd, dat het 
geven van deze bestemming in het gel/eel niet 
wu zijn geoorl oofd, doch dat dit betoog Onzes 
inziens niet opgaat; 

dat Wij bij Onze evenvermelde besluiten 
slechts hebben bes! ist, dat een bestemming 
voor "land- en tuinbouw" zonder meer zich 
met de strekking van de Woningwet, voorzoo
ver betreft gemeentelijke uitbreidingsplannen, 
niet verdraagt; 
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dat echter de onderhavige bestemming, blij
kens haar bewoordingen, bedoel t de bebouwing 
ter plaatse te regelen, en wel door slechts die 
bebouwing geoorloofd te verklaren. welke voor 
de uitoefening van landbouw en veeteelt nood
zakelijk moet worden geacht; 

dat intusschen deze beperking der bebou
wingsmogelijkheid Onzes inziens in het onder
werpelijke geval inzooverre te ver gaat, dat 
zelfs de bouw van enkele landarbeiclerswo
ningen ter plaatse niet geoorloofd is; 

Overwegende: dat de hiervoor genoemde 
bezwaren - de andere, in de bezwaarschriften 
naar voren gebrachte, bezwaren kunnen, daar 
zij deels ongegrond moeten worden geacht, 
deels betrekking hebben op binnen de reeds 
bestaande bebouwing van de Watergraafsmeer 
gelegen, en mitsd ien blijkens het vorenstaande 
ten onrechte in het plan begrepen ter reinen, 
hier buiten beschouwing blijven - van zoo
danigen aard zijn, dat zij zich tegen de goed
keuring van het onderwerpel ijke, door Gedepu
teerde Staten van Noorclholl ancl vastgestelde, 
herzieningsplan verzetten; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

goedkeuring te onthouden aan het, bij het 
boven vermei de bes! u1 t van Gedeputeerde Sta
ten vastgestelde plan tot herz iening van het 
uitbreidingsplan van de Watergraafsmeer met 
de daarbij behoorende regel ing van de af
wij kingsbevoegdheid van burgemeester en wet
houders en bebouwingsvoorschriften. 

In verband met de overwegingen van dit 
ontwerp-beslui t merkte de afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur in baar nader advies 
op, dat zij niet kan toegeven, dat een uitbrei
dingsplan, hetwélk voor de eigenaren minder 
bezwarend is, in ieder geval een ondeugdelijk 
plan zou moeten zijn en dat al moge een der
gelijk plan wellicht minder kwistig zijn met 
het bestemmen van terreinen tot parken, plant. 
soenen, speelweiden en dergelij ke, het daarom 
toch, uit een oogpunt van volkshuisvesting, 
zeer we l een behoorlijk plan kan vormen. 

Voorts was het der Afdeeling niet duidelijk, 
hoe ik reeds thans de verwachting kan koes
teren, dat een eventueel overleg tusschen Ge
deputeerde Staten en de gemeente met be
trekking tot het schadeloosstellen van de e ige
naren zonder resultaat za l blijven. De Afdee
ling merkte daarbij op, dat, voor zoover 
a l thans uit de stukken kan worden afgeleid, 
Gedeputeerde Staten, wat het onderhav ige 
uitbreidingsplan betreft, tot dusver in het 
geheel niet met de gemeente omtrent de scha
deloosstelling in overleg zijn getreden en dat 
zij goede gronden meent te hebben voor de 
verwachting, dat, indien de gemeente geplaatst 
zou worden voor de keus om óf de eigenaren 
voor schade te vrijwa1·en, Of met een minder 
fraai pi an genoegen te nemen, zij wel voor het 
w rste zal kiezen. 

De Afcleeling kon clan ook niet met mij 
medegaan, wanneer ik de beide, in het ont
werp-besluit tot uitdrukking gebrachte, moge
lijkheden verwerp en meende tevens de aan
dacht erop te moeten vestigen, dat, wanneer 
mijn opvatting juist ware, hiermede zou zijn 
bes! ist, dat Gedeputeerde Staten in het onder
hav ige geval nimmer een behoorlijk uitbrei
dingsplan hadden kunnen vaststellen. H et in-
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grijpen van Gedeputeerde Staten ingevolge 
artikel 40 der Woningwet zou, naar de mee
ning van de Afdeeling, hier dus worden ver
laagd tot een bloote formaliteit, welke in acht 
genomen moest worden, vóórdat de gemeente 
de zaak weer in handen zou krijgen. De Af
deeling kon dan ook niet aanvaarden, dat de 
toepassing van de Woningwet tot een derge
lijke consequentie zou nopen. 

Met betrekking tot mijn tot nu toe behan
delde bezwaar - dat namelijk de vaststelling 
van een nieuw plan door Gedeputeerde Staten 
niet tot een bevredigend resultaat zal kunnen 
leiden - merkte de Afdeeling voorts nog op, 
dat dit bezwaar, ook a l ware het juist, op zich 
zelf geen grond zou kunnen opleveren om te 
beslissen, dat thans de gemeente weer bevoegd 
zou zijn om tot de vaststelling van een plan 
over te gaan. 

De Afdeeling meende, dat hier de vraag, 
wat in deze de wet bepaalt, beantwoording be
hoeft. 

Tegenover mijn hiervoren aangehaalde op
merking, dat Gedeputeerde Staten, naar mijne 
meening, slechts dan bevoegd zijn om een 
nieuw plan vast te stell en, indien de stell ing 
wordt aanvaard, dat het tweede lid van artikel 
38 te dezen van overeenkomstige toepassing is, 
stelde de Afdeeling het volgende. 

De artikelen 38 en 40 der Woningwet hou
den deze regeling in, dat, voor het geval we
gens niet-goedkeuring door Gedeputeerde Sta
ten of de Kroon een nieuw plan moet worden 
vastgesteld, de gemeenteraad een termijn van 
twaalf maanden heeft om zulks te doen, ter
wijl, indien de gemeenteraad dezen termijn 
laat voorbijgaan, zonder een nieuw plan aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te 
onderwerpen, de verplichting om een zoodanig 
plan vast te stellen, op Gedeputeerde Staten 
komt te rusten, of met andere woorden, indien 
het lagere college in gebreke blij ft, dan wordt 
dit uitgeschakeld en gaat zijn bevoegdheid 
over op het hoogere college. 

De gedachte, welke aan deze regeling ten 
grondslag 1 igt, is kennelijk deze, dat er een 
waarborg moet bestaan, dat de vaststelling 
van een uitbreidingsplan of een herziening van 
een zoodanig plan niet onnoodig wordt uitge
steld of op de lange baan geschoven. Met deze 
grondgedachte wu het, naar het der Afdeeling 
wilde voorkomen, bezwaarlijk te rijmen zijn, 
dat, indien Gedeputeerde Staten bij de vast
stelling van hun plan eens een keer mistasten, 
hiermede tegelijkertijd hun bevoegdheid ex ar
tikel 40 zou komen te vervallen, met het ge
volg, dat het lagere college, welks in gebreke 
blijven tot het optreden van Gedeputeerde 
Staten aanleiding gaf, wederom competent zou 
worden en men dus weer geheel van voren af 
aan zou moeten beginnen, met al het daaraan 
verbonden t ijdverlies. 

Hoewel de Afdeeling toegaf, dat in artikel 
40 het tweede lid van artikel 38 niet van 
overeenkomstige toepassing is verklaard, achtte 
de Afdeeling, nu de bedoeling van de wet 
zoo duidelijk spreekt. dit enkele feit niet vol 
doende om daaruit af te leiden, dat niet het 
college van Gedeputeerde Staten, doch de 
gemeenteraad in een geval als hierbedoeld 
tot de vaststelling is geroepen. Naar de mee
ning van de Afdeeling zou ten hoogste van 
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een te betreuren l acune in de Woningwet kun
nen worden gesproken. 

Ten aanzien van mijne opmerking, dat het 
niet duidelijk is, wat er zou moeten gebeuren, 
als Gedeputeerde Staten- zich eveneens op het 
standpunt stellend, dat de gemeente wederom 
tot het vaststellen van een pi an geroepen is 
- het nieuwe plan niet zouden willen vast
stellen, wees de Afdeeling erop, dat, a l bevat 
de Woningwet ten deze geen nadrukkelijke be
paling, wat moet geschieden, indien Gedepu
teerde Staten hunne medewerking mochten 
weigeren, de Provinciale Wet wel degelijk 
voorziet in d it geval; de artikelen 128 en 129 
dier wet geven nl. den weg aan, welke a lsdan 
zal zijn te bewandelen. 

Voorts merkte de Afdeeling op, dat, indien 
men mijne meening deelt en zich het geval zou 
voordoen, dat de gemeente, zich op het stand
punt stellende, dat de aangelegenheid nu voor
goed in handen van Gedeputeerde Staten is 
overgegaan, geen plan meer wil voorstellen, 
de bepaling van artikel 38, tweede lid, hier 
geen baat zou kunnen brengen, omdat deze 
bepaling slechts betrekking heeft op het geval , 
dat een plan door Gedeputeerde Staten, of 
door Uwe Majesteit in be1·oep niet is goedge
keurd. 

Hoewel de Afdeeling zich niet kon vereeni
gen met mijne opvatting, dat niet het college 
van Gedeputeerde Staten, doch de gemeente
raad tot het vaststellen van een nieuw plan 
bevoegd zal zijn, nadat Uwer Majesteits be
slissing zal zijn genomen, had de Afdeeling er 
geen bezwaar tegen om de, aan het e inde van 
het ontwerp-besluit voorkomende woorden "het.. 
geen medebrengt, dat Gedeputeerde Staten 
zoo spoedig mogelijk een nieuw plan, waarbij 
Onze thans te nemen bes! issing is in acht ge
nomen, aan Onze goedkeuring behooren te 
onderwerpen", te doen vervallen. 

In verband h iermede merk ik op, dat in mijn 
brief aan de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur niet wordt gesproken van een ondeug
delijk, doch van een minder deugdelijk plan. 

Nu lijdt het geen twijfel, dat, wanneer met 
de belangen van alle eigenaren zoodanig reke
n ing wordt gehouden, dat zij tegen ernstige 
schade worden gevrijwaard, dit zal moeten 
geschieden door inperkingen te maken op het 
plan. Het pl an zal er dan minder gaa f uitzien 
dan verwacht kon worden, indien de belangen 
der eigenaren door een schadevergoeding vol
doende gewaarborgd waren. 

De goede gronden, die de Afdeel ing meent 
te hebben voor de verwachting, dat, indien de 
gemeente geplaatst zou worden voor de keuze 
om of de eigenaren voor schade te vrijwaren, 
of met een minder fraai plan genoegen te 
nemen, zij wel voor het eerste zal kiezen, wor
den door de Afdeeling niet nader aangeduid. 
Waar zulks ook uit de stukken niet kan wor
den afgeleid, kan ik, gezien de omstandighe id, 
dat de gemeente nog steeds /!"een regeling heeft 
getroffen, welke toch redeliJkerwijze niet ach
terwege kan blijven, een dergelijke verwach
ting niet deelen. 

Ik moet mijne meening, dat de door de Af
deeling aangegeven gedragslijn, dat door Ge
deputeerde Staten een nieuw plan moet wor
den vastgesteld, niet tot een bevredigend re
sultaat zal leiden, dat de procedure met Uwer 
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Majesteits u itspraak een einde zal moeten 
nemen, en dat een rechtsoverweging als die, 
waarin de keuze tusschen de twee mogelijk
heden tot vrijwaring tegen schade, in een be
sluit, waarbij de procedure een einde neemt, 
op haar plaats kan worden geacht, dan ook 
handhaven. 

Dat hierdoor het ingrijpen van Gedeputeerde 
Staten ingevolge artikel 40 der Woningwet, 
zooals de Afdeeling stelde, tot een bloote for
maliteit zou worden verlaagd, welke in acht 
moet worden genomen, voordat de gemeente 
de zaak weder in handen krijgt, kan ik niet 
toegeven. In die gevallen toch, waarin Uwe 
Majesteit het door Gedeputeerde Staten vast
gestelde uitbreidingsplan goedkeurt, ontstaat 
door het ingrijpen van Gedeputeerde Staten 
een wettig uitbreidingsplan. 

In dit verband merk ik op, dat vaststelling 
van het plan door Gedeputeerde Staten niet 
wenschelijk was, alvorens was getracht de ge
meente en die eigenaren, die naar hun oordeel 
uit hoofde van billijkheid voor tegemoetkoming 
in aanmerking zouden komen, tot overeen
stemming te brengen omtrent een uit te keeren 
vergoeding. 

Met de meening van de Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, dat, hetgeen de wet 
terzake van de bevoegdheid bepaalt na de 
niet-goedkeuring van een uitbreidingsplan door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld, in deze aan
gelegenheid den doorslag moet geven, kan ik 
mij uiteraard vereenigen. 

De Woningwet geeft echter daaromtrent geen 
aanwijzing; in artikel 40 worden wel verschil
lende leden van artikel 37 van overeenkom
stige toepassing verklaard, doch van artikel 
38 wordt niet gerept. Naar mijne meening is 
hier dus óf de bedoeling van den wetgever 
geweest, dat, indien Uwe Majesteit een inge
volge artikel 40 der Woningwet door Gedepu
teerde Staten vastgesteld uitbreidingsplan niet 
goedkeurt, de procedure met de uitspraak van 
Uwe Majesteit een einde neemt en dat daarna 
het gemeentebestuur een nieuwe procedure op 
touw zet, óf er kan , zooals de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur opmerkte, van een 
te betreuren lacune in de Woningwet worden 
gesproken . Noch in het eene, noch in het 
andere geval kunnen, met een beroep op de 
Woningwet, Gedeputeerde Staten tot vaststel 
ling van een nieuw plan worden geroepen. 

Op di en grond kunnen de artikelen 128 en 
129 van de Provinciale Wet niet den weg aan
wijzen, welke moet worden bewandeld, wan
neer Gedeputeerde Staten niet of niet behoor
lijk voor de vaststelling van een nieuw uit
breidingsplan zorg dragen. Immers het be
paalde in de arti kelen 128 en 129 der Provin
ciale Wet heeft blijkens het bepaalde in arti
kel 127 dier wet slechts betrekking op de uit
voering van wettelijke voorschriften. Hiertoe 
behoort, zooals hiervoren is aangetoond, niet 
het opnieuw vaststellen van een uitbreidings
plan door Gedeputeerde Staten, wanneer het 
door dit College vastgestelde plan Uwer M a
jesteits goedkeuring niet heeft kunnen erlan
gen. Artikel 129 der Provinciale Wet kan der
halve in een dergelijk geval niet worden ge
hanteerd. 

Ten aanzien van mijn tweede bezwaar merk
te de Afdeeling voor de Geschilleu van Bestuur 
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op, dat, hoewel de Afdeeling mijn vrees, dat 
door het noemen van den tuinbouw in het 
ontwerp-besluit de beoefening daarvan op de 
desbetreffende gronden zal worden gestimu
leerd, niet kan deelen, zij niettemin bereid is 
deze overweging in dier !'oege te wijzigen, dat 
daarin van tuinbouw niet meer wordt gerept. 
De Afdeeling toch kan bij nader inzien toege
ven, dat de tuinbouw geacht kan worden in 
den term landbouw te zijn begrepen. 

Ten slotte merkte de Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur ten aanzien van mijn 
laatste bezwaar op, dat de regeling van de 
herziening van uitbreidingsplannen in de Wo
ningwet betrekkelijk summier is en dat het 
dan ook op zichzelf weinig zegt, dat in deze 
wet geen bepaling is aan te wijzen, welke zich 
ertegen wu verzetten, dat een plan tot her
ziening van een uitbreidingsplan dat geheele 
uitbreidingsplan zou betreffen. 

Naar de meening van de Afdeeling, zal hier 
rekening gehouden worden met de bedoeling 
en den onderlingen samenhang van de a rti
kelen in de Woningwet, welke op uitbreidings
plannen betrekking hebben. Zij wees er voorts 
op, dat uit artikel 36 dier wet va lt a f te lei
den, dat een uitbreidingsplan ten doel heeft 
de wijze, waarop de bebouwing eener gemeente 
zich zal uitbreiden, te regelen en merkte voorts 
het navolgende op. 

Wanneer nu eenmaal op de gronden, waarop 
een dergelijk plan betrekking heeft, de bebou
wing is tot stand gekomen, dan kan er toch, 
de gevall en van de grensstrook of van een 
noodzakelijke doorbraak daargelaten, van een 
herziening van het desbetreffende plan, voor
wover de hierbedoelde gronden, geen sprake 
meer zijn. Een uitbreiding, welke in overeen
stemm ing met een bestaand plan is tot stand 
gekomen, kan bezwaarlijk opnieuw, en op ge
heel andere wijze, worden geregeld . Hieraan 
kan niet afdoen de omstandigheid, dat men 
blijkens het adv ies van den Hoofdinspecteur 
van de Volksgewndheid (Volkshuisvesting) in 
het geval van Watergraafsmeer hierom tot 
wijziging van het uitbreidingsplan, ook wat de 
reeds bestaande bebouwing betreft, is overge
gaan, omdat deze bebouwing tot stand is ge
komen in afwijking van het bestaande uitbrei
dingsplan. Het betreft hier een uitzonderlijk 
geval, ten behoeve waarvan aan de bedoeling 
van de wet geen geweld mag worden aange
daan. Overigens i er, zooals de Afdeeling in 
het ontwerp-bes! uit heeft doen uitkomen, geen 
enkele noodzaak aanwezig om ook de reeds 
bebouwde terreinen in het herzieningsplan op 
te nemen. 

De Afdeeling gaf voorts toe, dat de motivee
ring, zooals deze in het ontwerp-besluit voor
kwam, minder gelukk ig is, inwoverre artikel 
43 der Woningwet daarbij toepasselijk wordt 
geacht op de hierbedoelde in de W atergraafs
meer gelegen bebouwde kom, niettegenstaande 
deze kom reeds valt onder het bestaande uit
breid ingsplan van 1907. De Afdeeling had dan 
ook aanleiding gevonden de desbetreffende 
overwegingen te wijzigen. 

Dat rekening houdende met de bedoeling en 
den onderlingen samenhang van de artikelen 
in de Woningwet, welke op de uitbreidings
plannen betrekking hebben, tot de conclusie 
moet leiden, dat de herziening van een uitbrei-
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dingsplan dat geheele uitbre idingsplan niet 
wu mogen betreffen, kan ik niet toegeven. 
Deze bedoeling bl ijkt noch uit de letter van 
-de wet, noch ui t het te rzake gevoe rde schrif
telij k en mondeling overleg bij de totstand
koming en de herzieningen van de Woningwet. 
Een aanwij zing, welke zou kunnen le iden tot 
e en tegenovergestelde meening geeft het vijfde 
lid van a r t ikel 36 der · Woningwet , waarbij 
zonder eeni ge beperking ten aanzien van den 
omvang een ti en ja rige herziening van het uit
bre idingspl a n wordt voorgeschreven. 

Ik kan da n ook niet medegaan met het a d
vies van de Afdeeling voor de Geschillen van 
B estuur op dit punt. 

E erbiedig geef ik Uwer Ma jeste it thans in 
overweging het ontwerp-beslui t te bekrach
tigen, da t overeenkomstig mijn zi enswijze is 
opgemaakt . 

D e M inis ter van B innenlandsche Zaken , 
H . v a n B o e ij e n. 

s. 32. 

3 ,Y overn ber 1937. BESLUIT, bepa lende de 
bekendmaking in het S taatsblad van de 
toetreding voor N ederland, N ederlaruluh
l ndië, Surinarne en Cu?"açao tot de in het 
proces-verbaal van Londen va n 6 Novem
ber 1936 verva tte regelen betreffende het 
opt reden va n onderzeebooten ten aa 11zien 
van koopvaardijschepen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gez ien de in het p roces-verbaal van L onden 

van 6 N ovember 1936 vervatte regelen be
tre ffende het optreden van onderzeebooten ten 
aanzien van koopvaa,-dijschepen ; 

Overwegende, clat de N ederl andsche R egee
ring voor Nederland, N ed erlandsch-l ndië, Su
riname en Curaçao tot genoemde regelen i~ 
toegetreden en da t di e toetreding op 30 Sep
tember 1937 ter kennis va n de R egeering van 
het V ereenigd K oninkrijk van Groot- B ritan
nië en Noord-] e?'land is gebracht ; 

Overwegende mede, dat ciie toetred ing op 
30 September 1937 is van kracht geworden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
J3u itenlandsche Za ken van den 28sten October 
1937, Di recti e van het Protocol, n °. 38634 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoelde toetreding te doen bekend 

m a ken door de p l aats ing va n dit B esl uit in 
het Staatsblad. 

E en a fdru k en eene vertali ng van genoemd 
proces-verbaal , a lsmede eene opgave va n de 
la nden, di e tot vermelde regelen zij n toege
treden, zijn bij dit Bes luit gevoegd. 

Onze Min isters, Hoofden van De partemen
ten van A lgemeen Bestuur , zij n , ieder voor 
zooveel hem aangaat, be last met de u itvoering 
van hetgeen te dezen wordt vere isch t. 

H et Loo, den 3den November 1937. 
WILHE LMINA. 

D e M inister van Buitenlandsche Z aken, 
J . P a t ij n. 

(Ui tgeg. 16 N overn be1· 1937.) 
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PROCES -VERBAAL. 

Overwegende, da t het Verdrag voor de be
perking en de vermi ndering der vlootbewa
peningen, hetwelk op 22 April 1930 te Loncien 
is geteekend , n iet door a ll e onderteekenaat·s 
is bekrachti gd ; 

dat genoemd Verdrag na den 31sten Decem
ber 1936 zal ophouden van kracht te zijn , met 
uitzondering van Deel IV va n het Verdrag, 
waarin a ls vaststaande regelen van interna
tionaal rech t eenige bepali ngen zijn opgeno
men betreffende het optreden va n onderzee
booten ten aanzien van koopvaardij schepen, 
welk Deel voor onbeperkten tijd van kracht 
blijft; 

dat in het laatste I id van artikel 22 van 
genoemd Deel IV wordt verklaard , dat de 
Hooge Verdrags lui tende P artij en a lle andere 
Mogendheden uitnoodigen om hare instem
ming met genoemde regelen te betuigen ; 

dat de R egeeringen van de Fransche R epu
bliek en van het Koninkrijk Ita lië h a re uit 
de onder teekening va n genoemd Verdrag 
voortvloeiende aanvaarding van genoemde 
rege len hebben bevesti gd; 

en dat a lle onderteekena ren va n genoemd 
Verd rag het wenschelijk ach ten, dat een zoo 
g root mogelijk aanta l Mogendheden de rP.ge
len opgenomen in genoemd Deel IV als vast
staande regelen van interna tionaal rech t aan
vaarden ; 

noodi gen de ondergeteekenden, ver tegen
woordi gers van hunne onderscheidene R egee
ringen, gez ien de bepali ngen van genoemd 
Art ike l 22 van het Verdrag, hierbij de R e
geer ing van het vereenigde K oninkrijk van 
Groot-Bri tannië en Noord-Ie rl and ui t om de 
hierbij gevoegde regelen onmiddellijk mede 
te deelen aan de R egeeringen van all e Mo
gendheden, welke het genoemd Verdrag ni et 
onder teekend h ebben, onder ui tnoodig ing daar
toe ui tdruk kelij k en voor onbeperkten duur 
toe te treden. 

R egel en . 

,,(1 ) In haar optreden ten aanzien va n 
koo pvaardij schepen moeten de onderzeebooten 
zich gedragen naar de regelen va n I nte rna
tionaa l R ech t, waaraan de bovenwateroor logs
schepen zij n onderworpen. 

,, (2) Met name mag een oorlogsschip, het
zij bovenwaterschi p of onderzeeboot, ui tgezo n
derd in het geval van een aanhoudende we ige
r ing om te stoppen na behoorlijke aanmani ng 
of van fe itelijk verzet tegen onderzoek, een 
koopvaardij sch ip n iet tot zinken brengen of 
onzeewaardig ma ken zonder tevoren de pas
sagiers, de bemann ing en de scheepspapieren 
op een ve ili ge p laats te hebben gebracht. Te 
di en e inde zull en de aan boo rd aanwezig zij n
de sloepen n iet a ls een ve ilige pl aats worden 
beschouwd, tenzij de ve ilighe id va n de pas
sagie rs en va n de bema nning, in aanmerking 
genomen de gesteldheid van de zee en va n 
het weer , verzekerd is door de nabijheid va n 
land of de aanwezigheid van een ander schip 
dat in staat is hen aan boord te nemen." 



Onderteekend te Londen, den 6den Novem
ber negentienhonderd zes en dertig. 

Voor de R egeering der Vereenigde Stat.en 
van Amerika: 

Robert Wor th Bingham. 
Voor de R egeer ing van het Gemeenebest 

van Australië: 
S. M. Bruce. 

Voor de R egeeri ng van Canada: 
Vincent Massey. 

Voor de Regeering van de Fransche R epu
bliek : 

Charles Corbin. 
Voor de Regeering van het Vereenigd Ko

ninkrijk van Groot-Britannië en Noord
I erland: 

Anthony Eden. 
J. Ramsay Macdonald. 
Samuel Hoare. 

Voor de R egèering van Britsch-Indië 
(India) : 

R. A. Butler. 
Voor de Rageering van den Ierschen Vrij
• staat: 

John W . Dulanty. 
Voor de R egeeri ng van het Koninkrijk Italië: 

Dino Grandi. 
Voor de R egeering van J apan: 

Shigeru Yoshida. 
Voor de Regeering van Nieuw-Zeeland: 

W. J . Jordan. 
Voor de Regeering van de Unie van Zuid

Afrika: 
C. T. te Water. 

Toetredin gen tot de In het 1iroces-verbaal 
van Loncleu van 6 November 1936 vervatte 
regelen betrerreude het optreden van on
derzeebooteu ten aanzien van koopvaardij -

schepen. 
Afgh an istan. . ....... 25 M ei 1937. 
Albanië. ........ 3 Maart 1937. 
België .. . . ... ......... 23 December 1936. 
Bulgarije ..... 1 Maa rt 1937. 
Costa Rica.. .......... .. .. ..... 7 Juli 1937. 
Denemarken ....... ....... ... .... 21 April 1937. 
Duitschland . 23 November 1936. 
Egypte. 23 Juni 1937. 
Estl and . . ... 26 Juni 1937. 
Finl and .... ............. ...... ... 18 Februari 1937. 
Griekenland....... . .. ..... .. 11 J an uari 1937. 
Guatemala................. .. 21 April 1937. 
Haït i .. . ...... 23 J a nuari 1!\37. 
Heilige Stoel ... .... .. 16 Maart 1937. 
Nepal . . .... 21 Mei 1937. 
Nederl and (met inb,grip 

van Nederlandsch-Indi ë, 
Suriname en Curaçao) ... 30 September 1937 

Noorwegen .. . ........ 21 Mei 1937. 
Oostenrijk.. 1 April 1937. 
Pänama ... . .... ....... ... ...... 26 Februari 1937. 
Peru. 3 Juni 1937. 
Polen....... ... ........... . 5 Juli 1937. 
Saoedi Arab isch Koninkrijk 11 Juni 1937. 
Uni e van Socialistische 

Sowjet R epublieken ....... 16 Februari 1937 
(met ingang 
van 27 Decem
',er 1936). 
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Tsjechoslowakije ........... .. .. 14 September 1937 
Turkije.. .. 7 Juli 1937. 
Zuidslavië .. .. .. ...... ... .......... 19 April 1937. 
Zweden ... ... ..... ........ .. ........ 15 F ebruar i 1937. 
Zwitserland.. 22 Mei 1937. 

s. 33. 

4 Nov e1nber 1937. WET, houdende voorbe
houd van de bevoegdheid tot bekrachti
ging van het op 29 Mei 1933 te R ome 
gesloten Verdrag tot het vaststell en van 
eenige eenvormige bepalingen inzake con
se rvato ir bes lag op luchtvaartuigen. 

Bijl. Hand. Il 1936/37 , 329; 1931, 329; 
1937/38, 24. 

Hand. Il 1931/38, bladz. 63. 
B ijl . Hand. I 1937/38, 24 . 
Hand. l 1937/38, bladz. 22. 
Wij WILHELMINA, enz . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het, mede in verband met arti ke i 58 der 
Grondwet, wenschelijk is Ons de bevoegdheid 
voor te behouden het op 29 Mei 1933 te Rome 
gesloten Verdrag tot het vastste l !en van 
een ige eenvormige bepalingen inzake conser
vatoir beslag op luchtvaartuigen voor het Rijk 
in Europa te bekrachtigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad va n State , enz. 
Eenig artikel. 

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor het 
in afdruk nevens deze wet gevoegde, vanwege 
Ons te Rome op 30 December 1933 onder
tee kende Verdrag tot het vaststel !en van 
eenige eenvormi ge bepalingen inzake conser
vatoir beslag op luchtvaartuigen voor het Rijk 
in Europa te bekrachtigen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal e ize Het Loo, den 4den 

November 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van W ate,·staat , 
J. v. Buur en. 

D e Minister van J ustitie, C. Go s e I i n g. 
De Minis te.· van Buitenlandsche Zaken , 

J. P a't ij n. 
1Ui tgeg. 23 Novemb e,· 1937.) 

Fransche tekst. 

Convention pour l'untrlcatlon de certalnes 
règles relatives à la saisie conservatoire 

des Aéronefs. 

Sa Majesté Ie Roi d' Albanie, Je Prés ident 
du Reich All ema nd, Ie Président des États 
Unis d'Amérique, Ie Président Fédéral de la 
R épublique d'Autriche, Sa Majesté Ie Roi des 
Belges, Ie Prés ident des États-Unis du Brésil , 
Ie Prési dent de la R épublique du Ch ili , Ie 
Président du Gouvernement Nationaliste de 
la République de Chi ne, Ie Prés ident de la 
R épublique de Colombie, Ie Prés ident de la 
R épublique de Cuba, Sa M ajesté Ie Rni de 
Danemark et d'Islande, Ie Prés ident de la 
R épublique de l'Equateur, Ie Prés idcnt de la 
République de El Salvador, Ie Président de la 
R épublique Espagnole," le Président de la Hé
publique de Finl ande, Ie Président cle la R é-
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pub! iqeu Française, Sa Majest.é Ie Ro i de 
Grande-B retagne, cl' I rlande et des territ-0 ires 
br itanniques au-delà des Mers, E mpereu r des 
I ndes, Ie Pré ident de la République de Gua
temala, Ie Pr6siclent de la R épublique H ellé
nique, le P résident de la Républ ique du H on
duras, Son Altesse Sérénissime Ie R égent. du 
R oyaume de Hongrie, Sa Majesté Ie Roi 
cl ' Ital ie, Sa Majesté l 'Empereur du J apon, Ie 
P résident de la Républ ique de Lithuanie, Ic 
Président des l1:tats-Unis du Mexique, Ie Pré
s ident de la Répub lique du Nicaragua, Sa 
M a jesté Ie Roi de orvège, Sa Majesté la 
R eine des Pays-B as, Ie Président de la Ré
publ ique de P ologne, Ie Prés ident de la Ré
publ ique du Portugal , Sa Majest.é Ie Roi de 
Roumanie, Ie Président de la Républi que de 
Saint Domingue, les Capitaines Régents de la 
Séréniss ime Républ ique de Saint Mar io, Sa 
Sainteté Ie Souverain Ponti fe, Sa Majest.é Ie 
R oi de Suède, Ie Conseil Fédéral Suisse, Ie 
Prés ident de la République Tchéco lovaque, 
Ie P rés ident de la République du Turquie, Ie 
Comi té Centra[ E xécut if de l 'Union des R é
publiques Soviétiques Socia listes, Ie P rés ident 
des l1:tats-Un i du Venezuela, Sa Majesté Ie 
Roi de Yougoslav ie, 

ayant reconnu l'ut ili f;é d'adopter certaines 
règles uni fo1m es en matière de sa i~ie conser
vato ire des aé rnnefs, 

ont nommé à eet e ffet leurs P léni potentia i
res respectifs, 

lesquels, dûment autorisés, ont concl u et 
signé la Conven t ion su ivante: 

Article P remier. Les H autes Parties Con
tractantes s'engagent à prendre les mesures 
nécessa ires pour donner effet aux règles éta
bl ies par la présente Convention. 

Art. 2. 1. Au sens de la présente Conven
t ion on comp rend par saisie conservatoire tont 
acte, que] que so it son nom, par lequel un 
aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, par 
l 'entrem ise des agents de la justice ou de l'ad
min istration publique, au profi t oit d'un 
créancier, soi t du propriéta ire ou d u t itu la ire 
d' un dro it réel grevant l'aéronef, sans que le 
saisissant pu isse invoquer un jugement exécu
toire, obtenu préalablement dans la procéclure 
ordinaire, ou un t it re cl'exécution équivalent. 

2. Au cas oû la loi compétente accorde ~u 
créancier, qu i détien t l 'aéronef sans le con
sentement de !'explo itant, un droi t de réten
tion, l 'exercice de ce droit est, aux fins de la 
présente Convention, assimi lé à l a sa isie con
servatoire et soumis au régime prévu par la 
présente Convention. 

Art . 3. 1. Sont exempts de sa isie conserva
to ire : 

a. Les aéronefs a ffectés exclusivement à un 
service d 'Etat, poste comprise, commerce ex
cept.é; 

b. Les aéronefs m is effectivement en ser
vice sur une I igne régu l iè re de transports pu
bl ics et les aé ronefs de ré erve ind ispensables; 

c. Tout autre aéronef a ffecté à des trans
ports de pe1 onnes ou de biens contra rémuné
ration, lorsqu' il est prêt à partir poLir un tel 
transport, excepté dans Ie cas oû il s'agit 
d'une <lette contractée pour Ie voyage qu' il 
va fa ire ou d'une créance née au cours du 
voyage. 
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2. Les disposit ions du présent article ne 
s'appliquent pas à la saisie conservatoire exer
cée par Ie propriéta ire dépossédé de son aéro
nef par un acte ill icite. 

Art. 4. 1. Dans Ie cas oû la sa is ie n'est 
pas interdite ou lorsque, en cas d'insa is issa
bili té de l'aéronef, Pexploitan t ne l' invoq ue 
pas, un cautionnement suffi sant em pêche la 
sa isie conservatoire et donne dro it à Ja ma in
levée immédiate. 

2. Le cautionnement est suffisant s' il couvrn 
Ie montant de la <lette et les fra is et s'il est 
affecté exclusivement au paiement du créan
cier, ou s'il couvre la valeur de l'aéronef si 
celle-ci est in férieure au montant de la <lette 
et des frais. 

Art. 5. Dans tous les cas, il sera statué. 
par une procédure somma ire et rapide, sur Ja 
demande en mainlevée de la sa isie conserva
toire. 

Art. 6. 1. S' il a été procédé la sa isie d'un 
aéronef insa isissable d'après les d ispos it ions de 
la pré ente Convention, ou si Ie débiteur a 
dû fourn ir un caut ionnement pour en em
pêcher la saisie ou pour en obtenir rnain levée, 
Ie sa isissant est responsable , su ivant la lo i a u 
lieu de la procédu re, du dommage en résul 
tant pour !'exploitant ou Ie p rnpriéta ire. 

2. La même règle s'applique en cas de 
sa isie conservatoire opérée sans juste cause. 

Art. 7. La p résente Convention ne s'appl i
que ni aux mesures conservatoires en matière 
de fa illite, ni aux mesures conservatoires ef
fectués en cas d ' infraction aux règles de dou
ane, pénales ou de pol ice. 

Art. 8. La présente Convent ion ne s'oppuse 
pas à l'application des convent ions internatio
nales entre les H autes P a rt ies Contractantes 
qui prévoient une insais issabili té plus étendue. 

Art. 9. 1. La présente Convent ion s'appli 
que sur Ie terri toire de chacune des Hautes 
P arties Contractantes à tout aé ronef immatr i
culé clans Ie territojre d'une autre P arti e Con
tractante. 

2. L'expression "territoire d' une H aute 
P artie Contractan te" comprend tout terr ito ire 
sownis au pouvoir souverain, à la suzera ineté, 
au protectorat, au mandat ou à l 'autorité de 
lad ite Haute P artie Contractan te polll· lequel 
cette dern ière est partie à l a Conven t ion. 

Art. 10. La présente Convention est rédi géc 
en frança is en un seul exempl a ire qui reste ,·a 
déposé aux a rchives du Ministère des Af
faires Etrangè res du Roya ume d'I ta l 1e, et. 
<lont une copie certif iée conforme sera tran~
mise par les soins du Gouvernement du Ruy
aume d'Ital ie à ch acun des Gouvernernents 
i n té resst>s. 

Art-. ll. 1. L a présente Convention SP.ra 
ratifiée. Les instruments de ratif ication seront 
déposés aux a rchi ves du Ministère des Af
fa ires Etrangères du R oyaume d'Jtalie, qui 
en notifiera Ie dépót à chacun des Gouverne
ments 1ntéressés. 

2. Dès que Ie dépöt de cinq ratif ications 
aura été effectué, la Convention entrera E>n 
vigueur, entre les Hautes Parties Con tracta n
tes qui l'auront ratifiée, quatre-v ingt.di x jours 
après Ie dépöt de la cinquième ratificat ion. 
Chaque ratification <lont Ie dé pöt sera effec
tué u i tér ieurement prndui ra ses effets quatre-
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vingt-dix jours après ce depot. 
3. Il appartiendra au Gouvernement du 

Royaume d' Ita lie de notifi er à chacun dm, 
Gouvernemenra intéressés la da te de l' entrée 
en vigueur de la présente Convention . 

Art. 12. 1. L a présente Convention , après 
s<;>n entrée en vigueur, sera ouverte à !' a dhé
s1on . 

2. L' adhésion sera effectuée pa r une noti 
fi cation adressée au Gouvernem ent du Roy
aume d'Ita lie, qui en fera pa r t à chacun des 
Gouvernements inté ressés. 

3. L'adhés ion produira ses e ffera quatre
vingt-dix jours après la notifi cation faite au 
Gouvernement du Royaume d'Ita lie . 

Art. 13. 1. Chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourra dénoncer la présen te 
Convention par une notifi ca t ion fai te au Gou
vernement du Royaume d' Ita lie, qui ~n avi
sera immédiatement chacun des Gouverne
menra intéressés . 

2. La dénor:ci ation produira ses effets six 
mais après la notification de la dénonciation 
et seulem ent à l' égard de la Partie qui y aura 
procédé. 

Art. 14. 1. Les H autes Parties Contrac
tantes pourront, a u moment de la signature, 
du dépöt des ratifications, ou de leur adhé
sion, déclarer que l' acceptation qu 'e lles don
nent à la p résente Convent ion ne s'appliqne 
pas à ! ' ensemble ou à tou te pa rt ie de lenrs 
colonies, p rotectora ts, territoires d'outre-mer, 
territoires sous mandat ou tout autre terri
toire soumis à leur souveraineté, autorité, ou 
suzera ineté. 

2. Les Hautes Par ties Contractantes pour
ront ul térieurement notifi er au Gouve rnement 
du Royaume d'Ita lie qu'elles en tendent ren
dre applicabl e l a présente Convent ion "à !'en
semble ou à tou te pa rti e de leurs colonies, 
protectorats, territoires d'outre-mer , territoires 
sous mandat, ou tout autre territoire soumis à 
leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté 
ainsi exclus de leur déclaration ori g inelle . 

3. Elles pourront, à tout moment, notifi er 
au Gouvernement du Royaume d' Italie qu' el
les entendent vair cesser l' application de la 
présen te Convention à !'ensemble ou à toute 
parti e de leurs colonies, p rotectora ts, terri toi 
res d'out re-mer, territoires· sous mandat , ou 
tout autre territo ire soumis à leur souve
raineté, autor ité, ou suzeraineté. 

4. Le Gouvernement du Roya ume d'Ita lie 
notifi era à chacirn des Gouvernemenra inté res
sés les notifications fa ites conformément aux 
deux ali néas p récédenra. 

Art. 15. Chacune des H autes P a rt ies Con
tractantes aura la facul té, au pi us tót deux 
ans a p rès l a m ise e n v igueur de Ja présentc 
Convention, de provoquer la réunion d 'une 
nouvelle conférence internationa le dans Ie but 
de rechercher les amél iorations qui pourrai ent 
être apportées à l a présen te Convent ion. Elle 
s' adressera dans ce but au Gouvernement de , 
la R êpublique Fra nçaise qui prendra les me
sures nêcessaires pour préparer cette confé
rence . 

L a présente Convention, faite à Rome, Ie 
29 mai 1933, rest.era ouverte à l a signatur" 
jusqu'au premier janvier 1934. 
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En foi de quoi , les Plénipotenti a ires ont 
signé la présente Convention. 

Pour l ' Allemagne : 
R einhold Rich ter 
Dr. Wegerdt 
Dr. Albrecht 
Dr. jur. Otto Riese 

Pour l es Etats-Unis d' A mérique : 
La Dél égation des E tats- Unis d' A m érique 

déclare que la Convention s'appl iquera seule
ment dans l es limites continental es des E tats
Unis d' A m érique à l ',exclusion du ~erritoire de 
l 'Alaska. 

J ohn C. Cooper 
J aeckel 
John Jay Ide 

P our l ' A u triche : 
Grueneba um 
Strobele 

P ou,· la B elgique : 
H. de Vos 

Pour l e Brésil: 
Alcibiades P eçanha 
T rajano Medeiros do P aço 

P our l e Danem-a,·k : 
L. Ingerslev 
Knud Gregersen 

P our El Sal vador : 
A . Sandoval 

Pour l ' E spagne: 
Juan F. de R anero 
Ale jandro Arias Salgado 

P our la France : 
A. de L a dra dell e 
George Ri pert 

P ou,· la Grande B,·etagne et l ' lrlanàe du 
Nord: 

A . H. D ennis 
A . W . Brown 

P om· l' l nde : 
A . H. Dennis 
A. W. Brown 

P our l e Guatemala : 
J. H errera 
F ederico G. Murga 

P owr l ' !talie : 
A . Giannini 

P our la L i thuanie : 
V . Ca rneckis 

P our la N orvège: 
M. Mjoell ner 

P our la P ologne: 
Léon B abinski 

P ou1· la R ou1nanie : 
D . I . Ghika 
Al. Cantacuzino Pascanu 
E t. Veron 

P our Saint M arin: 
Gozi 

Pou,· la Suisse: 
F . H ess 
Clerc 

P ou,· la 1'chécoslovaquie : 
Szalatnay 
Dr. jur. J . N etik 
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P our la Tu,·quie: 
H. Vassif 8/6/33 

P our la Y ougoslavie: 
D. Kassidolatz (9/VIII/1933) 

P our l' H ondiuras: 
Augusto Guglielmo Tuccimei (12/X/1933) 

Pour la H ongrie : 
André de Hory (18/XII/1933) 

Pour les Pays-Bas: 
J. Patijn (30/XII/1933). 

s. 34. 

5 November 1937. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het taatsblad van de 
op 28 Augustu 1936 te B oekarest tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk Roemenië ge loten clearing
overeenkomst, alsmede van den op 21 
Augu tus 1937 a ldaar tu schen beide lan
den ges loten modus vivendi tot handha
ving van de overeen.komst met eenige 
wijzigingen. 

Wij WILHELM! A, enz. · 
Gezien de op 28 Augustu; 1936 te B oeka

rest tusschen het K oninkrijk der N ederlanden 
en het K oninkrijk Roemenië ge loten cleari,-ig. 
overeenkomst, a lsmede den op 21 Augustus 
1937 aldaar tusschen beide landen gesloten 
modus vivend i tot handhaving van de overeen
komst met eenige wijzigingen, van welke ovet·
eenkomst en modus vivendi een afdruk en 
eene vertaling bij d it Be lui t zijn gevoegd; 

Gelet op artikel 2 der Wet Internationaal 
Betalingsverkeer 1934 (Staatsblad n°. 5831; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
krachten artikel 14 voor Nederland, Neder
landsch- l ndië, Suriname en Curarao op 1 
September 1936 is in werking getreden en, 
na door de Roemeensche R egeer ing met in
gang van 1 Augustus 1937 te zijn opgezegd, 
weder is verlengd achtereenvolgens tot 15 
Augustus en 21 Augustus 1937 en vervolgens 
gehandhaafd bij genoemden mod11 vivendi 
tot 31 December 1937; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 29sten October 
1937, Directie van het Protocol, n°. 38856 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkom t en m dus vi

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

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Het Loo, den 5den November 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandse /te Zaken, 
J. Patijn. 

( Uitg eg . 19 November 1937.) 

Betallngsrer,;-ellng tusschen het J{onlnkrijk 
der Nelle rlan llen en het l{onlnkr)Jk 

Roemenië. 

Daar de Nederlandsche Regeering en de 
Roemeen che Regeering het betalingsverkeer 
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tus chen ederland en Roemenië wenschen te 
vergemakkelij ken, zijn de ondergeteekenden, 
daartoe behoorl ijk gemachtigd, het volgende 
overeengekomen: 

Art. 1. 1. De b dragen, verschuldigd voor 
iederen aankoop van Roemeensche goederen, 
ingevoerd rechtstreeks of niet rechtstreeks in 
het douane-gebied van het Koninkrijk der 
Nederlanden, zullen op den vervaldag in hun 
geheel in Nederlandsche guldens worden ge
stort op een rentelooze algemeene rekening, 
geopend bij het ederlandsch Clearinginsti
tuut. 

2. Voor zoover in den aankoopprijs ver
voer- en andere buiten Roemenië te betalen 
kosten begrepen zijn, kan het Nederlandsch 
Clearinginstituut machtiging verleenen deze 
ko ten in mindering te brengen van de op de 
a lgemeene rekening te storten bedragen onder 
voorwaarde, dat deze kosten van gebruikelijk 
karakter en econom isch gerechtvaardigd zijn. 

3. Indien het ver chuldigde bedrag uitge
drukt is in een andere valub dan den N eder
landschen gulden, zal het in gu ldens wonlt:n 
gestort op ba is van den gemiddelden koers 
van de desbetreffende valuta, volgens notee
ring van de Amsterdamsc!:e Beurs op don 
dag, voorafgaande aan dien der storting. 

4. Het ederlandsch Clearinginstituut za l 
de ationale Bank van Roemenië da!l"elijks 
op de hoogte brengen van de aldus verrichte 
stortingen. Het advies van storting zal voor 
elke torting vermelden den naam van den 
opdrachtgever in het Koninkrijk der Neder
landen, den naam van den begunstigde in 
Roemenië, den aard van de goederen en de 
gegevens, noodig voor het identificeeren van 
iedere ;,ending, a lsmede de verdeeli ng ,·an de 
gestorte bedragen over de bij zondere reke
ningen, genoemd in art. 3 van deze Overeen
komst. 

Art. 2. De Nationale Bank van Roemen ië 
zal de tegenwaarde in lei van de bij het 
Nederland ch Clearinginstituut verr icht,e stor
tingen ter beschikking stellen van de recht
hebbenden in Roemenië overeenkomstig de in 
Roemenië van kracht zijnde bepalingen. 

Art. 3. 1. De bedragen in Nederlandsche 
guldens, gestort op de a lgemeene rekening bij 
het ederlandsch Clear ing instituut, zullen 
worden verdeeld over de hierna te noemen 
bijzondere rekeningen ten name van de a
tionale Bank van Roemenië: 

a . 28 % op de bijzondere rekening A; 

b. 50 %,, ,. B; 
C. 5%,, ,, C; 
d. 5%,, ,, D · 
e. 12 % ,. ,, E.' 

2. De tegoeden van de bijzondere reken ing 
A zul len in d chronologische volgorde van de 
vervaldagen worden aangewend ten behoeve 
van betalingen aan N ederlandsche schuld
eischers van den Roemeenschen Staat en van 
de Roemeensche overheden en wel met name 
van den Dienst van de Publieke Schuld, en 
eveneens ten behoeve van de betal ingen van 
alle schulden van de autonome kas en en van 
de publieke lichamen (daarbij inbegrepen de 
schulden der gemeenten en het aandeel van 
5 % ten laste van Roemeni ë in de leeningen, 
beheerd door de "Caisse Commune" ten b•:· 
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hoeve van houders va n schuldbewijzen van 
vóór den oorl og aangegane o penba re schu lden 
van Oostenrijk en Honga rije ), u itgezonderd 
de chulden, wel ke betrekking hebben op de 
1 ever ing van goederen. 

Al s Neder landsche sch uldeischers worden 
beschouwd na tuurl ij ke personen van N eder
la ndsche na tiona l ite it en na tuurlij ke of rech ts
personen, welke hun woonplaats a ls regel in 
het K onink r ijk der Nederl a nden hebben, d ie 

ederl andsche bela ngen vertegenwoordi gen, 
een en ander voor zoo ver vastgesteld is, da t 
op 1 J ui i 1936 de betrokken rechten hun toe
behoorden, of wel da t va n voormelden da tum 
a f deze rech ten zonder onderbreking aan per
sonen va n deze! fd e g roepen hebben toebe
hoord. 

Er wordt geen inb reuk gemaakt op leening~
overeenkomsten, noch op tusschentijdsche schi k. 
kingen tusschen de Roemeensche Regee r ing en 
de houders. 

I ndien , voor de eerste maal op 31 December 
1936 en ve rvolgens aa n het e inde van iede r 
zesmaandelijksch t ijdva k, de bij zondere re ke
n ing A een sal do oplevert, nada t boven de 
bedragen in da t t ijdva k ve rva ll en een deel 
va n de gelden , benoodigd voor de coupons, die 
verva ll en in de volgende zes maanden, <lat 
vastgesteld wordt in gemeenschappelij k over
leg tusschen het N ederlandsch Clearing insti 
tuut en de N ationale B a nk van Roemenië, 
zal zij n gereserveerd, zal dit saldo op de 
volgende wijze worden aangewend : 

I. Zoola ng de reeds vervall en vorderingen, 
d ie vereffend worden door a fboeking op de 
hij zondere rekeningen A en C en de vorde
r ingen, d ie ve reffend worden door afboeking 
op de bij zondere rekening D niet geheel a fge
wikkeld zullen zijn , za l het sa ldo tot een 
maxim um van 6 % van het totaal der ged 11-

"rende het voorafgaande ha lfjaa r op de a lg-c-
meene rekening gedane stort ingen, voor de 
helft gebruikt worden voor de a fwikkeli ng 
der genoemde vorderingen op de wijze, te be
palen door het N ederla ndsch Clear ing instituut, 
terwijl <le a ndere helft za l worden overge
bracht naar het cred it van de rekening E. 

II . N a de a lgeheele afwik keli ng van <lP 
vorderingen, bedoeld onder I, zal de he lft, 
d ie voor deze a fwikkeli ng bestemd was, even
eens worden overgebracht naar het credi t van 
de rekening E. 

III. In het geval , da t he t sa ldo 6 % van do 
stortingen op de a lgerneene re kening zou over
t reffen, zal h et ove rschot worden overgebracht 
naar het credi t van de rekeni ng B , met d ien 
ve rstande, dat voor zoove ,· de vorderingen , 
bedoeld onder I , niet gehee l zull en zij n afge
wikkeld, het overschot tot d it doe l za l worden 
aangewend op de wijze , te bepa len door het 
N ederl andsch ClearinginstittHJt. 

3. De te goeden van de bijzondere rekening 
B zullen worden aangewend voor de vereffe
ning op den vervaldag van nieuwe handels
vorderingen, met inbegr ip van die vorderin
gen, .welke voortvloe ien uit leveringen van 
e iken aard gedaan aan den R oemeenschen 
Staat of aa n de autonome kassen. 

4. De tegoeden van de bijzondere re kening 
C zull en worden aangewend voor de vereffe
n ing der fin ancieele vorderingen, toebehooren
de aan N eder la ndsche onderda nen. 
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De vereffening der f inanciee le vorderingen 
za l pondspondsgewijze geschieden met d ien 
ve rsta nde, da t a ll ereerst voor afwikkel ing in 
aanmerking komen de vorder ingen, d ie ver
va ll en zij n tusschen 1 J anuar i 1935 en het in 
werking treden va n de onderhavige Overeen
komst en daarna die, welke ve rva ll en zij n in 
den loop van iede r va n de vol gende zesmaan
delij ksche pe rioden, waarvan de eerste te e i n
di gen op 31 December 1936. Zoodra het ver
loop va n de bijzondere rekening C het ver
oorloo ft, za l de ve reffen ing de r nieuwe finan
cieele vorder ingen geschieden in de volgo rde 
va n de valuta-aanvragen. 

In het geval, waarin de rekening C .;en 
sa ldo zou opleveren, nada t een bedrag, in ge
meen over leg tusschen de a t ionale B ank 
van R oemenië en het ederl a ndsch Clearing
institu ut vast te stell en, za l zij n gereserveerd, 
zal dit saldo overgebracht worden naar het 
cred it va n de rekening B . 

5. De tegoeden van de bij zondere rekening 
D zu ll en aangewend worden voor de beta lin
gen van de ach te rsta ll ige handelsvorderingen. 

H et ederlandsch Clearing instituut en de 
ational e Bank van R oemeni ë zu ll en in ge

meen over leg de wijze vaststell en, waarop de 
ve r ificat ie en de pondspondsgewijze ve reffe
ning van de ach tersta lli ge handelsvorderingen 
za l geschieden. De de fin it ieve lij t van ach
te rsta l I ige vorder ingen zal in gemeen overleg 
door de be ide instellingen worden vastgesteld. 
Zoor dra de achterstallige handelsvorderingen 
zull en zijn vereffend, za l de bij zondere reke
ning D worden afgesloten ; het sa ldo za l wor
den overgebracht naa r de specia le reken ing B 
en het percen tage van de sto rt ingen op de 
algemeene rekening, dat overgebrach t wordt 
naa r de pecia le re kening B , zal worden ver
hoogd tot 55 %. 

6. De tegoeden van de specia le re ken ing E 
zull en te r vrije beschikk ing staan van de N a
tiona le B a nk van Roemènië. H et N edor
la ndsch Clearing inst itu ut zal voor de vrije 
overmaking van deze beschikbare gelden zorg 
dragen overeenkomstig de aanwij zingen van 
de ationale Ba nk van Roemen ië. 

7. Ingeval een R oemeensche schuldenaa r 
niet in staat za l zij n of zal weige ren de docu
menten over te leggen, d ie door de ationale 
Bank van R oemen ië worden geöischt, teneinde 
het bestaan van een door een ederl a ndschen 
schu lde ischer in den vere ischten vorm ingf'
d iende vorder ing vast te stell en, zal de N a
t iona le B ank van R oemenië op verzoek van 
den schul de ischer, overgebrach t door tusschen. 
komst va n het N eder!a ndsch Clear ing instituu t, 
a ll e maatregelen nem en die noodi g zijn voor 
de vaststell ing van de schul d en za l zij met 
name overgaan tot onde rzoek va 11 de boeken 
van den schuldenaar. 

8. H et N eder la ndsch Clear ing institu ut za l 
de N ationale Bank van Roemenië onmiddel
lijk op de hoogte brengen va n iede re over
sch rij ving van bed ragen van de eene bijzon
de re rekening naar een a ndere bij zondere re
keni ng, bedoeld in de voorgaande pa ragrafen. 

9. H et Nederl a ndsch Clear inginsti tuu t en 
de N ationale B ank van Roemen ië, daa rtoe 
door hun wederz ijdsche R egeer ingen aangewe
zen, zull en in gemeen ove rleg de m iddelen 
overwegen, om de bepali ngen van het onder-
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havige a rtikel doeltreffend te ma ken en zu ll en 
zorgdragen voor de uitvoering daa rvan. Z ij 
zullen zich eveneens kunnen verstaan omtrent 
eventueel te verrichten overschrij vingen van 
de eene bijzondere rekening naa r een a nde re. 

Art. 4. 1. Al s nieuwe handelsvorderingen 
worden beschouwd : alle vorderingen, voort
spruitend uit den invoer van N ederlandsche 
goederen in Roemenië en vervallen vanaf 1 
September 1936. 

2. Als achterstallige handelsvorde ringen 
worden beschouwd: a ll e vorderingen, voort.
spru itend uit den invoer van goederen in Roe
menië door een N ederl andsche firma zonder 
r kening te houden met den oorsprong va n de 
goederen, een en a nder voor zoover deze vor
der ingen zijn vervallen vóór 1 Septembe r 1936. 

3. Als financ ieele vorderingen worden be
schouwd: 

a. D e aan het buitenland te betalen inte
r esten op obligaties of schulden van eiken 
aard andere dan dezulke, welke genoemd zijn 
in artikel 3 par. 2 ; de winsten , dividenden 
en inter sten op leeninge n en voorschotten 
en iedere andere niet commercieele sch uld in 
den zin van de onderhavige Overeenkomst, 
ve rschuldi gd door Roemeensche personen of 
ondernemingen, voorzoover deze schuldbewij
zen of vorderingen in het bezit waren van 
Nederlandsche schuldeischers, zooa ls omschre
ven in artikel 3 par. 2, op het oogenbl ik va n 
he t in werking treden van deze Overeenkomst; 

b. D e interesten, winsten of dividenden , 
voortspru ite nd uit de bel egging van N eder
l a ndsche kapitalen in R oemenië in onde rne
mingen van andere dan van ederlandsche 
nationa l iteit, naa r verhouding van he t belang 
van de deelneming van de bedoelde kap italen 
in deze ondernemingen ; 

c. D e netto opbrengsten voortsprui tend uit 
de beleggingen in Roemenië van in le i ui tge
drukte ach terstallige hande lsvorderingen, voor
zoover deze beJ-eggingen gesch ieden of ge
schied zijn in overeen temming met de Roe
meensche Wet van 15 April 1935. 

4. D e overm a king van de fina ncieele vorde
ringe n, genoemd in de voorgaande paragraaf 
onder a e n b, zal het bedrag van 5 % 's jaars 
van het nominale kapitaal niet te boven kun
nen gaan, terwijl de overmaking van kapita
len is uitges lote n. 

De overmaking van de fin anciee le vorde
r ingen, genoemd in de voorgaande paragraaf 
onde r c, zal wat betreft de rente van het 110-
m ina le kap itaa l een bedrag van 5 %, e n wat 
betreft de amortisatie een bedrag van 3 % 
niet te boven kunnen gaan. 

Art. 5. 1. V a naf den datum van het in 
werking treden van deze Overeenkomst zal 
iedere ederl andsche goederenuitvoer, te ver
effenen volgens de bepalingen van deze Over
eenkomst, onderworpen zij n aan het vooraf
gaand v isum van de bevoegde N ederlandsche 
a uto,·ite iten overeenkomsti g de van kracht 
zij nde bepalingen in Nederland. H et visum, 
dat gesteld zal worden op een copie van de 
factuur, ontheft den R oemeenschen importeur 
niet van de overlegging van het · certificaat 
van oorsprong, dat door de Roemeensche voor
schriften wordt geëisch t. 

2. Overigens zal de Roemeensche R egee-
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r ing den invoer van goederen uit het Konink
rijk der ederl a nden kunnen onderwerpen aan 
een invoervergunning. D eze vergunn ing zal 
worden verstrekt binnen de grenzen van de 
contingenten, die voorz ien zijn in het handels
verdrag van 10 F ebruari 1935, dat gesloten is 
tusschen de N ederlandsche R egeering e n de 
Roemeensche R egeering . 

Art. 6. 1. D e schuldenaren in Roemeni ë 
zij n verplicht, om op den vervaldag van hunne 
schulden aan de schuldeischers in N ederland 
de benoodigde val uta te koopen bij de Natio
nale B ank van R oemenië overeenkomstig de 
van kracht zijnde bepalingen in Roemeni ë. 

2. D e Nationale Bank van Roemenië zal 
de bedragen in guldens, di e voorkomen in het 
credit van de reke ningen, bedoeld in art. 3 
(1) van deze Overeenkomst ter besch ik king 
stellen van de schuldenaren in Roemenië over
eenkomstig de in Roemeni ë van kracht zijnde 
bepalingen en zal onverwijld de betalingsop
drachten geven ten l aste van de haar ter 
beschikking staande gelden bij het N eder
landsch Clearinginstituut. 

3. De betalingsopdrach te n zull en voor if-de
ren p laats gehad hebbenden verkoop van valu. 
ta de speciale rekening aangeven, ten laste 
waarvan de betaling zal plaats vinden, even
a ls het bedrag, den naam van den begunstigde 
en de bij zonderheden, we lke noodig zijn om 
de vordering te identifi ceeren. 

4. In het geval, waarin b ij gebre ke van 
voldoende beschikbare middel e n op een rnn 
de bijwndere rekeningen bij het N ede rlanclsch 
Clearinginstituut, de Nationale Bank van Roe
menië de noodige gulde ns niet kan verkoope n, 
zal van de aldus uitgestelde aanvragen van 
valuta door laatstgenoemde instelling nota 
wo rden genomen, terwijl zij het ederl a ndsch 
Clearinginstituut hiervan op de hoogte zal 
brengen en aan deze aanvragen gevolg zal" 
geven, zoodra op de desbetreffende rekening 
wederom middelen aanwezig zullen zijn . 

5. Ingeval de schuldenaar op den verval 
dag niet de noodige val uta van de N ationale 
Bank van Roemenië zou kunnen verkrijgen, 
zal de schul deischer kunne n vorderen, dat de 
schuldenaar de tegenwaarde in le i, berekend 
volgens de op dat oogenblik van kracht zijnde 
bepalingen, stort op een rekening, di e op zij n 
naam wordt geopend bij een bank in R oe
me nië, welke bank de verpli chting heeft om 
va n de storting de ationa le Bank van Roe
menië onm iddellijk in kenni s te ste ll en, welke 
op haar be urt het N ederlandsch Clearing
institt1ut ervan zal verwittigen. Deze storting 
za l geen bevrijdend karakter hebben. 

6. Bovendien is een schuldenaar in Roe
m enië niet bevrij d van zijn betalingsverplich 
ting, zoolang de schulde ischer niet de ge
heele tegenwaarde van zij n vorde ring in g ul 
dens hee ft ontvangen. 

7. B ehoudens dat anders tusschen partijen 
is overeengekomen, za l de omrekening in gul
dens van de in een andere valuta luidende 
vordering plaats hebben op basis van de n ge
middelden koers van de desbetreffe nde valuta, 
genoteerd op de Londensche B eurs op den 
dag, voorafgaande aan den datum van de be
talingsopdrach t van de ationale B ank van 
R oemeni ë. 
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Art. 7. De afg ifte van valuta door de 
ationale B ank van Roemenië aan de impor

teurs in Roemenië voor de ha ndelsvorderingen, 
vervall en nà 1 September 1936, zal slechts 
kunnen geschieden op vertoon van de copie 
van de factuur, door de bevoegde N ederland
sche autori te iten geviseerd in overeenstemming 
met het in het voorafgaande art ikel 5 bepaal
de. De geviseerde copie-factuur zal door den 
impor teur in Roemenië worden overgeleµ-d 
aan de N a tionale B ank van Roemeni ë, die 
haar behoorlijk afgestempeld zal voegen bij 
de aan het N ederl a ndsch Clearinginsti tuut te 
zenden betalingsopdrachten. 

Art. 8. 1. P articuli ere compensatietrans
acti es in de artikelen, voorkomend op de lij s
ten A en B van de Roemeensche compensat ie
regeling, zull en in ieder afzonderlijk geval 
slechts met de voora fgaande goedkeuring van 
het N ederlandsch Clearinginstituut ku nnen 
worden ten uitvoer gebracht. 

2. Andere particulie re compensatietransac
t ies zu ll en in ieder afzonderlijk geval slechts 
met de voorafgaande goedkeuring van de 
R oemeensche R egeering en van het N eder
landsch Clearing instituut ten uitvoer kunnen 
worden gebracht. 

3. H et N ederl andsch Cl earing insti tuut en 
de ationale B a nk van R oemenië zull en met 
elkander tot overeenstemming komen, volgens 
de instructies van hunne Regeeringen , over 
de wijze, waarop particuliere compensat.ies 
worden geregeld. 

Art. 9. 1. De ondernemingen, welke R&
meensche pet.rol eumproducten naar N eder
la nd ui tvoeren en die binnen den norm alen 
gang va n hun bedrijf N ederlandsche goederen 
in R oemenië invoeren voor hun eigen behoef
ten, zull en op door het N ederlandsch Cl earing
in~tituut en de N ationale B ank van R oemen ië 
vast te stellen wijze den koopprij s van hnn 
invoeren van N ederlandsch e goederen kunnen 
vereffenen met een deel va n den verkoopprij s 
van hun u itvoeren naar N ederl and . 

2. Tot di t doel en op aanvrage van de 
betrokken onderneming zull en de te harer 
gunste bij het Nederl a ndsch Cl earing instituut 
gestorte bedragen als volgt worden verdeeld : 

a. 28 % op de bijzondere rekening A ; 
b. 25 % B · 
C. 5 % c; 
d. 5% D· 
e. 12 % E; 
/. H et saldo van 25 % zal in het credit 

worden geboekt van geblokkeerde rekeningen 
ten gunste van de exporteurs in R oemeni ë. 
D bedragen, voor komende in het credit van 
bedoelde rekeningen, zull en slechts kunnen 
word e n gebru ik t na voorafgaande goed keur ing 
van de ationale Bank van Roemenië, d ie 
het N ederl andsch Clearing instituut e r van in 
kennis zal stell en. Bij dit advies zal de N a
tionale B ank van Roemeni ë voegen de copie
factuur van de desbetreffende levering, gev i
seerd door de bevoegde N ederlandsche autori
te iten en behoorlijk afgestempeld door ge
noemde B ank. N a ieder tijdvak van drie 
maanden zal het niet gebru ikte saldo van elke 
stort ing op de geblokkeerde rekeningen ku n
nen worden overgebracht naar de specia le 
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i-ekening B, in gemeen overl eg tusschen de 
N ationale B ank van Roemenië en het eder
landsch Clearing instituut. 

Art. 10. 1. H et is wel verstaan, da t, voor 
wat de onderhavige Overeenkomst betreft, 
met de uitdrukkingen " Koninkrijk der Ne
derl a nden" en " N ederl andsch" zoowel het 
grondgebied van het Koninkrijk in Europa, 
als dat bui ten Europa wordt bedoeld. 

2. Al s N ederl andsche goederen zull en wor
den beschouwd: a lle goederen van N ederland
schen oorsp rong, zoomede all e goederen, welke 
in N ederland een zoodanig ingrijpende bewer
king of verwerking h adden ondergaan, dat 
aan deze goederen een duidelijk na tionaal 
karakter ka n worden toegekend. 

H et Nederlandsch Cl earinginstituut en de 
Nat ionale Bank van Roemenië zu llen in ge
meen overleg kunnen vaststellen, da t niet
Nederl a ndsche goederen, van niet-Eu ropee
schen oorsprong, worden beha ndeld a ls N e
derlandsche goederen, onder voorwaarde, dat 
zij het voorwerp hebben uitgemaa kt van een 
regelmatig handelsverkeer tusschen N eder
land en Roemenië vóór het in werking treden 
va n deze overeenkomst en da t zij in R oemeni ë 
worden ingevoerd door tusschenkomst van een 
in N ederland gevestigd Nederl a ndsch handels
huis, mi ts dit handelshuis ook vóór het in 
werking treden van deze Overeenkomst dezen 
handel reed dreef. 

3. Al s R oemeensche goederen zull en wor
den beschouwd: a lle goederen van R oemeen
schen oorsprong, zoomede all e goederen, welke 
in Roemenië een zoodanige ingrijpende be
werking of verwerking hebben ondergaan, dat 
aan deze goederen een duidelijk na tionaal ka
ra kter kan worden toegekend. 

Art. ll. Wanneer deze Overeenkomst ein
digt, zull en de zendingen Roemeensche en 

ederlandsche goederen, welke op da t oogen
blik nog niet in het land van bestemming in
gevoerd, doch wel u it het andere land ver
zonden zijn, op zijn laatst drie dagen na den 
datum van de opzegging, bedoeld in a rt. 14 
(2), worden behandeld volgens de bepa lingen 
van deze Overeenkomst. 

2. De op de bijzondere rekeningen van de 
Nat ionale B ank van Roemeni ë bij het N eder
landsch Clearing instituut aanwezige saldi 
zull en overeenkomstig de bepalingen van dezo 
Overeenkomst worden aangewend. 

3. De ederl andsche importeurs zullen 
moeten voortgaan den aankoopprij s van hun 
invoeren van R oerneensche goederen bij het 
Nederla ndsch Clearinginstituut te storten, zoo
lang aan aanvragen va n valuta voor de ver
effening van nieuwe vorderingen, voortspru i
tend uit den invoer in Roemenië van Neder-
1 a ndsche goederen, voorz ie n van h et v isum 
der bevoegde N ederl andsche autoriteiten, be
doelcl in a r t. 5, n iet is voldaan. Deze stor
tingen zull en worden geboekt in het cred it 
van de bijzondere rekening B. 

A rt. 12. El ke R egeering verbindt zich de 
noodzakelijke maatregelen te t reffen, opdat 
de bepali ngen van deze Overeenkomst in acht 
worden genomen. 

Art. 13. 1. De technische u itvoering dezer 
Ove reenkomst zal in gemeen overl eg tusschen 
het ederl andsch Clearinginstituut en de 
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Nationa le B a nk van R oemenië worden ge
regeld. 

2. De be ide R egeeringen zull en in weder
zij dsche overeenstem ming de moeilij kheden 
regelen, welke de toepass ing van deze Over 
eenkomst zou kunnen medebrengen. 

Art. 14. Deze Overeenkom t doet iede re 
vroegere clearing- of betalingsregeling ver
va ll en en za l op 1 September 1936 in werking 
treden. Vóór den datum van het in werking 
treden van deze Ove reenkomst za l de Roo
meensche R egeering de ederlandsche R egee
r ing in kennis stellen van de instemming van 
de N at ionale B a nk van Roemenië met de 
onderhavi ge Overeenkomst. 

Deze Overeenkomst za l van kracht blijven 
zoola ng niet een der beide R egeeringen haar 
ver! an gen te kennen zal hebben gegeven 
haar te beëi ndi gen, met inach tnemi ng van een 
opzeggingstermijn va n minstens twee weken, 
opdat de beëind ig ing der Overeenkomst op 
het e inde van een maand pl aats vinde. 

Gedaan in tweevoud te Boekarest, den 
28sten Augustus 1936. 

Voor de R eg,eering van het 
K oninkrijk der N ederlanden , 

J . B. Hub r ec h t. 

V oor de R eg.eering van het 
K oninkrij k R oemenië, 

Gh. L e on. 

Modu s Vivendi. 

Ten e inde het handelsverkeer te vergemn k
kelij ken, totdat een nieuw verd rag zal zijn 
gesloten, zijn de K onink lijk N ederlandsche 
R egeering en de K oninklijk R oem ecnsche R e
gee ri ng overeengekomen, de bepali ngen van 
de op 28 A ugustus 1936 onderteekende Beta-
1 ingsovereenkomst met bijl agen te handhaven, 
behoudens het vol gen de : 

Art . 1. 1. I n a fwach t ing van de vaststel 
ling door de N ational e Bank van Roemen ië 
en het N ederlandsch Clear inginstituut van de 
u iteindelij ke l ijst van ach te rstallige vo rde,·in
gen, te vereffenen ten laste van de bijzondere 
rekening D. en va n de vaststelli ng door de 
be ide instellingen van het t ijdstip, waa rop de 
bijzondere re kening F definitie f za l worden 
afgesloten, zull en de stortingen op deze be ide 
reken ingen gestaakt worden op het oogenbl ik, 
dat deze Modus Vivend i in werk ing treedt. 

2 . De beide instelli ngen zull en de noodi ge 
maatrege len nemen om de afwikkel ing der 
achterstalli ge vorderingen zoo spoedi g moge
lij k te doen pl aats v inden. 

3. a de afwikkeling der bijzondere reke-
n ingen D en F zal de N ationale Bank van 
Roemenië, indi en he t geval zich voordoet , de 
guldens, wel ke noodig zij n voor de vereffening 
van de ach terstallige handelsvorder ingen, wel
ke niet te voren waren a fgewikkeld en welke 
door de be ide instelli ngen al s juist worden 
e rkend , ter beschikking stellen van de R oe
meen che schuldenaars. De betali ng aan de 
N ederlandsche schuldeischers zal geschieden 
ten laste va n de bij zondere rekening B , in 
ch ronolog ische vol gorde van de stortingen . 

Art. 2. 1. H et is te verstaan, dat het be-
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drag, over te schrijven op de bijzondere rekl?
n i ng E ove reenkomstig de bepali ngen va n a t·
t ike l 3, paragraaf 2 onder I en II van de 
Overeenkomst, ui te indelijk wordt vastgesteld 
op 120 000 gulden voor het a fgeloo pen tij d
vak. Dit bedrag za l terstond na het in wer
k ing stell en va n dezen Modus Vivendi ter 
vrije beschikking van de N ationale B ank van 
Roemenië worden gesteld. 

2. Op 31 December 1937 zal worden over
gegaan tot een nieuwe overschr ijv ing op de 
bijzondere rekening E , ove reenkomstig de in 
de vo r ige paragraa f vermelde bepalingen van 
de Overeenkomst. 

3. H et overschot van de bijzondere reke
n ing A , dat het door de N ationale B ank van 
R oemenië en het ederl andsche Clearing insti. 
tuut vast te stell en bedrag van de reserve 
overschrijdt, zal overeenkomsti g de bepal ingen 
van artikel 3, paragraaf 2 onder III va n de 
Overeenkomst, overgeschreven worden op de 
bij zondere rekening B , ten e inde voor onmid
dellijke behoeften te worden gebru ikt. 

Art. 3. 1. De be ide R egeer ingen zij n over 
eengekom en , dat in het belang van den ha n
del tusschen de be ide la nden de opeenhooping 
van bedragen in guldens, waarvoor geen be
stemming bestaat en die niet gebruikt worden, 
op de bij zondere rekening B bij het N eder
la ndsch Clearing instituut, zooveel mogelij k zal 
worden vermeden . 

2. Te di en e inde zal de ationale B ank 
van R oemenië, zelfs voordat de invoer der 
goederen heeft plaa ts gehad , de guldens, welke 
den aankoopsprijs of een a fbetaling op dien 
prij s ver tegenwoord igen , ter beschikking stel 
len van de R oemeensche schuldena ren, op 
voorwaarde, dat deze beta ling gegrond is op 
verkoop tegen documenten, of op een a ndere 
wijze van beta li ng, di e in overeenstemming i 
met de handelsgebruiken en voorzien in het 
koop- of leveringscontract. 

3. Evenzoo zal de N ederlandsche R egeering 
het nood ige verrich ten, opdat de v i a, ge
noemd in a rt ikel 5 van de Overeenkomst, zoo
da nig zull en worden verleend, da t de ter be
schi kki ng staande gelden zooveel mogelijk zul . 
Jen worden aangewend . 

4. W at betreft de in R oemenië gecontingen 
teerde a rtikelen , zal de R oemeensche R egee
ring - op aanvrage van de importeurs - in
voervergunningen verleenen , ten m inste tot do 
g renzen,, genoemd in de lijst , welke gevoegd 
is bij de Handelsovereenkomst van 10 Februar i 
1935 , vool' zoove r de R oem eensche im porteurs 
beschikken over een al gemeene invoerlicentie 
voor de betrokken artikelen. Op he t oogen
blik van afg ifte van de li centie tot invoe r in 
Roemenië, zal de bevoegde autorite it aan den 
importeur een attest a fgeven, dat deze onve r
wijld aan den N ederl andschen exporteur zal 
moeten zenden. 

Art . 4. 1. W at betreft de aankoopen van 
ta rwe, zu llen de beide R egeer ingen in gemeen 
overleg vaststel Jen de leve ringsvoonvaarclen 
en de verdeel ing van de bed ragen, gestort op 
de rekening "ta rwe" , over de bijzondere reke
n ingen, voorz ien in artikel 3 van de Over
eenkomst. 

2. Het is te verstaan, dat in deze verdee-
1 ing zull en voorkomen : 
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eerste tranche 
(30 000 ton) 

tweedet,ranche 
(30 000 ton) 

derde tranche 
(30 000 ton) 
aarikoopen 

bovo,n 
90000 ton 

Deviezen ter 
vrije beschik-
king van de 
Nationale 
Bank van 
Roemenië 

35 % 

. -10 % 

45 % 

50 % 

Niet-Neder
landsche 

goederen als 
omschreven in 
art_ 10 par. 2 
van de Over-

eenkomst 

5% 

15 % 

20 % 

20 % 

A rt. 5. Deze Modns Vivendi zal in werking 
treden op 21 Augustus 1937. Hij zal ophouden 
van kracht te zijn op 31 December 1937. 

Gedaan in tweevoud te Boekarest den 21sten 
Augustus 1937. 

L . G. van Hoorn. M . Berceanu . 

s. 35. 

8 Novembe,· 1937. BESLUIT, bepalende rle 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederl a ndschen bui tenge
woon ambassadeur in bij zondere zending, 
hoofd eener handelsm issie naar een ige 
Staten van ZuidrA ,nerika, en den Chi leen
schen Minister van Bui tenlandsche Zaken 
te Santiago de Chile gewisselde nota's dd. 
5 Mei 1937, houdende eene overeenkomst 
tot nadere regeling van de ha ndelsbetrek
kingen tus chen Nederland en Chil i met 
bijbehoorende notawisseling dd. 4 en 5 
Mei 1937, betreffende openbare werken 
in Chili. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Gez ien de tusschen Onzen buitengewoon am

bassadeur in bijzondere zending , hoofd eener 
handelsm iss ie naar eenige Staten van Zitid
.4. mr.rika, en den Chil eenschen Ministèr van 
Buitenl andsche Zaken te Santiago de Chile 
gewisselde nota's dd. 5 Mei 1937. houdende 
eene overeen komst tot nadere regel ing van de 
handelsbetrekkingen tusschen N ederland en 
Chil i, met bijbehoorende notawissel ing dd. 4 
en 5 Mei 1937, betreffende openbare werken 
in Chili, van welke nota's een a fdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
5 M e i 1 93 7 voor Nederland, N ederlands ch
l ndië, Suriname en Curaçao is in werking ge
trnden · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buiten la ndsche Za ken van den l sten Novem
ber 1937, Directie van het Protocol, n° . 38972; 

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

1 i ng daarvan, te doen bekend maken door de 
plaat ing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministe rs, Hoofden va n Departemen
ten van Al gemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
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zooveel hem aangaat, belast met de u itvoering 
van hetgeen te dezen wordt vere ischt. 

Het Loo, den 8sten November 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van B uitenland.sche Zaken, 

J . Pat ij n. 
(Uitgeg. 19 November 1937.) 

Nederl andsche H andelsm iss ie. 

Santiago, 5 Me i 1937. 

M ijnheer de Min ister, 

Ik heb de eer hieronder samen te vatten 
het resultaat van de besprekingen, welke ge
voerd zijn gedurende het bezoek van de 
K oninklijke M issie aan Ch ili met het doel de 
middelen te vinden ter ontwikkeling van de 
handelsbetrekkingen tusschen onze beide lan
den: 

1 °. De N ederlandsche R egeering verleent 
Chili het recht tot invoer in Nederland van 
ten minste: 

350 ton versche appelen tegen betaling van 
een monopolieheffing van 0.02 gulden per 
kilogram op voorwaarde, dat de invoer plaats 
vindt in het t ij dvak li ggende tusschen 1 
Maart en 30 Juni ; 

200 ton versche peren tegen betal ing van 
een monopolieheffing van 0.02 gulden per 
kilogram op voorwaarde, dat de invoer plaats 
vindt in het tijdvak liggende tusschen 1 F e
bruari en 30 Juni ; 

2°. De Chil eensche R egeering erkent, dat 
op grond van de behandeling als meestbegun
stigde natie voor tabak herkomstig uit het 
K oninkrijk der Nederlanden een verlaging 
van invoerrechten is gegarandeerd ge lijk aan 
die, welke is vastgelegd in het tusschen Chi! i 
en Cuba op 13 M aart 1937 gesloten verdrag, 
en wel voor een gelijke hoeveelhe id, zoodat de 
invoer van 276.000 kilogram tabak, herkom
stig uit het K oninkrijk der N ederlanden, zal 
zijn toegestaan tegen betali ng van een invoer-
recht van 1 ,5 0 goud per kilogram netto; 

3°. De Chil eensche R egeering zal haar wel
wi ll ende aandacht schenken aan elke aan
vrage om deviezenvergunningen voor den in
voer van voo1·tbrengselen van nijverheid her
komstig uit N ederland, binnen het kader van 
de beschikbare middel en op de clearingreke
ning. 

4°. De Chi leensche Regeering zal voort
gaan met bekwamen spoed in welwill ende studie 
te nemen de door de Koninklijke Miss ie tot 
uitdrukking gebrachte wenschen, te weten: 

1. de douanebeh andeling van de producter, 
,,Quellin", ,,Textiline W" , ,,Texti line W 1" 
en ,,Ultra D extrine'', overeenko m stig den ta
ri e fpost 954 in pl aats van de tege nwoordi ge 
behandeling overeenkomstig tarief post 11-16 ; 

2. een h erziening van den tariefpost 383 
(niet gekaarde katoenen weefsels) door ver
laging van de gewich tgrens van 200 gram per 
m2 op 175 gram ; 

3. verlaging van het invoerrecht op sisal
bi ndgaren, tarief post 279; 

4. verlaging van het invoerrecht op cacao
poeder (tariefpost 215) , chocolade (tarie fpost 
228), biscuits (tari efpost 233) en a lcohol; 
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5. verlaging van het algemeen recht op 
gepelde rijst (tariefpost 114) tot dezelfde 
hoogte als dat voor ongepelde rijst. 

De Chileensche Regeering zal zoo spoedig 
mogelijk haar uiteindelijk antwoord met be
trekking tot deze verzoeken kenbaar maken. 

5°. Deze Overeenkomst zal in werking blij 
ven tot 31 December 1938. 

Ik moge Uwer Excellentie verzoeken mij 
wel te willen doen weten of Zij zich kan ver
eenigen met de weergave, welke ik mij ver
oorloofd heb hierboven te geven . 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering 
van mijn bijzondere hoogachting te aanvaar
den. 

v. Karnobeek. 
Zijner Excellentie 
J. Ramón Gutiérrez A., 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Santiago de Chile. 

Chileensche Republiek. 
Ministerie van Bui tenlandsche 

Betrekkingen. 

Santiago, 5 Mei 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer hieronder samen te vatten 
het resultaat van de besprekingen, welke ge
voerd zijn gedurende het bezoek van de 
Koninklijke Missie aan Chili met het doel de 
middelen te vinden ter ontwikkeling van de 
handelsbetrekkingen tusschen onze beide lan
den: 

1 °. De N ederlandsche R egeering verleent 
Chili het recht tot invoer in ederland van 
ten minste: 

350 ton versche appelen tegen betaling van 
een monopolieheffing van 0.02 gulden per 
kilogram op voorwaarde, dat de invoer plaats 
vindt in het tijdvak liggende tusschen 1 
Maart en 30 Juni ; 

200 ton versche peren tegen betaling van 
een monopolieheffing van 0.02 gulden per 
kilogram op voorwaarden, dat de invoer plaats 
vindt in het t ijdva k li ggende tusschen 1 Fe
bruari en 30 Juni ; 

2°. De Chileensche Regeering erkent, dat 
op grond van de behandeling als meestbegun
stigde natie voor tabak herkomstig uit, het 
Koninkrij k der Nederlanden een verlaging 
van invoerrechten is gegarandeerd gel ijk aan 
die, welke is vastgelegd in het tusschen Chili 
en Cuba op 13 Maart 1987 gesloten verdrag, 
en wel voor een gelijke hoeve !heid , zoodat de 
invoer van 276.000 kilogram tabak, herkom -
stig uit het Koninkrijk der Nederl anden, zal 
zij n toegestaan tegen betaling van een invoer-
recht van 1,50 goud per kilogram nett.o; 

3°. .De Chileensche R egeering zal haar wel
willende aandacht schenken aan e lke aan
vrage om deviezenvergunningen voor den in
voer van voortbrengselen van nijverheid her
komstig uit Nederland , binnen het kader van 
de beschikbare middelen op de clearingreke
ning. 

4°. De Chileensche Regeering ,al voort
gaan met bekwamen spoed in welwillende studie 
te nemen de door de Koninklijke Missie tot 
uitdrukking gebrachte wenschen, te weten: 
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1. de douanebehandeling van de producten 
,,Que1lin", ,,Textiline W" , ,,Textiline W 1" 
en "Ultra Dextrine", overeenkomstig den ta
riefpost 954 in plaats van de tegenwoordige 
behandeling overeenkomstig tarief post 1116 ; 

2. een herziening van den tariefpost 383 
(niet gekaarde katoenen weefsels) door ver
l ag ing van de gewichtgrens van 200 gram per 
m2 op 175 gram ; 

3. verlaging van het invoerrecht op sisal
bindgaren, tarief post 279; 

4. verlaging van het invoerrecht op cacao
poeder (tariefpost 215). chocolade (tariefpost 
228). bi cuits (tariefpost 233) en alcohol; 

5. verlaging van het a lgemeen recht op 
gepelde rijst (tariefpost 114) tot dezelfde 
hoogte a ls dat voor ongepelde rijst. 

De Chileensche Regeering zal wo spoerlig 
mogelijk haar uiteindelijk antwoord met be
trekking tot deze verzoeken kenbaar maken. 

5°. Deze Overeenkomst zal in werking blij
ven tot 31 December 1938. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te bevesti 
gen, dat mijn Regeering zich kan vereenigen 
met de samenvatting van de besprekinge11, 
zooals hierboven vermeld en waarop betrek
king heeft Uwer Excellentie's nota van dezen 
zei fden datum. 

Ik moge de gelegenheid benutten Uwer 
Excellentie andermaal de verzekering van 
mijn hoogachting aan te bieden. 

J. Ramón Gutiérrez. 

Zijner Excell ent ie 
Jonkheer H. A. van Karnebeek, 
Buitengewoon A rnbassadeur 
van H are Afajes teit de Koningin der 
N ede,·landen. 

Neder! andsche H andelsmiss ie. 

Santiago, 4 Mei 1937. 

Mijnheer de Minister, 

Bezield door den wensch, de tusschen de 
Chi leensche R epubliek en het K oninkrijk der 
Nederlanden be taande banden van eiken aard 
te verstevigen en het mogelijke te doen urn de 
econom ische betrekkingen tusschen beide lan
den te ontwikkelen en te verste rken, zou de 

ederlandsche R egeering gaarne zien, dat de 
Chileensche Regeering: 

1 °. Hr. Ms. Gezantschap zoo spoedig mo
ge] ijk zou willen inlichten over a ll e openbare 
werken van zooclanigen aard, dat zij kunnen 
worden geacht in het bijzonder voor N eder
land of Nederland che onderdanen van belang 
te zijn en tevens voornoemd Gezantschap ken
nis zou wi 11 en geven van a ll e opclrach ten en 
be tellingen van zoodanigen aard met alle 
noodige gegevens; 

2°. welwillende aandacht zou willen schen
ken aan de aanbiedingen, die daanii t mochten 
voortvloeien. 

Met verw ij zing naar de besprekingen, die ik 
de eer had met we Excellentie te voeren, 
moge ik verzoeken, mij zoo spoedig moge
lijk te laten weten o[ de Chi leensche Regee
ring, bezield door hetzelfde verl angen, bereid 
is in dezen zin mede te werken. 
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Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering 
van mijn hoogachting te aanvaarden. 

v. Karnebeek. 
Z ijner Excellentie 
J. R amón Gutiérrez A. , 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Santiago de Chile . 

Chi leensche R epubliek. 
Ministerie van Buitenlandsche 

Betrekkingen . 
Handelspolitieke Afdeoling. 

Santiago, 5 M e i 1937. 

Mijnheer de Ambassadeur, 

Bezield door den wensch, de tusschen de 
Chileensche R epubliek en het Koninkrijk der 
Nederlanden bestaande banden van eiken aard 
te verstevigen en het mogelijke te doen om 
de eco11omische betrekkingen tusschen beide 
l anden te ontwikkele n en te versterken, zal de 
Chileensche Regeering gaarne hare medew•~r
king er toe verl eenen om onmiddellijk: 

1 °. Hr. Ms. Gezantschap zoo spoedig moge
lij k in te lichten over a ll e openbare werken 
van zoodanigen aard , dat zij kunnen worden 
geacht in het bijzonder voor Nederla nd of 
N ederlandsche onderdanen van belang te zijn 
en tevens voornoemd Gezantschap kennis te 
geven van alle opdrachten en bestellingen 
van zoodanigen aard met alle noodige ge
gevens; 

2°. wel willende aandacht te schenken aan 
de aanbiedingen, die daaru it mochten voort
vloeien . 

Ik moge de gelegenheid benutten om Uwer 
Excell entie de hernieuwde verzekering van 
mijn bijzondere hoogachting aan te bieden. 

J. Ramón Gutièrrez. 
Zijne,· Excellentie 
Jonkh eer H . A . van Karnebeek, 
Ambassadeur in B uitengewone Z ending 
van Nederland in Chili, 
Alhier. 

s. 36. 

25 Nove,nber 1937 . WET, houde nde goedkeu
ring van het N ederlandsch-Duitsche ver
drag nopens de regeling van het goederen
verkeer voor het jaar 1937 met bijlage en 
bijbehoorend slotprotocol, op 23 D ecember 
1936 te 's-Gravenhage gesloten. 

Bijl. Hand. II 1986/37, 464; 1937, 464; 
1937/3 , 25. 

H and. Il 1937/38, bladz . 76. 
Bijl. Hand. l 19:17/38, 25 . 
Hand. l 1937/38, bladz. 26. 

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

dat het Nèderl andsch-Duitsche verdrag no
pens de regel ing van het goederenverkeer voor 
het jaar 1937 met bijl age en bijbehoorend 
slotprotocol, op 23 December 1936 te 's-G,·a
venhage gesloten, a l vorens te worden bekrach
tigd, ingevolge arti kel 58 der Grondwet de 
goedkeur ing der Staten-Generaal behoeft en 

L . & S. 1937. 
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dat het voorts wenschelijk is om de bevoegd
heid voor te behouden dit verdrag op te zeg
gen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. H et in afdruk bij deze wet gevoeg

de Nederlandsch -Duitsche verdrag nopens de 
regeling van het goederenverkeer voor het 
jaar 1937 met bijl age en bijbehoorend slot
protocol, op 23 December 1936 te 's-Graven
hage gesloten, wordt voor het Rijk in Europa 
goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdhei d 
voor het in Art ikel I genoemde verdrag op 
te zeggen. 

Art. III. D eze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten No

vember 1937. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Ruitenlandsche Zaken, 
J . pat ij n. 

De Minister van Financiën, 
J. A . d e W i I de. 

De Minister van Waterstaat , 
J. v. Buur e n. 

( Uitgeg . 8 Decembe,· 1937.) 

NEDERLANDSCH -DUITSCH VERDRAG 
NOPENS DE RE l1ET,JNG VAN HE'f 
GOEDERENVERKEER VOOR HET 
JAAR 1937 VAN 23 DECEMBER 1936. 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden 
en 
D e Duitsche Rijkskansel ier, 

geleid door den wensch de economische be
trekkingen tusschen N ederland en Dui tsch
land ook gedurende het jaar 1937 te bevor
deren e n nauwer aan te knoopen, hebben tot 
Hunne gevolmachtigden benoemd: 

H a re Majesteit de Koningin der N"lderlan
den: 

den Directeur-Generaal van H andel en Nij
verhe id bij het Departe ment van Handel, 
Nijve1heid en Scheepvaart. 

Dr. H ans Max Hirschfeld , 
De Duitsche Rijkskanselier: 
den " Vortragenden Legationsrat" aan het 

Departement van Buitenlandsche Za ken, 
Felix Ben zier, 

di e, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlij ken vorm bevo11den volmachten, het 
navolgende overeengekomen zijn: 

Art. I. V an de in de bijlage vermelde 
voortbrengselen van den Nederl andschen bo
dem en de Nederlandsche nijverheid zullen 
bij hun invoer in het Duitsche clouanegebieá 
geen andere of hoogere invoerrechten geheven 
worden dan di e, welke in de bijl age bepaald 
zij n. 

Art. II. Voorzoover de Nederlandsche Re
geering den invoer van goederen in Nederland 

35 
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beperkt of in de ·toekomst beperken zal , zal 
zij daarbij met de Duitsche uitvoerbelangen 
op passende wijze rekening houden. 

Art. III. De Nederlandsche en de Duitsche 
Regeering zullen den invoer van ederland
sche en Duitsche kolen van alle soorten even
als tot dusverre welwillend behandelen. 

De invoer van steenkolen, teenkoolbriket
ten en cokes uit D uitsch land wordt voor het 
jaar 1937 gecontingenteerd en wel volgens de 
navolgende groepenverdeeling; huisbraudko
len, industriekolen, steenkoolbriketten en co
kes. 

Art. IV. Iedere Regeering zal een Regee
ringscommissie instellen, gevormd door ambte
naren der betrokken ministeries. Deze com
missies hebben tot taak in doorloopend onmid
dellijk contact de met de uitvoering van d it 
verdrag samenhangende vraagstukken te be
handelen. Over de samenstelling der Regee
r ingscommissies zullen beide Regeeringen el
kander mededeeling doen. 

Art. V. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd. Het treedt den twintigsten dag na de 
uitw isseling der bekrachtigingsoorkonden, 
welke t,e Berlijn zal plaats vinden, in werking 
en zal gelden tot den 31 ten December 1937. 

Ingeval zich ingrijpende wijzigingen in de 
economi che verhoudingen tusschen de beide 
landen mochten voordoen, kan dit verdrag 
vóórdien worden opgezegd, Een ingrij pende 
verandering in de economische verhoudingen 
tusschen de beide landen moet geacht worden 
zich eveneens voor te doen, indien één van de 
beide R egeeringen, in het algemeen of door 
afzonderlijke maatregelen, van de tot dusverre 
geldende richtsnoeren harer douanepolitiek af
wijkt en daardoor een niet onbelangrijke be
nadeel ing voor den uitvoer van het and re 
1 and ontstaat. 

I s volgens de opvatt ing van één van de 
verdragsluiten de partijen de voorwaarde van 
de vorige alinea aanwezig, dan zal deze partij 
- in den regel nochtans na voorafgaande be
spreking der Regeeringscommis ies -- de an
dere partij zoo spoedig mogelijk het voornemen 
tot opzegging mededee! en. Is dit het geyal, 
dan moeten de Regeeringscommissies bijeen
komen en trachten het door de wijzigingen 
van de economische verhoudingen verstoorde 
evenwicht van het verdrag door een daarvoor 
in aanmerking komende verevening weer te 
herstell en. Brengen deze be prekingen geener
lei uitkomst, dan moet zulks in een door de 
beide voorzitters der Regeeringscommissies 
onderteeken d zittingsprotocol worden vastge
steld . I n dit geval kan ieder van de be ide 
verdragsluitende Partij en het verdrag met een 
termijn van 14 dagen aan het einde van een 
kalendermaand opzeggen. 

Ge chied in tweevoud in de ederlandsche 
en de Duitsche taal te 's-Gravenhage, den 
23sten December 1936. 

H. M. HIRSCHFELD. 
FELIX BENZLER. 
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Bijlage bij Artlkel I. 

RECHTE ' BIJ DEN I VOE R IN HET 
D IT CHE DOUA EGEBIED. 

Benaming der goederen 

21 Koolzaad : 
bloemkool zaad ....... .. ... .. .... ............ 100 
boerenkoolzaad, spruitkoolzaad ..... 20 
andere .... .... .. ... ......... ... .... ............. 40 

Bloemenzaden .. . . .. . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. 50 
Komkommer- en augurkenzaad ..... . 50 
Kool ra bi-zaad .. . ..... . ... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 30 
Koolraapzaad ..... ....................... ...... 10 
Preizaad .. .. .... .. . ... .. . .. .. .. . . . .... . .. . . . . . .. .. 50 
Peen(wortel)zaad ............................ 60 
Petersel iezaad ...... ........ ................... 10 
Radijszaad . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. .. 50 
Ramenaszaad .. ........... .... ............... .. . 50 
Slazaad ........... .... .......... ... ........ ........ 50 
Schorseneerenzaad . ........... ............ .. . 50 
Selderijzaad ..................... .......... .. .. .. 40 
Zaad van andere consumptie-wortel-

gewassen dan bovengenoemd en 
herfstknollen ......................... .... .... 10 

Spinaziezaad .................................... 10 
Uienzaad .... ................ ............. ...... .. 50 

0 p m e r k i n g. De verdragsrech
ten gelden slechts, wanneer zij in 
het Duitsche douanegebied wor
den ingevoerd met certificaten 
van zuiverheid, erkend door do 
Duitsche Regeering, en op grond 
van overeenkomsten met D uitsche 
telers ingevolge nadere overeen
komst tusschen de be ide R egee
ringen. 

22 Karwij , versch en gedroogd ............ 8 
23 Aardappelen, versch: 

goedgekeurd pootgoed in den tijd 
van 1 Januari tot 31 Maart en 
van 1 September tot 31 Decem-
ber .......................... ... .. .. .. .... .... .. 4 

28 Kapok, onbewerkt, ook gezuiverd, in 
ande re verpakkiDg dan in geperste 
balen .................................... 3 

33 Groenten, versch: 
roode kool , witte kool, savoyekool 

in den t ijd van 1 Januari tot 31 
Me i, voorzien van bewijzen van 
overneming van een door den 
R ijksminister voor Voedselvoor
ziening en Landbouw aan te wij-
zen instantie ............. .. . . ... ... .... ... 2 

spruitkool, in den t ijd van 1 J a
nua ri tot 31 Maart en van J 

ovember tot 31 December .. .. .. 5 
0 p m e r k i n g. Het verdragsrecht 

ge ldt slechts voor een hoeveel
heid, overeenkomende met 55 % 
van de hoeveelheid, d ie in het 
jaar 1932 volgens de ambtelijke 
Duitsche invoerstatistiek uit Ne
derland in het Duitsche douane
gebied is ingevoerd. De beide 
Regeeringen kunnen het percen-
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38 

40 

45 

tage w1Jz1gen, echter niet hooger 
stellen dan 55. 

kropsla, voorzien van bewijzen van 
overneming van een door den 
Rijksm inister voor Voedselvoor
ziening en Landbouw aan te wij
zen instantie: 
in den tijd van 1 April tot 31 Mei 
m den tijd van 1 Juni tot 30 
September ..... ... ........ . ................ . 

uien tot een hoeveelhe id van ten 
hoogste 3,000,000 kg per ka len
derjaar, voorzien van bewijzen 
van overneming van een door den 
Rijksminister voor Voedselvoor
ziening en L andbouw aan te wij
zen instantie en na nadere aan
w.ijzing .. :Van den Rijksminister van 
Fmanc,en ... ........ . ...... . ............... . 

wortelen in •den tijd van 1 J anua ri 
tot 31 Maart en van 1 Juli tot 
31 December ..... . ....... . ... .. ........ .. . 

7 

10 

2 

5 
spinazie ............ . . . .. . .. .. . .. ...... . . ... .... . 5 

Boomen, wij nstokken, vaste pl anten, 
struiken, stekken en ande re levende 
gewassen zonder of met aardklui 
ten, ook in potten of kuipen ; ent
rijzen ; planten zonder aardklu iten: 

vaste planten .. ......... ......... .. .. ... .. 20. 
Polyantharozen, voorz ien van een 

door de Duitsche R egeerin" er
kend certi ficaat van zuive1iieid 21 

andere: 
rhododendrons en azalea' s, met 

uitzondering van de Indische 
aza lea's , a ll e deze met aardklui -
ten .. .. . . ..... .... ........... ..... . ....... 12.50 

magnolia's, l am·ieren, Il ex, Au
cuba, B uxus, a lle deze met 
aardklui ten ... . . . ............ ........... 10 

Coniferen (met ui tzonde ring van 
de araucaria excelsa) en clema
t is met kluiten, voorzien van 
door de Dui tsche Regeering er
kende certificaten van zuiver-
heid .... ... .. ... .. ... .. ... .... .... .......... 10 

vaste p lanten met aardkluiten ... 20 
0 p m e r k i n g . De verdragsrech

ten van 21 RM, 12,50 RM en 10 
RM gelden slechts onder de voor
waarde, dat de N ederlandsche R e
geering ingevolge een daartoe in 
het bijzonder te treffen overeen
komst bij den uitvoer van de plan
ten, waarvoor deze verdragsrech
ten gel den, waarborgt, dat uit
voe rvergunningen voor zendingen 
aan particulieren, openbare li cha
men, warenhuizen of openbare 
verkoopingen niet worden afge
geven, alsmede dat aan de in een 
gemengde Comm issie overeenge
komen prijzen wordt vastgehou
den. 

H yacinthen-, tulpen- en narcissen-
bollen ...... .... .... ......... .... ............ . .. . 20 

Druiven : 
versch, (tafeldruiven), in N eder
landsche kassen gekweekt, in ver
pakkingen met gewicht van 10 kg 
of minde r, niet per post verzonden, 
in den tijd van 1 tot 31 Juli .. .... 7 
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47 Ander ooft, versch: 
krui sbessen . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 10 
frambozen .................... ........ ...... 12.50 
0 p m e r k i n g. Als versche fram-

bozen zij n ook te beschouwen 
versch geplukte fr ambozen, die in 
den tijd van 15 Juni tot 15 Sep
tember zijn ingevoerd en die a l
leen om h aar voor bederf ge
durende het vervoer te behoeden, 
lichtelijk met verduurzamingsmid
del en , zooals b.v. mierenzuur, 
behandeld zij n. 

49 Aardbe ienpulp in verpakkingen bij 
een gewicht van 50 kg of meer ..... 8 

Frambozenpulp in verpakkingen bij 
een gewich t van 50 kg of m eer .. ... 5 
0 p m e r k i n g e n. 
1 °. Als aardbeienpulp moeten wor

den ingeklaard in brijvormigen 
toestand binnenkomende, ook in 
g isting overgegane, ongekookte 
aardbeien. 

2°. D e verdragsrechten gelden zon
der dat rekening is gehouden 
met het percentage der aard
beien- en frambozenpulp aan 

heele vruchten. 
109 Varkensspek, niet gerookt, voorzien 

van bewijzen van overneming van 
een door den Rijksminister voor 
Voedselvoorziening en Landbouw 
aan te wij zen instantie ........ .......... 20 

115 Zeelt, l evend en niet levend, versch, 
niet bevroren, in den tijd van 1 
J uni tot 31 Juli .... ..... ... . . .. . . .... . .... 40 

In het algemeene tarief niet afzon
derlijk genoemde zeevisschen, le
vende en niet levende, versch , niet .. 
bevroren ... .. ......... .. . ...... .. .. .. . .... .. .. . vriJ 
0 p m er k i n g . D e bij verdrag 

vastgestelde vrijdom van invoer-
recht geldt slechts voor een hoe
veelhei d, overeenkomende met 
50 % van de hoeveelheid, die na 
overeenkomst van de beide par
tij en op grond van een gemeen
schappelijke vaststelling in het 
jaar 1932 door Duitsche visschers 
en door de bemanning van Duit
sche schepen gevangen en onder 
vrijdom van rechten in N ederland 
is aangevoerd en slechts zoolang, 
als N ederl and zeevisschen, welke 
door Duitsche visschers of door de 
bemanning van Duitsche schepen 
zijn gevangen, a fgezien van de 
heffing van een compenseerend 
invoerrecht van 1 % van de waar
de, vrij van invoerrecht laat in
voeren en laat aanvoere n. 

116 Gezouten haring en z.g. ,,B re itlinge", 
n iet in stukken gedeeld : 
in heele, halve, kwart of achtste 

tonnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. bruto 62% van 
het voor een 
vat (ton) gel
dende invoer
recht. 

119 Oesters, levend of slechts afgekookt 
of ingezou ten, ook zonde r schelp .. . 65 

134 Boter, versch, gezouten of uitgesmol-
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ten, voorzien va n een bewijs van 
overnem ing van een door den Rij ks
mi nister voor Voedselvoorziening en 
L andbouw aa n te wijzen insta ntie 75 

135 :f{aas, n iet in a fzonderlijke verpak
ki ng met een brutogewicht va n 2¾ 
kg of I ager, harde: 
E dammer- en Goudakaas alsook 
bl oksmel tkaas zonder korst , u it 
E dammer- of Goudakaas bereid, a lle 
deze voorz ien van een bewij s van 
overneming va n een door den 
Rij ksminister voor Voedselvoorzie
ning e.n La ndbouw aan te wijzen 
msta nt,e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
0 p me r k i n g. H et bewijs, dat de 

bloksmeltkaas uit Edammer- of 
Goudakaas is bereid, is door een 
cer t ificaat van een door <le N e
derl a ndsche R egeer ing aan te wij -

zen instantie te leve ren. 
1 36 Eie ren van kippen, rauw, voo r7, ien 

van een bewijs van overneming van 
een door den Rij ksminister voor 
Voedsel voorziening en L andbouw 
aan te wijzen instantie . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

E ie ren van eenden, rauw . . .. . ... . . .. . .. 30 
0 p m e rk i n g . H et verdrags recht 

voor eendeneieren geldt slech ts 
voor een hoeveelhe id , overeenko
mende met 90 % van de hoeveel
h eid , die na overeenkomst van de 
beide pa,:t ij en op g rond van ge
meenschappelij ke vaststell ing in 
h et jaar 1932 u it N ederl a nd in het 
D uitsche doua negebied is inge
voerd. 

1 99 Ander gebak, met inbegrip va n cakes 
en van beschuit ... ... .. ....... ...... ..... . 100 

208 Gecondenseerde mei k ( mei kstroop) 
met. toe voeging van suiker va n ten 
minste 40 %, in blokken bij een ge
wich t van 10 kg of me r, voorz ien 
van bewijzen van overnem ing , a n 
een door den Rij ksminister voo,· 
Voedse lvoorzien ing en Landbouw 
aan te wij zen instantie . . . . . . . . .. . . . . . . . . 40 

257 ·· G lyce ri ne , zuive r .... ..... ... ...... .. . 4 
326 Zi nkwit tot een hoeveelhe id van ten 

hoogste 40,000 kg ..... .. .. ... . .... .. . 4 
0 p mor kin g. De be ide R egee

ringcn kunnen de hoeveelhe id, 
waarvoor de ta ri efverl aging ge ldt, 
wij zi gen , ech ter niet hooger ste l-
len dan 40,000 kg. 

343 L akvern issen, 1 akken , zonder gebruik 
van wijngeest be reid (oploss ingen 
van hars in terpen t ij nol ie, mine
ra le olie, ha rsolie, ol ievernis, ace
ton, a lkaliën of andere opl os ings
mi ddelen ), ook met kl eursto ffen 
vermengd . . . 25 

362A Met zu ren behandelde fo fo rhoude n
de meststoffen (superfos faten ), ook 
met andere stoffen vermengd : 
andere .... . ...... ...... ... ......... ... ....... 0. 90 
0 p m e r k i n g . H et ve rd ragsrecht 

geldt slech ts voor een hoeveel
he id , overeenkomende met 40 % 
va n de gemiddelde hoeveelheid
goederen, va ll ende onde r hel t 11-
ri efnr. 362A, welke volgens de 
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ambtelij ke Dui tsche invoerstatis
ti ek in de jaren 1931 en 1932 
uit N eder la nd in het D uitsche 
douanegebied is ingevoerd. De 
beide R egeeringen kunnen op 
grond van bij zondere overeen kom
sten het percentage w ij zigen, ech
ter n iet hooger ste ll en dan 60. 

470 K apok, gekaard, gekamd, gebleekt 
of geverfd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

639 Ruwe, ongevormde stukken, ruwe 
gesneden of getrokken bla den, blok
ken, pl aten, buizen of staven van 
kunsthoorn va n caseïne, zonder vul 
stof tot een hoevee lhe id van 75,000 
kg .... .. .... .. .. .... .. .. . ... .... ... ... .... . 35 

730 A a rdewerk, of fij n aardewerk voor 
hygiën ische doe le inden, eenkleurig, 
in het a lgemeen tar ief n ie t elders 
genoemd .......... .... . .. .. ....... 9 
0 p m e r k i n g . H et ve rd ragsrech t 

geldt slech ts voor een hoeveel
heid, overeenkomende met 70 % 
van de hoeveelhe id goederen , val
lende onder het ta ri efn r . 73 0, di e 
vol gens de ambte lijke D uitsche 
invoerstat ist iek in het jaar 1932 
ui t N ederl a nd in het Dui tsrhe 
douanegebied is ingevoerd . De 
beide R egeer ingen kunnen op 
grond va n bijzondere overeen
komsten het pe rcentage wijzigen, 
echter niet hooger stell en dan 
100. 

909 K abels tei- ge le iding va n electrische 
stroom, ten gevolge van hun me
taala rmeering in den vorm van 
hulzen (ma ntels) , p laatij zer , draad, 
band of de r gelijke, geschikt om in 
water of in den g rond te worden 
ge legd .. 14 .40 

911 E lootri sche gloe il ampen 80 
0 p m e r k i n g. H et ve rdragsrech t 

geldt slech ts voor een hoeveel
heid, overeen komende met 1 00 % 
van de gemiddelde hoeveelheid, 
di e na overeenstemm ing tusschen 
be ide pa rtij en op g ro nd van · ge
meenscha ppelijke vaststelli ng in 
de ja ren 1930, 1931 en 1932 u it 
N eder la nd in het voorm al ige 
S aargebied ingevoerd is. 

SLO'l'PROTO COL. 

B ij de onderteekening va n het heden geslo
ten N ederlandsch-Du itsche Verd rag nopens de 
regeling va n het goederenver keer voor het 
jaar 1937 is het volgende overeengekomen: 

I. 
Bij a rti kel I B ij lage. 

Bij 'os . ui t 21 en 22 : 
De be ide R egeeringen zull en ten spoedigste 

na de toepass ing van d it verdrag een ge
mengde commiss ie instell en, di e ove r de voor
ziening van de Dui tsche m a rkten met zaden en 
karwij , a lsmede met mosterdzaad en maanzaad 
ui t Nos. 1 3 en 14 va n het D uitsche douanetari ef 
en over a ndere voorwaarden nopens dan afzet 
be raadslagen za l. In de Commiss ie moeten 



549 

zi tting hebben deskundigen · uit producen ten
en h ande lskringen, di e door de betreffende 
R egeeringen benoemd worden. Elke R egee
ring zal naa r de besprekingen der Com missie 
een ver tegenwoordiger a ls waarnemer zenden. 
De be ide voorzi tters van de Commiss ies zull en 
zich voor ieder a fzonderlijk geval over t ijd 
en plaa ts van samenkomst ver taan. 

Bij N °. ui t 23 : 
Om va n het verl aagde douanerech t te genie

ten, moeten de betrokkenen bij de inkl a ring 
van elke zending in het vrij e verkee r een ver
kl a ring va n een N ederl a ndsche instelling ove r" 
leggen, behelzende, dat het om goedgekeurd 
pootgoed gaat. De be ide Regeer ingen zu ll en 
zich met elkander verstaan ove r de instanties, 
di e deze ve rklaringen zull en a fgeven. I n ge • 
vall en van twijfel hebben de Duitsche a utori
te iten het rech t te onderzoeken, of het om 
goedgekeurd pootgoed gaat. 

Bij 0
• uit 33: 

De be ide R egeeringen zull en ten spoed igste 
na de voorloopi ge toepassing van dit verd rag 
een gemengde Commissie instell en, die over 
de voorziening van de Dui tsche m·a rkten met 
groenten en frui t, en over verdere voo rwaar
den no pens den a fzet beraadslagen zal. In de 
Commiss ie moeten zitt ing hebben deskundi gen 
uit producenten- en handelskringen, di e door 
de betreffende R egeer ingen benoemd wol'den. 
Elke R egeering zal naar de be p rek ingen der 
Commiss ie een vertegenwoordi ge r als waar
nemer zenden. De be ide voorz itters van de 
Commiss ies zull en zich voor ieder a fzonderlijk 
geval over tijd en pi aats va n samenkomst 
verstaan. 

Bij N °. uit 38: 
1. De be ide R egeeri ngen zull en ten spoe

digste na de voorloopi ge toepassing van dit 
verdrag een gemengde Commiss ie instell en, 
di e beraadslagen za l over de tuinbouwvraag
stukken, di e voor be ide landen van belang 
zijn, in het bij zonder over de p r ijsvorming en 
over verdere voorwaarden nopens den a fzet. 
In deze Commiss ie moeten door de betre ffen de 
R egeeringen benoemde deskundi gen ui t kwee
kers. en h a ndelskr ingen zitting hebben. E lke 
R egeering za l naar de besprekingen de r Com
miss ie een ve rtegenwoordi ge r a ls waarnemer 
zenden. De be ide voorzitters van de Commis
sies zull en zich voor ieder afzonderlijk geval 
over tijd en pl aats van samenkomst verstaan . 

2. De ederl andsche R egeer i 11 g zal doo r de 
a fkondig ing en de toepass ing van een ui tvoer
verbod waarborgen, da t zendingen aan pat t i
c1.il ieren, openba re li chamen , warenhuizen en 
bestemd voor openbare verkoopingen niet ten 
ui t voer naa r D u itsc hl a nd word e n toege laten , 
a lsmede da t wordt vastgehouden aan de in de 
gemengde Comm issie vastgestelde pr ijzen. 

Bij N° . uit 45 : 
Ten bewijze, da t de drui ven in N ederl a nd

sche kassen gekweekt zij n, kunnen de D uitsche 
doua neautori te iten de ove rl egging van ambte
lijke certificaten verlangen. De certif ica ten 
worden door de be ide R egeeringen vastgesteld. 

Bij N °. uit 109: 
1. De ederl a ndsche R egeer ing zal er voor 

zorgen, dat de insta nti e, die het spek in het 
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Dui tsche douanegebied invoeren mag, de werk
zaamheid va n den Dui tschen invoerhandel in 
spek niet belemmert. 

2. De beide R egeeringen zull en zoo spoedig 
mogelijk na de voor loopige toepass ing van dit 
verdrag een gemengde Commiss ie instell en, 
die over de voorz iening van de Dui tsche m ~rk
ten met varkensspek en varkensvet , over de 
prij svorming, voorzoover zij door de R egee
ringscommissies m et deze taak wordt belast , 
en over de verde re a fzetvoorwaarden overleg 
moet pl egen. De leden van de Commiss ie of 
hun pl aatsve rvangers mogen geen recht~treek, 
bela nghebbenden zijn. Elke R egeering zal 
naar de besprekingen de r Commiss ie een ver
tegenwoordiger als waarnemer zenden . De 
be ide voorzi tters van de Commiss ies zull en 
zich voor ieder afzonderlij k geval over t ijd 
en pl aats va n samenkom st verstaan. 

3. De be ide R egeerirtgen zull en zich over 
de a fg ifte van de bewij zen van overneming 
en de procedure, te vol gen bij de douanebe
handeling, verstaan. 

Bij N °. uit 115: 

1. De N ederla ndsche R egee ring za l er bij 
den ui tvoer van zeelt naar Du itschla nd in de 
maanden Juni en Juli naa r streven, dat de 
u it te voeren hoeveelhe id gelijkelijk over de 
be ide m aanden wordt verdee ld en dat de uit
voer overigens zoo zal worden geha ndhaafd, 
da t de a fzetmogelijkheden voor Dui tsche zeelt 
door overvoering van de Du itsche markten 
zoo mogelijk niet worden geschaad. 

2. E r bestaat overeenstemming over , dat in 
het jaar 1932 2,123,600 kg door Duitsche vis
schers en door de bemanning van Dui tsche 
schepen gevangen zeevisch (met u itzondering 
van versche haring ) in ederla nd zijn aan
gevoerd. 

Bij N °. uit 116: 

De be ide R egeeringen zull en ten spoedi gste 
na de voorl oopige toepass ing van dit verd rag 
een gem engde Commiss ie instell en, die beraad
slagen za l over vraagstukken betreffende ha
ring, met inbegrip van versche h a ring , welke 
voor be ide landen van belang zijn. In deze 
Commiss ie moeten deskundi gen uit ha ring
reeders- en ha ndelskringen zitting hebben, die 
door de betreffende R egeeri ngen worden aan
gewezen. Elke Regeering za l naar de bespre
kingen der Commiss ie een vertegenwoordiger 
a ls waarnemer zenden. De be ide voorzitters 
van de Commiss ies zull en zich voor iede r af
zonderlijk geval over t ijd en plaats van sa
menkomst verstaan. 

Bij N °. uit 135: 
Bij de vis itatie zal bij de vaststelli ng, of het 

om Edatnmer- o f G o uda kaas g a at, n iet a ll een 
worden afgegaan op vorm en uiterlij k. 

Bij N os. 134 en ui t 135 : 
1. De be ide R egeeringen zull en zich ve r

staan omtrent de a fg ifte der bewijzen van 
overneming en over de procedure, bij de in
klaring te volgen. 

2. De be ide R egeeringen zullen ten spoe
digste na de voorloopige toepass ing van di t 
verdrag een gemengde Commissie instell en, 
welke tot taak heeft te beraadslagen over het 
behartigen der wederzijdsche belangen op 
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zuivelgebied, in het bijzonder over de geregel
de voorzien ing der D uitsche markten, en over 
verdere voorwaarden nopens den a fzet. In 
deze Commissie moeten door de betreffende 
R egee ringen benoemde deskundigen u it p m
d,,centen- en handelskringen zi tting h ebben. 
Elke R egeering zal naar de besprekingen der 
Commiss ie een vertegenwoordi ger a ls waar
nemer zenden. D e beide voorzitters van de 
Commissies zu llen zich voor ieder a fzonderlijk 
geval over tijd en pl aats van samenkomst 
verstaan. 

3. D e gemengde Commiss ie zal zich vn
staan ove r m aatregelen, die geschikt zij n om 
een ve rdere u itbre id ing van de rech tstreeksche 
leveringen van den N ederlandschen exporteur 
of zijn agenten aan Dui tsche kleinhandelaren 
te verhinderen. 

Bij N °. ui t 136 : 

1. De bewij zen van overneming voor kip
pene ie ren worden door de instantie, door den 
Rijksminister voor Voedselvoorziening en 
L and bouw aan te wijzen, in den regel slechts 
ve rst rekt voor N ederla ndsche ki ppeneieren, 
die voldoen aan de voorsch r iften van de Dui t
sche e ierenverordening inzake kwali te it en ge
w icht van de ha ndelskl assen G I S , G IA, 
G I B of G I C. Eieren van de handelskl asse 
G I C ku nnen ech ter in h et tijdvak van 1 
M aart tot 31 Augustus slech ts door de R e ichs
stelle für Eier of een door haa r aangewezen 
bureau ingevoerd worden. 

De Nede rl andsche R egeering za l er voor 
zorgen , dat slech ts kippene ieren naar D uitsch
land worden uitgevoe rd , di e voldoen aan bo
vengenoemde voorsch r iften van de D uitsche 
e ierenverordening. 

2. D e Dui tsche doua nekantoren bes! issen, 
zoo noodig nadat deskundi gen op kosten van 
den importeur zijn gehoord , of he t bij de ter 
inklaring aa ngeboden eieren om eendene ieren 
ga at of wel - bij overlegging van bewij s van 
overnem ing voor e ieren van de op grond van 
de Dui tsche e ierenverordening bestaande han
delskl assen GIS, G I A, G I B of G I C -
om de rgelij ke ki ppene ieren. Zij zull en in den 
regel van een onderzoek der eieren a fzien, in
dien de im porteur de verkl aring van een 
N ederlandsche instantie overlegt , behelzende, 
dat de bij het overgelegde bewijs van ove r
neming behoorende zending eendene ieren be
vat of wel kip peneieren, die overeenkomen 
met de in het bewij s van overneming aange
geven h a ndels kl assen. 

De beide R egeeringen zullen zich met el
ka nder verstaan over de ederlandsche in
stantie, di e deze verklaring a fgeeft en over 
de procedure, d ie in acht genomen moet wor
den. 

3. D e be ide R egeer ingen zull en zich voorts 
m et el kan der verstaan over de afgifte van de 
bewijzen van overneming en over de proce
dure, bij de inkl a ring te volgen. 

4. D e beide R egeeringen zull en ten spoe
digste na de voorloopige toepass ing van d it 
verdrag een gemengde Commissie instellen, 
welke beraadslagen zal over vraagstukken 
betreffende e ieren, welke voor beide l anden 
van belang zijn, in het bij zonde r over de ge
regelde voorziening der Duitsche m a rkten, en 
over verdere voorwaarden nopens den a fzet. 
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In deze Commissie moeten door de betreffen
de Regeeringen aangewezen deskundigen uit 
producen ten- en handelskringen zitting heb
ben. E lke R egeering zal naar de besprekingen 
der Commissie een vertegenwoordiger a ls 
waarnem er zenden. De beide voorzitters van 
de Commissies zull en zich voor ieder a fzon
derlijk geval over tijd en p laats van sam en
kom st verstaan. 

5. Er bestaat overeenstemming over , dat 
in het jaar 1932 3,000,000 kg eendeneieren 
ui t N ederland in het Duitsche douanegebied 
ingevoerd zijn. 

Bij 0
• uit 326 : 

Er bestaat overeenstemming over, da t het 
overeengekomen verdragsrecht slech ts zoolang 
geldt al s r uw zink van tariefpost 855 in 
D uitschland vrij van invoer rech ten is. De 
Dui tsche R egeering verklaart zich - voor het 
geval , dat een invoerrech t op ruw zink wordt 
ingesteld - bere id, met de N ederlandsche 
R egeering onderha ndelingen te openen nopens 
vaststelli ng van een ander verdragsrecht op 
zi nlrwi t , hetwelk zich aanpast aan het invoer
rech t op ruw zink. Zij zegt toe, da t daarbij 
de bescherm ingsm arge voor de bere iding van 
zi nkwit niet zal worden verhoogd. 

Bij 0
• ui t 730: 

Tot de goederen voor hygiënische doeleinden 
in den zin van de tari efafspraak behooren 
slech ts voorwerpen, bestemd om te worden 
ingebouwd in en aangesloten aan een water
of a fvoerl eiding , zooals ba dkuipen , wasch ta
fe ls, closets en dergelijke. 

Bij de os. ui t 33 (sp rui tkool) , 115 , 
1 36 (eendene ieren), 326, 362 A , 639, 
730 : 

De inkl aring van de onder deze posten val
lende goederen - voor zoover voo r deze een 
douane-contingent is vastgesteld - in het vrij e 
verkeer van het Dui tsche douanegebied tegen 
de verdragsrechten is slech ts geoorloofd , hetzij 
bij ten hoogste twee in overl eg tusschen be ide 
R egeeringen aan te wij zen douanekantoren, of 
wel, zonder beperking tot bepaalde douane
kantoren , ind ien cont ingen tscer t ificaten wor
den overgelegd, d ie door een D uitsch douane
kantoor zijn a fgegeven of gewaa rmerkt. I n
dien de inkl a ring is beperkt tot bepaalde 
douanekantoren, gaat de Dui tsche Regeering 
er mede accoord, dat in cijfers aan te geven 
gedeel ten van het douane-cont ingent worden 
a fgezonderd en bij verdere ove rpen te komen 
D uitsche douanekantoren worden ingeklaard, 
waarbij be ide R egeeringen zich het r echt voor
behouden , zoo noodi g t en aa nzien van de a f
gezonderde gedeel ten wijzig ingen overeen te 
komen. Voorts zij n ook bij beperking der in
klaring tot be paalde douanekantoren op ver 
zoek van de Nederlandsche Regeering contin 
gentscertificaten over t;e leggen, waaruit 
blijkt , dat de zending op het contingent zal 
worden a fgeschreven. 

De ederlandsche R egeering zal de Duit-
sche R egeering mededelen, welke regeling zij 
voor de in aanmerking komende goederen 
groepen verkiest. 

De beide R egeeringen zull en zich verstaan 
over de Dui tsche doua nekan toren en ove r de 
N ederlandsche instanties, die cont ingen tsver-
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klaringen afgeven, alsmede over de in acht te': 
nemen procedure. 

Bij N°. uit 911: 
De inklaring van electrische gloei lampen 

in het vrije verkeer van het Duitsohe douane
geb1ed tegen het verdragsrecht van 80 R.M. 
per 100 kg is slechts toegestaan of bij hoog
stens twee in gemeenschappelij k overleg door 
be ide R egeer ingen aan te . wijzen douanekan
toren, of zonder beperking tot bepaalde douane
kantoren , ind ien contingents-certificaten over
gelegd worden, die door een Duitsch douane
kantoor gewaarmerkt zijn. 

De Nederlandsche R egeering zal aan de 
Duitsche Regeering mededeelen welke rege
ling zij voor de electrische gloei lampen kiest. 

Do beide Regeeringen zu l len zich met el
kander verstaan over de Nederlandsche instan
tie, die contingentscertificaten verstrekt, als
mede over de in acht te nemen procedure. 

Er bestaat overeenstemming over, dat ge
middeld in .de jaren 1930, 1931 en 1932 uit 
Nederland in het voormalige Saargebied 1200 
kg electrische gloeilampen zijn ingevoerd. 

II. 
De beide R egeer ingen zijn het er over eens, 

dat Nederlandsche snoekbaars van tar iefpost 
115, waarvoor op grond van de meestbegun_
~tiging bij de inklaring over bepaalde douane
kantoren aanspraak kan worden gemaakt op 
den bij handelsverdrag vastgelegden vrijdom 
van invoerrecht, slechts in het vrije verkeer 
v~n het Duitsche douanegebied vrij van in
voerrecht mag worden ingeklaard, indien 
volgens nadere bepaling van de Nederlandsche 
R egeering voor elke zending het bewijs wordt 
geleverd, dat zij op het contingent moet wor
den afgeschreven. 

Omtrent de douanekantoren, d ie de bevoegd
he id hebben Nederlandsche snoekbaars vrij 
van invoerrecht in te klaren, zijn de be ide 
R egeeringen reeds tot overeenstemming ge
komen. 

III. 
Voor zoover bij den invoer in ederl and 

het overleggen van certificaten van oorsprong 
geëischt wordt, zullen de Nederlandsche auto
riteiten voor uit het Duitsche Rij k in te voe
ren waren certificaten van oorsprong aanne
men, die afgegeven zijn door het douanekan
toor van de plaats van verzending in het 
binnenland of aan de grens, door de bevoegde 
"Industrie- und Handelskammer", door het 
.,Verwaltungsamt des Reichsbauernführers, 
Berl in", de "Auszenhandelsstellen" of de 
,,Handwerkskammern" . 

IV. 
Bij artikel IV. 

De Regeeringscomm issies zullen over vraag
stukken, die tot de competentie van de ge
mengde Commissies behooren, in den regel 
geen beslissing nemen voordat de betrokken 
gemengde Commissie haar standpunt bepaald 
heeft. 

De Regeeringscommissies kunnen tot de in
stelling van verdere gemengde Commissies 
besluiten, voorzoover volgens de bepalingen 
van dit slotprotocol in de instelling van der
gelijke Commissies niet voorzien is. 
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v. 
Bij artikel V. 

De beide Regeeringen zullen tijdig met el
kander in onderhandeling treden, ten einde 
zich te verstaan over een regeling van het 
Nederlandsch-Duitsche goederenverkeer na af
loop van dit verdrag. 

VI. 
Dit slotprotocol vormt een integreerend be

standdeel van het heden onderteekende Ver
drag nopens de regeling van het goederen
verkeer voor het jaar 1937 en geldt evenlang 
als het verdrag zelf. 

Geschied in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te 's-Gravenhage, op 23 
December 1936. 

H. M. HIRSCHFELD. 
FELIX BE ZLER. 

s. 207. 

4 Nov-e1nber 1937. WET, houdende aanvul
ling van het Wetboek van Burgerl ij ke 
R echtsvordering met het oog op beslag op 
1 uchtvaartuigen. 

Bijl . Hand. II 1936/37, 329; 1937, 329; 
1937138, 24 . 

Hand. ZZ 1937/38, bladz. 63. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 24. 
Hand. Z 1937/38, bladz. 22. 

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

dat het noodig is, in aansluiting aan het op 
29 Mei 1933 te Rome gesloten Verdrag tot 
het vaststellen van eenige eenvormige bepa
l ingen in zake conservatoir beslag op I ucht
vaartu igen, het Wetboek van Burg rlij ke 
Rechtsvordering aan te vullen met eenige bij
zondere bepalingen in zake beslag op lucht
vaartuigen; 

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

Art. I. Na de Zesde Afdeeling van den 
Vierden Titel van het Derde Boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
wordt een n ieuwe afdeeling ingevoegd, lu i
dende : 

,,ZEVENDE AFDEELING. 

Van beslag op luchtvaa1·tuigen. 

Art. 770h. Behoudens de hieronder vermel
de afwijkingen zijn ten aanzien van beslag op 
luchtvaartuigen de bepalingen van de eerste, 
tweede, derde en vij fde afdeeling van dezen 
titel van toepassing. 

De hieronder vermelde afwijkingen gelden 
uitsluitend voor Nederl andsche luchtvaartui
gen, zoomede voor luchtvaartuigen de natio
nal ite it bezittende van een vreemden Staat, 
ten aanzien van weJl,en het op 29 Mei 1933 
te Rome gesloten verdrag tot het vaststell en 
van een ige eenvormige bepal ingen in zake 
conservatoir besl ag' op luchtvaartuigen van 
kracht is. 

Onder luchtvaartuig wordt verstaan elk too
stel, dat in den dampkring kan worden ge
houden tengevolge van de krachten, welke de 
lucht daarop uitoefent. 
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Art. 770i. Voor beslag zijn niet vatbaar: 
a. luchtvaartuigen, welke bij uitslui tinq 

zijn bestemd voor den dienst van een vreem
den Staat, postvervoer daaronder begrepen, 
doch met uitsluiting van h andelsvervoer; 

b. luchtvaartuigen, welke daadwerkel ij k in 
dienst zijn gesteld op een geregelde luchtlijn 
van openbaar vervoer en de daarvoor onont.. 
boerlijke reserveluchtvaartuigen ; 

c. elk ander luchtvaartuig, dat dient voor 
het vervoer van personen of goederen tegen 
bèta] ing, wanneer het gereed staat voor zulk 
een vervoer te vertrekken; behalve in geval 
het beslag wordt gelegd voor een schuld, aan
gegaan ten behoeve van de reis, welke het 
luchtvaartuig op het punt staat te ondernemen 
of voor een vordering, welke tijdens de reis is 
ontstaan. 

H et bepaalde in het vorig lid is niet van 
toepassing ten aanz ien van beslag, hetwelk 
wordt gelegd ter zake van terugvordering van 
een ontvreemd luchtvaartu ig . 

Art. 770j. Onverminderd het bepaalde in 
het vorig artikel mag geen beslag op een 
luchtvaartuig worden gelegd, ind ien ter voor
koming daarvan voldoende zekerheid is ge
steld. Onmiddellijke opheffing van gelegd be
slag zal worden gelast, wanneer voldoende 
zekerheid wordt gesteld . 

De zekerheid is voldoende, indien zij het 
bedrag van de schuldvordering en de kosten 
dekt en uitslui tend is bestemd voor de bet.>1-
ling van den schulde ischer, of indien zij de 
waarde van het luchtvaartuig dekt, ingeval 
deze ger inger is clan het bedrag van de schuld 
en de kosten. 

Wanneer bij het aanbieden van zekerhe id 
ter voorkoming van beslag geschil ontstaat 
over het bedrag of den aard der te stel I en 
zekerhe id , besl ist de voorzitter van de recht
bank, binnen welker gebied het luchtvaartuig 
zich bevind t , op verzoek van de meest gereede 
partij , na verhoor of behoorlijke oproeping 
van de wederpartij of van ha ren vertegen
woordiger. Deze oproeping geschiedt bij aan
geteekenden brief door den griffier. 

Art. 770k. Wanneer in strijd met de be
palingen der vorige artikelen of zonder wetti 
gen grond beslag op een luchtvaartuig is ge
legd, wordt de arrestant veroordeeld tot ver
goeding van kosten, schaden en interessen. 

De bepaling in het vorig lid gesteld, is 
mede van toepass ing, wanneer de schuldenaar 
zekerheid heeft moeten stell en om een beslag 
te voorkon1en, dat, ware he t ge legd, in strijd 
met h et bepaalde in artikel 770i of zonder 
wettigen grond zou zijn geoordee ld ." 

Art. IL Deze wet treedt in werking op een 
nader door ·Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den Nn 

vember 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van J usti tie, C. Gos e 1 ing. 
D e ~Minister van Wat erstaat, 

J. v. Buur en. 
D e 111iniste.· van Bui tenlandsche Zaken, 

J. Pat ij n. 
(Uitgeg. 12 Nov emb er 1937.) 
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s. 250. 

3 Nove1nber 1937. BESLUIT tot wijziging 
van het bes lui t van 2 Novem ber 1923 
(Staatsblad n°. 501), houdende een a lge
meenen maatregel van bestuur, a ls be
doeld bij artikel 21 der Wet op het ·Le
vensverzekeringbedrij f 1922 (Staatsblad 
n°. 716). 

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

stitie, mede namens Onzen Minister van B in
nenlandsche Zaken, van 30 September 193·7, 
lste Afdeeling C, N°. 1238; 

Gelet op de artikelen 21, 84 en 86 der Wet 
op het Levensverzekeringbedrij f 1922 (Staats
blad n° . 716); 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
beslu it van 2 November 1923 (Staatsblad n° . 
501) te wijzigen ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1937, N°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Justitie, mede namens Onzen M inister 
van Binnenlandsche Zaken, van 29 October 
1937, l ste Afdeeling C, N°. 1132; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De bepaling van artikel 1, sub C, 

3°., van Ons besluit van 2 November 1923 
(Staatsblad n°. 501), houdende een al gemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld b ij 
artikel 21 der Wet op het Levensverzekering
bedrij f 1922 (Staatsblad n°. 716) wordt gele
zen : 

,,3°. tarieven en verzekeringsvoorwaarden.". 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na d ien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 3den November 1937. 
WILHELMINA. 

D e Ministei· van J ust-itie, C. Go s e I i n g. 
(Uitg eg. 12 Nove1nbe1· 1937. ) 

s. 356 . 

20 No vemb er 1937. BESLUIT tot wijzig ing 
en aanvu lli ng van de artike l en 31 en 63 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht va n Onzen Minister va n 

Binnenlandsche Zaken van 10 Juli 1937, n°. 
33641 , Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken , het Arbeidsovereenkomstenbeslui t, laat
stelijk gewijzigd en aangevuld bij Ons beslui t 
van 2 November 1936 (Staatsblad n°. 349), 
opnieuw te wijzigen en aan te vullen; 

Gelet op artikel 134, eerste lid , der Ambte
narenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1937, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 November 1937, n°. 
34749, Afdeel ing Ambtenarenzaken; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I . In het tweede lid van artikel 31 

van het Arbe idsovereenkomstenbesluit worden 
de woorden : ,,het eerste lid, onder a, van ar
t ike l 38" vervangen door de woorden: ,.het 
tweede I id van artikel 37". 

Art. II. In het vijfde en zesde 1 id varr ar
tikel 63 van het Arbeidsovereenkomstenbes luit 
vervalt de punt na het woord: ,,ingekocht" 
en worden toegevoegd de woorden: ,,of, bij 
aanstelling of herplaatsing in vrijwilligen 
mi li tairen dienst, op diensttijd , die voor pen
sioen geldig is.". 

Onze Ministers, hoofden van de Departemen
ten van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonàan aan den Raad va n State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 21}sten Novembe r 1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 
( Uitgeg . 3 Dece1nber 1937.) 

s. 372. 

10 Nov e1nb e1· 1937. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 15 Juni 
1926 (Staatsblad N°. 193) , houder,de aan
wijzing overeenkomstig artikel 133, vijfde 
1 id , der hooger-onderwijswet van het eind
diploma van de Oostersch-letterkundige 
afdeeli ng (Afdeeling A I) van de Alge
meene Middelbare School in Nederlandsch
lndië, zooals dit besluit nader is gewij 
zigd bij dat van 20 Maart 1929 (Staats
blad 0

• 123). 

Wij WILHEL?.IINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
Augustus 1937, N°. 3445 III, afdeeling Hoo
ger onderwijs; 

Gel et op artikel 133, vijfde I id, der hooger
onderwijswet; 

Gezien Ons besluit van 15 Juni 1926 
(Staatsbl ad N°. 193), zooa ls dit nader is 
gewijzigd bij Ons b slu it van 20 Maart 1929 
(Staatsb lad N°. 123); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 October 1937, N °. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 November 1937, N° . 
4653, afdeel ing Hooger onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
E en ig artikel. 

In artikel 1 van Ons besluit van 15 Juni 
1926 (Staatsblad N°. 193), zooals dit nade,· 
is gewijzigd bij Ons besluit van 20 Maart 1929 
(Staatsbl ad 0

• 123), wordt na de woorden: 
,, (studie van het ederlandsch-Indisch recht 
en Indologische studie)" een komm a geplaatst 
en worden ingevoegd de woorden: ,.tot die in 
de vereenigde facu l teiten der wis- en natuur
kunde en der letteren en wijsbegeerte, voor
zooveel zij betreffen de studie van de sociale 
aardrijkskunde". 
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Onze finister van Onderwijs, Kuneten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwel k in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den l0den ovember 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wet enschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 30 Nove1nber 1937.) 

s. 373. 

26 Novembe,• 1937. BESL IT tot nadere wij
ziging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 22 October 1&23 (Staatsblad 
N°. 489) , tot rangschikking onder het 
buitengewoon I ager onderwijs van de 
scholen voor doofstomme, blinde, zwakzin
nige en slechthoorende kinderen , zoomedP. 
van de scholen voor imbecillen en van de 
scholen, verbonden aan gestichten, be
doeld in artikel 7 der wet van 27 April 
1884 {Staatsb.lad N°. 96) , voor zwa kzinni
gen (idioten en imbecillen), alsmede van 
de scholen voor psychopathcn en van de 
scholen voor lichamelijk gebrekkigen. 

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

Onderwijs, Kunsten en W eten chappen, van 
22 October 1937, 0

• 10719 IV, Afdeeli ng 
LagAr Onderwijs; 

Overwegende, dat, in verband met de wet 
van 22 Mei 1937 (Staatsbl ad N° . 323), wij zi-

• g ing en aauvull ing noodi g is en dat overigens 
wijziging en aanvul ling wenschelijk is van 
Ons besluit van 22 October 1923 (Staatsblad 
N°. 489), houdende rangsch ikking onder het 
buitengewoon lager onderwijs van de daarin 
genoemde soorten van scholen, zooal dit is 
gewijzigd bij Onze besluiten van 24 December 
1925 (Staatsblad N°. 512), 20 ovember 1930 
(Staatsblad N °. 424), 6 September 1932 
(Staatsblad N°. 461), 31 October 1933 (Staats
blad N °. 558), 26 Januari 1934 (Staatsblad 

0
• 24) en 13 Juni 1936 (Staatsblad 0

• 368) : 
D e n Raad van State gehoord, adv ies van 16 
ovember 1937, N°. 37 ; 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Ministe r van 22 November 1937. 
0

• 11866, Afdeeli ng L ager Onderwijs; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen: 
A,·t. I. In Ons besluit van 22 October 1923 

(Staatsblad N°. 489), zooal s het luidt na de 
laatst daar in bij Ons bes luit van 13 Juni 1936 
(Staat.sblad N •. 368) aangebrachte wijzi g in
gen, worden de volgende veranderingen aan
gebracht: 

In het derde lid van artikel 3 en in het 
zesde 1 id van artikel 20 worden de daar ge
noemde vier data : 16 Maart, 16 Ju ni, 16 
Se ptember en 16 D ecember vervangen door 
de drie data: 16 J anuari, 16 Mei en 16 Sep• 
tember. 

Aan artikel 3 wordt een nieuw 1 id toege
voegd, luidende : 

5. H et bestuur draagt zorg voor een over
zichtelijke adm inistratie met betrekking tot 
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het inschrijven, het a fschrijven en de verzui
men van de leerlingen. Deze behoort t,e wor
den bewaard gedurende tenminsre vij f j a ren 
na het jaar, waarop zij betrekking heeft. 

Ach rer artikel 9 wordt ingevoegd een nieuw 
arti kei, 1 ui dende : 

Art .. 9bis. Het bepaalde in het zevende lid 
van artikel 83 der W et is op de bijzondere 
scholen van toepassing. 

In het vijfde lid van artikel 11 worden de 
komma achrer Groningen en de woorden 
Arnhem en Schiedam vervangen door de 
woorden : en Arnhem. 

Aan het derde lid van artikel 12 wordt toe
gevoegd: 

Van dit recht van beroep zijn uitgesloten 
de onderwijzeressen, di e wegens het aangaan 
van een huwel ijk worden ontslagen. 

In het v ierde l id van a rtike l 12, in het 
tweede I id van artikel 15 en in het tweede I id 
van artikel 16 wordt het woord "tien" ver · 
varigen door : veertien. 

Aan het derde lid van artikel 20 wordt toe
gevoegd: 

Binnen dertig vrij e dagen na de dagteeke
ning van de beslissing van Onzen Minister 
kan het bestuur daarvan bij Ons in be roep 
komen. 

Van onderdeel e van het eerste I id. van a r
tikel 20b vervallen de slotwoorden t,e begin
nen met "behalve" en wordt de komma achter 
,,onderwijzeres" vervangen door een komma
punt. 

In het zevende lid van a rtikel 21 wordt de 
laatste volzin vervangen door : H et bepaalde 
omtrent de borgstelling, opgenomen in Ons 
besluit, houdende voorschriften ter uitvoering 
van de artikelen 88 tot en m et 97 en 99 tot 
en met 104 der Wet, is hie rbij van toepas
sing. 

Art. IL Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1938. 

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

' s-Gravenhage, den 26sten November 1937. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a k er d e B ruïne. 
(Uitgeg. 7 Dece,n ber 1937.) 

s. 374. 

26 Nove,nber 1937. BESLUIT tot uitvoering 
van de a rtikelen 56, 57 en 59 der Lager
onderwijswet 1920. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
11 October 1937, n°. 1915 IV, a fdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat Wij ingevolge artikel 60 
der Lager-onderwijswet 1920 voorschr iften 
moeten geven tot uitvoering van de art ikelen 
56, 57 en 59 dier wet ; 

Den Raad van State gehoord , adv ies van 
9 November 1937, n°. 29; 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 ovember 1937, n°. 
11562, afdeel ing L ager Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
,,de wet", de Lager-onderwijswet 1920; 
" Onze Minister", de 1inister, di e met de 

uitvoering va n de Lager-onderwij swet 1920 is 
belast. 

2. 1 . J aarlijks in de maand J anuar i zen
den burgemeester en wethouders aan Onzen 
Ministe r betreffende elke bij den aanvang vari 
het jaar in de gemeente bestaande openbare 
lagere school een opgave bevattende: 

a. gegevens voor de vaststelling va n het 
voorschot op de Rijksvergoeding voor die 
school voor het loopende jaa r ; 

b. gegevens voor de vaststel] ing van de 
Rijksvergoeding voor die school over het af
geloopen jaar. 

2. I nzend ing van de opgave, bedoeld in 
het eerste I id onder b, geschiedt eveneens be
t reffende een openbare lagere school , di e tn 

het afgeloopen jaar is opgeheven. 
3. Onze Minister is bevoegd, den in het 

eerste lid bedoelden termijn voor bepaalde 
gemeenten tot uiterlijk 1 Mei te verlengen. 

3. Betreffende een nieuw geopende open
bare lagere school zenden burgemeester en 
wethouders aan Onzen Minisrer een opgave 
bevattende gegevens, a ls in het eerste I id 
onder a van het vorige artikel bedoeld, bin
nen t ien dagen na den laatsten dag der 
maand, volgende op die, waar in de opening 
pi aats vond. 

4. 1. Binnen tien dagen na a floop van elk 
ka lenderkwartaal zenden burgemeester en 
wethouders aan Onzen Minister een opgave 
betreffende de in het a fgeloopen kwartaal 
voorgekomen vera nderingen in het onderwij
zend per oneel der school en voor zooveel de 
eerste drie kalenclerkwartalen betreft van het 
aantal leerlingen op de in artikel 28, zesde 
lid , der wet genoemde tijdstippen. 

2. Burgemeester en wethouders dragen zorg 
voor een overz ichtelijke administratie met be
trekking tot het inschrijven, het .a fschrijven en 
de verzuimen van de leerlingen . Deze behoort 
te worden bewaa rd gedurende ten minste vijf 
jaren na het jaar, waarop zij betrekking heeft. 

5. Van opheffing van een openbare lage re 
school geven burgemeester en wethouders aan 
Onzen Minister kennis binnen t ien dagen na 
d e s l uiting. 

6. 1. Indien aan een openbare I age re school 
meer onderwijzers zijn verbonden dan vol gens 
de artikelen 27 en 28 der wet verplich t zijn, 
geschiedt de aanwijzing, bedoeld in den twee
den vo lzin van het eerste lid van artikel 56 
der wet, in de in artikel 2 en a rtikel 3 be
doe lde opgaven. 

2. Wanneer in den loop van het kalender
jaar één of meer onderwijzers aan de school 
worden aangestel cl boven het wette lijk ver
plicht aantal , geschiedt gelijke aanwijzing in 
de daaropvolgende opgave, bedoeld in a rt. 4. 

3. In geval een onderwijzer, di e is aange
wezen als te behooren tot het wettelijk ver
plicht aantal, in den loop van het jaa r de 
school verlaat of overlijdt, wordt zoo nooclig 
in de daaropvolgende opgave, bedoeld in ar-
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tîke] 4, vermeld, wie in diens plaats tot het 
wettelijk verplicht aantal moet worden ge
rekend. 

7. 1. Na ontvangst van de in artikel 2, 
onder a, bedoelde opgave stelt Onze Minister 
het voorschot vast van de Rijksvergoeding, 
waarop de gemeente overeenkomstig artikel 
56 der wet voor het loopende jaar aanspraak 
heeft, en doet daarvan mededeeling aan de 
Al gemeene R ekenkamer en aan burgemeester 
en wethouder . 

2. In geval van opening van een nieuwe 
school stelt Onze Minister het voorschot der 
Rijksvergoeding voor zooveel noodig nader 
vast, na ontvangst van de opgave, bedoeld in 
ar t ikel 3. Na ontvangst van de kennisgeving 
van de sluiting van een school wordt het be
drag van het voorschot eveneens zoo noodig 
herzien en nader vastgesteld. 

3. H et voorschot wordt vóór het eind van 
elke maand telkens voor een twaalfde gedeel te 
betaalbaar gesteld. Zoolang het voorschot voor 
het loopende jaar nog niet is vastgesteld kun
nen één of meer maa ndelij ksche termijnen van 
het laatstel ijk toegekende voorschot worden 
betaal baar gesteld. 

8. 1. Indien niet is voldaan aan den eisch, 
gesteld in het eerste lid van artikel 59 der 
wet, geven burgemeesror en wethouders daa r
van kennis aan Onzen Minister binnen tien 
dagen, nadat in de vacature had behooren te 
zijn voorzien. 

2. Wanneer den inspecteur van het lager 
onderwijs blijkt, dat bij den bouw of den ver
bouw van een school, bij de aanschaffing of 
verandering van schoolmeubelen, bij de in
r ichting of verandering van terreinen voor 
het onderwijs in lichamelijke oefening, o f bij 
de inrichting of verandering van een speel
plaats bij een school artikel 69 de r wet niet is 
nageleefd , geeft hij daarvan ten spoedigste 
kennis aan Onzen Minister. 

9. 1. Na ontvangst van de in artikel 2, 
onder b, bedoelde opgave stelt Onze Minister 
het bedrag vast van de Rijksvergoeding, waa r
op de gemeente krachtens artikel 56 de r wet 
aanspraak heeft, en doet daarvan mededeeling 
aan de Algemeene R ekenkamer en aan burge
meester en wethouders. 

2. H et verschil tusschen het bedrag de r 
krachtens het eerste lid vastgestelde vergoe
ding en dat van het door de gemeente bij 
voorschot genotene, beide een zelfde dienst
jaar betreffende, wordt hetzij aan de gemeen
te uitbetaald, hetzij van de gemeente terug
gevorderd, a l naar gelang dit verschi l ten 
voo rdeele van de gemeente of van het R ij k is. 

3. Indien blij kt, dat de in het eerste l id 
bedoelde vaststelling op onjuiste of onvolledige 
g egevens berust, stelt Onze Minister he t juiste 
bedrag der vergoeding nader vast. 

10. Onze Minister stelt het model vast van 
de in artikel 2 bedoelde opgave, afzonderl ijk 
voor schol en voor gewoon lager ondenvijs en 
uitgebreid lager onderwijs, en va n de opga
ven, bedoeld in de artikelen 3 en 4. 
ll. 1. Dit beslui t treedt in werking met 

ingang van 1 J a nua ri 1938. 
2. Met dien datum vervallen Onze besl ui

ten van 4 September 1923 (Staatsblad n°. 
431), 21 October 1927 (Staatsblad n°. 338i, 
16 J anuari 1933 (Staatsblad n° . 14), 13 De-
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cember 1933 (Staatsblad n°. 683) , 1 Jun i 1935 
(Staatsblad n°. 324) en 2 M aart 1937 (Staats
blad n°. 360). 

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

's-Gravenhage, den 26sten November 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. Slot e ma k er d e B ruïne. 
(Uitgeg. 3 Decem ber 1937.) 

s. 375. 

26 November 1937. BESLUIT tot uitvoering 
van de arti kei en 88 tot en met 97 en 99 
tot en met 104 der L ager-onderwijswet 
1920. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
October 1937, n°. 1915 IV, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat Wij ingevolge artike l 105 
der Lager-onderwijswet 1920 voorschriften 
moeten geven tot uitvoering van de artikelen 
88 tot en met 97 en 99 tot en met 104 dier 
wet; 

Den Raa d van State gehoord, advies van 9 
November 1937, n°. 29 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 November 1937, n°. 
11562, Afdeel ing Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
pal en: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
,,de wet", de Lager-onderwijswet 1920; 
" Onze Minister" , de Minister, die met de 

uitvoering van de L ager-onderwij swet 1920 is 
belast; 

" de Onderwijsraad", de afdeeling van dien 
R aad voor het a lgemeen vormend lager onder
wijs en h et bewaarschoolonderwijs; 

,,de inspecteur", de inspecteur van het lage ,· 
onderwijs, binnen wiens ambtsgebied de school 
is gevestigd, of het onderwijs is gegeven; 

,,het schoolbestuur", het bestuur der bijzon
dere lagere school, dat wenscht aanspraak te 
maken op vergoeding uit de openba re kassen. 

Vam d e Rijksvergoeding voor bijzonilen 
lagere scholen . 

2. 1. Jaarlijks, ten m inste t ien dagen vóór 
den aanvang van het schooljaar, zendt het 
schoolbestuur a an den ins pecteur het leerpl an, 
alsmede in tweevoud den rooster van lesuren 
voor dat schooljaar. Op den rooster worden 
de feestdagen en de vacantietijden vermeld; 
de vermelding van de vacantietijden geschiedt 
door aandu iding van de dagteeken ing van het 
begin en van het einde van elke vacantie. De 
rooster vermeldt tevens, of op de school uit
sluitend jongens, uitsluitend meisjes, dan wel 
jongens en meisjes worden toegelaten. 

2. Bij opening van de school in den loop 
van het schooljaar geschiedt de inzending van 
het leerplan en van den rooster van lesuren 
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in tweevoud aan den inspecteur ten minste 
tien dagen vóór de opening. 

3. Indien de rooster van Ie uren in den 
loop van het schooljaar wordt gewijzigd, wordt 
een nieuwe rooster in tweevoud aan den in
specteur gezonden ten min te tien dagen v0ór 
de wijziging wordt toegepa t. I s de wijzi g ing 
het gevolg van verandering of aanvulli ng va11 
het leerp lan, dan wordt bij den nieuwen roos
ter het gewijzigde leerplan overgelegd. 

4. De rooster van Ie uren wordt zoo inge
r icht, dat hij geschikt is, om omgeplakt in 
een der schoolvertrekken te worden opge
hangen. 

3. 1. Wanneer het lee rplan voldoet aan de 
bepal ingen van artikel 90 en de rooster aan 
die van artikel 89, derde lid, de r wet, als
mede aan artikel 2 van dit beslui t, zendt de 
inspecteur het leerplan beneven een exem
plaar van den rooster binnen tien dagen te
rug aan het choolbestuur, na beide stukken 
voor "gezien" te hebben onderteekend, met 
vermelding van de dagteekening der onder
teekening . 

2. W a nneer naar h et oordeel van den in
specteur het leerplan niet voldoet aan de wP.t
telijke vere ischten, of de rooster van lesuren 
niet beantwoordt aan de bepalingen van ar
tikel 2, zendt hij de stukken binnen den in 
het eerste I id genoemden termijn aan het 
schoolbestuur terug met mededeeli ng van zij n 
bedenkingen. 

3. Indien het schoolbe tuur h et leerp lan 
of den rooster van lesuren d ienovereenkomstig 
wijzigt, zendt het de gewijzigde stukken zoo 
spoed ig mogelijk aan den in pecteur terug, 
die vervolgens daarmede h andelt overeen
kom tig het eerste I id. 

4. Weigert het schoolbe tuur aan de be
denkingen tegemoet te komen, dan zendt het 
de stukken met opgaa f van redenen terug 
aan den inspecteur, di e daarva n onverwijld 
mededeel ing doet aan Onzen Minister, met 
vermeldi ng van de door hem geopperde be
denkingen. Hij doet daarbij tevens mededee
ling, of hij al dan niet gebruik maakt van 
zijn bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
90, tweede lid, der wet de beslis ing in te 
roepen van den Onderwijsraad. 

5. Indi en de in het vorige lid bcdo !de 
besliss ing van den Onderwijsraad niet wordt 
ingeroepen, zendt de inspecteur het leerplan 
beneven een exemplaar van den rooster van 
lesuren, na deze stukken voor "gezi en" te 
hebben ondorteekend, m e t vermelding va n de 
dagteekeni ng de r onderteekon ing, te rug aan 
het schoolbestuur binnen een door Onzen Mi
n iste r in elk geval a fzonder lij k te ste ll an ter
mijn. 

4. 1. Het schoolbestuur zend t een afschrift 
van den voor "gezien" geteekcnden roo tPr 
van lesuren aan Onzen Minister met mededeP
l ing van de dagteekening, waarop het leer
plan door den inspecteur voor "gez ien" is ge
teekend. 

2. De inspecteur zendt binnen t ien dagen 
na afloop van elke maand aan Onzen Minister 
een opgave van de bijzondere scholen, wier 
leerplan en rooster van lesuren door hem in 
die maand voor "gezien" geteekend zijn terug 
gezonden met vermelding van de dagteeke
ning der onderteekening, alsmede van de vak. 
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ken, waarin aan elke van die scholen onder
wijs wordt gegeven. 

5. J aarl ijks in de maand J anuari zendt het 
schoolbestuur: 

a. aan Onzen Minister en aan den inspec
teur een opgave bevattende gegevens voor de 
vaststelling van het voorschot op de Rijksver 
goedi ng voor de school voor het loopende 
jaar ; 

b. aan Onzen Minister, overeenkomstig ar
t ikel 99 de r wet, een aanvrage om de Rijks
vergoeding voor de school over het afgeloopeu 
jaar, vergezeld van de in dat artikel bedoelde 
ver ki ari ng en van de door de onderwijzers 
voor salaris a fgegeven quitantiën. 

6. Betreffende een nieuw geopende school 
zendt het schoolbestuur aan Onzen Minister 
en aan den inspecteur: 

a. een opgave bevattende gegevens, a ls on
der a van het vorige artikel bedoeld, binnen 
tien dagen na de opening; 

b. een opgave bevattende gegevens omtrent 
h et aantal leerlingen bi nnen t ien dagen na 
den laatsten dag de r maand, vo lgende op d ie, 
waarin de opening pl aats vond. 

7. 1. Binnen tien dagen na a floop van e lk 
kal enderkwartaal zendt het schoolbestuur aan 
Onzen Minister en aan den inspecteur een 
opgave betreffende de in het afgeloopcn 
k·-wartaal voorgekomen verander ingen in het 
onderwijzend personeel der school en voor 
zooveel de eerste drie kal enderkwartalen be
treft van het aantal leerlingen op de in ar . 
t ikel 28, zesde I id, der wet genoemde tijd
stippen. 

2. H et choolbestuur draagt zorg voor ee11 
overzichtelijke administratie met betrekking 
tot het inschL"ijven, het afschrij ven en de ver
zuimen van de leerlingen. Deze behoort te 
worden bewaard gedurende ten minste vij f ja
ren na het jaa r, waarop zij betrekking heeft . 

8. 1. Van opheff ing van de school gee ft 
het choolbestuur aan Onzen Minister , aan 
burgemeester en wethouders der gemeente, 
waar de chool is gevestigd en aan den in
specteur kennis binnen tien dagen na de 
slui t ing. 

2. Met afwijk ing van het bepaalde in ar
tikel 7 wordt in dit geva l ook de daarbecloelde 
opgave ingezonden binnen t ien dagen na de 
sluiting van de chool. 

9. 1. Indi en aan de school meer onderwij 
zers zij n verbonden dan vol gen de arti kelen 
27 en 28 der wet verplicht zijn , geschiedt de 
aanw ijz ing, bedoeld in den t weeden volzin 
van het ee r te lid van artikel 97 der wet, in 
de in artike l 5 en artikel 6, onder a, bedoelde 
opgaven. 

2. W annee,· in den loop van het ka lender
jaar één of meer onderwij zers aan de school 
worden aangesteld boven het wettelijk ver
plicht aa nta l, geschiedt gelijke aanw ijzing in 
de daaropvolgende opgave, bedoeld in ar
t ikel 7. 

3. In geval een onderwijzer, die is aa nge
wezen a l te behooren tot het wettelijk ver
pl icht aantal, in den loop van het jaar de 
school verlaat of overlijdt, wordt zoo noorl ig 
in de daaropvolgende opgave, bedoeld in a r
tikel 7, vermeld , wie in diens plaats tot het 
wettelijk verplicht aantal moet worden ge
rekend. 
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10. 1. Tot het verkrijgen van voorschot op 
de Rijksvergoeding verbindt het schoolbestuur 
zich bij de inzending van· de in artikel 5 en 
artikel 6, onder a, bedoelde opgaven tot terug
betaling van h etgeen eventueel bij voorschot 
te veel mocht worden genoten. Voor de na
koming van deze verbintenis stelt het school
bestuur twee door Onzen Minister goed te 
keuren borgen, die ieder voor zich aan dezen 
Ministe r behooren aan te toonen, dat zij vol
doende kapitaalkrachtig zijn voor de terug
betaling van hetgeen eventueel bij voorschot 
te veel wordt genoten. 

2. Vrijge teld van deze borgstelling zijn de 
schoolbesturen , di e aangesloten zijn hij een 
rechtspersoonlijkheid bezittende organisa tie 
va n besturen, a ls zoodan ig door Onzen Minis
ter e rkend, en die te zijnen genoegen zich 
heeft borg gesteld voor de nakoming der in 
het vorige 1 id bedoelde verbinteni ssen der 
aangesloten schoolbesturen. 

3. D e in het vorige lid bedoelde erkcnnmg 
geschiedt op een daartoe door het bestuur 
der organisatie tot Onzen Minister gericht 
verzoek, waarbij moet worden overgel egd een 
opgave van de schoolbesturen, waarvoor ze
kerheid wordt gesteld, vermeldende ten aan
zien va n elke school de gemeente en nadere 
plaatsaanduiding in de gemeente, waar de 
school is gevest igd, alsmede den naam der in
stelling of vereeniging, onder welker bestuur 
de school staat. 

4. J aarlijks in de maand J anuar i zendt 
het bestuur der erkende organisatie een v,,J _ 
ledige opgave van de bij den aanvang des 
jaars aangesloten school besturen, waarvoor 
zekerhe id wordt gesteld , aan Onzen Minist,er. 
Wijzigingen, welke in den loop des jaàrs daar
in mochten worden aangebracht, deelt het 
binnen tien dagen aan Onzen Minister mede. 
Deze wijzi g ingen ontheffen de organisaties 
niet van de voor het loopende jaar aangegane 
borgstelling ten behoeve van één of meer aan
gesloten schoolbesturen. 

ll. 1. Onze Minister stelt voor elk school
bestuur, hetwelk heeft voldaan aan het be
paalde in artikel 10, het voorschot vast van 
de Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 97 der 
wet, voo r het loopende jaar en doet daarvan 
mededeeling aan de Algemeene R eken kame r 
en a an het schoolbestuur. 

2. H et voorschot wordt vóór het e ind van 
elke maand telkens voor een twaalfde ge
deelte betaalbaar gesteld . Zoolang het voor
schot voor het loopende jaar nog niet is vast
gesteld kunnen één of meer maandelijksche 
termijnen van het laatstel ijk toegekende voor
schot worden betaalbaar gesteld. 

3. H et betaalbaarstellen van het voorschot 
geschiedt door overschrij ving op de rekening 
van het schoolbestuur bij den Postchèque- en 
Girodienst. I n gevallen ter beoordee ling van 
Onzen Minister kan hiervan worden afge
weken. 

4. Onze Minister is bevoegd om zonde,- op
gaaf van redenen het voorschot niet te ver
leenen of de ui tbeta ling van een reeds ver
leend voorschot te doen ophouden. 

12. 1. Zoodra den inspecteur blijkt, dat 
een school ophoudt te vol doen aan de op het 
bekomen van Rijksvergoeding in de wet ge
stelde eischen en voorwaarden, of dat op een 
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school van toepassing wordt een der bepalin
gen van artikel 96 der wet, geeft hij daarvan 
kennis aan Onzen Minister. 

2. Binnen tien dagen na ontvangst van een 
kennisgeving, a ls bedoeld in het vierde I id 
van artikel 96 der wet, doet de inspecteur 
daarvan mededeeling aan Onzen Minister. 

13. 1. Alvorens te besli ssen, of de school 
in het afgeloopen jaar heeft voldaa n aan de 
in de wet gestelde eischen en voorwaarden , 
onderwerpt Onze Ministe r de in artikel 5, 
onder b, bedoel de aanvrage aan een nauw
keurig onderzoek, treedt voor zooveel noodig 
in overleg met den inspecteur en wint bij het 
schoolbestuur all e inlichtingen in , di e hij met 
betrekking tot de toepassing van de wet noo
dig acht. 

2. Onze Minister stelt het bedrag van de 
Rijksvergoeding vast en doet daa rva n medc
deel ing aan de Algemeene R ekenkamer, aan 
burgemeester en wethouders der gemeente, 
waa r de school is gevestigd en aan het school 
bestuur. 

14 . 1. Nadat de termijn van dertig vrije 
dagen, in artikel 99, de rde lid , der wet ge
steld , is verstreken zonder da t tegen de be
sli ss ing van Onzen Minister op de in artikel 
5, onder b, van dit besluit bedoelde aanvrage 
bij Ons beroep is ingesteld, wordt het ver 
schil tusschen het bedrag der door Onum 
Minister vastgestelde vergoeding en dat van 
het door het schoolbestuur bij voorschot ge
note TJe, be ide een zelfde di enstjaar betreffen
de, hetzij aan het schoolbestuur uitbetaald , 
hetzij ingehouden op het voorschot voor een 
volgend dienstjaar, al naar gelang het ver
schil ten voordeele van het schoolbestuur of 
van het Rijk is. 

2. Hetzelfde heeft pi aats, indien de bes] is
sing va n Onzen Minister door On in beroep 
wordt gehandhaafd. of bij Ons in beroep ge
nomen besluit Rijksvergoeding wordt ver
leend. 

3. H et betaalbaarstell en van het eventueel 
aan het schoolbestuur toekomend ve,·schil, be
doeld in het tweede lid , geschiedt door over
schrijving op de rekening van het schoolbe
stuur bij den Postchèque en Girodienst. ln 
gevall en ter beoordeeling van Onzen Minister 
kan hiervan worden afgeweken. 

4. Indien de in het tweede lid bedoelde in
houding niet mogelijk is, wordt het bij voor
schot te veel genotene door het school bestuur 
in 's Rijks kas teruggestort binnen een door 
Onzen Minister te stellen termijn. 

Van de gem eentelijke vergo eding voor bijzon
dere lagere scholen, en voo,· bij zonder 

vervolgonderwijs. 
15. 1. Indi e n in een gemee n te in eenig 

jaar aan een openbare school meer onderwij
zers werkzaam zijn geweest dan het aantal , 
waarvan ingevolge artikel 56 de r wet de 
jaanvedden door het Rijk worden vergoed, 
richt het bestuur der naa r de onderscheidingen 
van artikel 3, tweede en vierde 1 id , der wet 
overeenkomstige bij zondere school in d ie ge
meente, dat aanspraak maakt op de gemeen
telijke vergoeding, bedoeld in artikel 100 der 
wet, in de maand J anua ri na afloop van dat 
jaar een desbetreffend verzoek tot den raad 
dier g!lmeente, met opgave van de namen 
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der onderwijzers, voor wie op gemeentelijke 
vergoeding aanspraak wordt gemaakt en van 
het bedrag dezer vergoeding. Daarbij wordt 
tevens overgelegd een afschrift van de in die 
maand aan Onzen Minister ingezonden aan
vrage, bedoeld in artikel 5, onder b, betreffen
de de Rijksvergoeding over dat jaar. Indien 
bij de beslissing van Onzen Minister of in 
geval van beroep, als bedoeld in art ikel 99, 
derde lid, der wet, bij Onze e indbesli ss ing 
andere onderwijzers voor Rijksvergoeding in 
aanmerking worden gebracht dan voor wie 
het schoolbestuur de Rijksvergoeding had aan
gevraagd, zendt dit bestuur binnen een maand, 
nadat de beslissing of de eindbesl issing te zij
ner kennis is gebracht, een voor zooveel noo
dig gewijzigde opgave aan den gemeenteraad. 

2. De gemeenteraad beslist zoo spoedig mo
gelijk op het verzoek, in het eerste lid be
doeld, en zendt een afschrift van zijn besluit 
aan het schoolbestuur. 

16. 1. Het schoolbestuur, dat in aanmer
king wenscht te komen voor het in artikel 
103, zesde lid, der wet bedoelde voorschot op 
de gemeentelijke vergoeding volgens artikel 
101 der wet, voor het in artikel l0lbis, zeven
de lid, der wet bedoelde voorschot op de ge
meentelijke vergoeding volgens dat wetsarti
kel, of voor be ide, richt zijn desbetreffend 
verzoek tot den raad der gemeente. 

2. Het legt daarbij over een ver ki aring, 
waarbij het zich verbindt tot terugbetaling 
van hetgeen eventueel bij voorschot te veel 
mocht worden genoten, voor de nakoming van 
welke verbintenis twee door burgemeester en 
wethouders goed te keuren borgen behooren te 
worden gesteld. Vrijgesteld van deze borgstel 
ling zijn de schoolbesturen, die aangesloten 
zijn bij een organisatie, als bedoeld in artikel 
10. tweede lid. 

17. 1. Voor elk schoolbestuur, dat voldaan 
heeft aan het bepaalde in het vorige artikel, 
stelt de gemeenteraad het voorschot volgens 
artikel 103, zesde lid, dat volgens artikel 
l0lbis, zevende lid, der wet, of beide, vast. 

2. De uitbetaling van het voorschot volgens 
artikel l0lbis, zevende lid, der wet geschiedt 
elke drie maanden telkens voor een vierde 
gedeelte. 

18. 1. De in artikel 16 bedoelde besturen 
richten hun aanvrage om de gemeentelijke 
vergoeding of bijdrage tot den raad der ge
meente met inachtneming van het bepaalde 
in art. 103, eerste lid, en artikel 103bis der 
wet. Bij de aanvrage om de bijdrage, bedoeld 
in artikel 102 der wet, wordt een afschrift 
van het leerplan en van den rooster van les
uren van den cursus overgelegd. 

2. Indien in het jaar, waarop de in het 
eerste lid bedoelde aanvrage betrekking heeft, 
de school of de cursus voor vervolgonderwijs 
werd bezocht door leerlingen, die n iet woon
den in de gemeente, waar de school was ge
vestigd, of waar de cursus werd gehouden, 
wordt bij die aanvrage een opgave overge • 
legd, vermeldende ten aanzien van ieder dier 
leerlingen den naam, de voornamen, de dag
teeken ing van geboorte, de woonplaats, het 
tijdvak, gedurende hetwelk de leerling in het 
afgeloopen jaar de school of den cursus voor 
vervolgonderwijs heeft bezocht, alsmede het 
over dat tijdvak volgens de gemeentelijke ver-
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ordening verschuldigde schoolgeld . 
19. De in artikel 16 bedoelde besturen zijn 

verplicht alle inlichtingen te verstrnkken, 
welke noodig zijn voor de beoordeeling van 
de aanspraken op de aangevraagde gemeente
lijke vergoed ing of bijdrage. 

20 . 1. Nadat de termijn van dertig vrije 
dagen, gesteld in artikel 103, achtste lid , der 
wet is verstreken, zonder dat tegen de bes] is
sing van den gemeenteraad op de aanvrage, 
bedoeld in artikel 18 , bij Gedeputeerde Sta
ten beroep is ingesteld, regelt het gemeente
bestuur de uitbetaling van het bedrag, waar
op het school bestuur of het bestuur van den 
cursus voor vervolgonderwijs overeenkomstig 
die bes! issing aanspraak heeft. 

2. Hetze! fde heeft plaats, indien het be
drag der gemeentelijke vergoeding of bij
drage in beroep overeenkomstig het bepaalde 
bij artikel 103, achtste lid , der wet, is vnst
gesteld. 

21. 1. Wanneer in een aanvrage, a ls be
doeld in artikel 18, vergoeding of bijdrage 
is begrepen voor leerlingen, die niet woonden 
in de gemeente, waar de school was gevestigd, 
of waar de cursus werd gehouden, zenden 
burgemeester en wethouders dier gemeente tot 
het verkrijgen van de uitkeering, bedoeld in 
artikel 104 der wet, aan burgemeester en 
wethouders der gemeenten, waar die leer! in
gen woonachtig waren, een opgave, bevatten
de de noodige gegevens. 

2. Burgemeester en wethouders der ge
meenten, die de in het eerste lid bedoelde op
gave ontvangen, onderzoeken deze en treden 
voor zooveel noodig in overleg met burge
meester en wethouders der gemeente, die de 
opgave inzonden. De raad der eerstebedoel de 
gemeente stelt daarna het bedrag der ver
schuldigde uitkeering vast en geeft daarvan 
ten spoedigste kennis aan den raad der andere 
gemeente. 

3. Voor zoover de voldoening der uitkee
ring niet door middel van verrekening kan 
geschieden, behoort de betaling te geschieden 
binnen een maand na de vaststelling. 

Slotbepalingen. 

22. Onze Minister stelt het model vast van: 
de in artikel 4, tweede lid , bedoelde opgave, 
de in artikel 5 bedoelde opgave en aanvrage, 

afzonderlijk voor scholen voor gewoon lager 
onderwijs en uitgebreid lager onderwijs, 

de in arti kel 5, onder b, bedoelde qui tantie, 
de in artike l 6, onder a, bedoelde opgave, 
de in artikel 6, onder b, bedoelde opgave, 
de in artikel 7 bedoelde opgave, 
de in arti kel 12, tweede lid, bedoelde mede

deeling, 
het in a rtikel 16, eerste lid, bedoelde ver

zoek, 
de in artikel 18, eerste 1 id, bedoelde aanvrage. 

23 . 1. Dit beslu it treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1938. 

2. Met dien datum vervallen Onze beslu i
ten van 4 September 1923 (Staatsblad n°. 
432). 19 December 1930 (Staatsblad 11°. 490), 
16 Januari 1933 (Staatsblad n°. 15), 13 De
cember 1933 (Staatsblad n°. 684), 1 Juni 1935 
(Staatsblad n°. 324) en 2 Maart 1937 (Staats 
blad n°. 360). Echter moet de aanvrage voor 
het verkrijgen van de vergoeding, bedoeld in 



559 

artikel 101 en van de bijdrage, volgens arti
kel 102 der wet, betreffende het jaar 1937 
plaats hebben met gebruik van het bij artikel 
17 van Ons besluit van 4 September 1923 
(Sta:atsblad n°. 432) vastgestelde model. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering · 
van dit beslu it, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en aan 
de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 26sten November 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
( Uitgeg. 3 Decemher 1937. ) 

S. 579 E. 

15 October 1937. BESLUIT tot wijziging van 
het Bijzonder reglement Rotterdamsche 
W aterweg, vastgesteld bij Koninklijk be
slu it van 26 Juli 1935 (Staatsblad n°. 
429) en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 18 November 1935 (Staatsblad n°. 
661). 

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

W aterstaat van 5 Juli 1937, n°. 443 Afdeeling 
W aterstaatsrecht; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1937, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 October 1937, n°. 
421, Afdeel ing W aterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat in het Bijzonder reglement Rotter

damsche Waterweg, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 26 Juli 1935 (Staatsblad n°. 429) 
en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 
November 1935 (Staatsblad n°. 661), de vol
gende wijzigingen zullen worden aangebracht : 

a . In artikel 1 wordt na "Nieuwe M aas," 
ingevoegd: ,,met inbegrip van de Bakkers kil 
en het ·Zuiddiepje,". 

b. In artikel 3 wordt inpl aats van: ,,fokke
mast" gelezen "voorsten mast" en inplaats 
van "meer dan 50 cm": ,,m inder dan 50 cm". 

c. In artikel 4, lid 3, wordt achter: ,,min
der dan 50 ton" gelezen: ,, , doch meer dan 
5 ton". 

d. In artikel 6 vervalt het woord "schrifte
lijke". 

e. Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 7. 

Rui?nte laten door kleine vaartuigen; ver
boden gebied voor kano's. 

1. Vaartuigen, welke niet hebben een laad
vermogen van 5 ton of meer en geen sleep
booten zijn, moeten aan andere vaartuigen de 
noodige ruimte laten. 

2. Het is verboden zich te bevinden met 
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of in een kano of een dergelijk pleiziervHar-
' tuig in de Nieuwe Maas, het Schewr of de 

Doorgraving op meer dan 50 m uit den oever, 
of, waar lage dammen aanwezig zijn, op 
meer dan 20 m rivierwaarts uit de koppen 
dier dammen, of in de Koningshav en op meer 
dan 30 m uit den linkeroever. Dit verbod is 
niet van toepassing op kano's, welke, zonder 
aan de ovèrige scheepvaart hinder te veroor
zaken, de rivier zonder verwijl over teken 
tusschen de kilometerraaien 149600 en 150. of 
tusschen de kilometerraaien 154300 en 154500.". 

/. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 9. 
Wacht houden; mistseinen. 

1. Op elk afzonderl ijk gemeerd of ten anker 
li ggend zeeschip, op elk samenstel van ten 
hoogste drie langszijde op elkaar gemeerde 
zeeschepen, op elk gemeerd of ten anker li g
gend vaartuig, dat verplicht is het sein, be
doeld in artikel 29, lid 3, te voeren en op de 
in artikel 30, lid 4, bedoelde binnenvaartuigen 
moet steeds een persoon aanwezig zijn , die 
wacht houdt en die bij aanroepen door het 
daartoe bevoegd gezag, verplicht is antwoord 
te geven. 

2. Vaartuigen. welke aan boeien gemeerrl 
liggen, zijn verplicht in geval van mist, nevel
achtig weer, zware regen- of sneeuwbuien. of 
wanneer door andere weersomstandigheden het 
goed zicht belemmerd wordt, met tusschen
poozen van niet meer dan één minuut, gedu
rende 5 seconden snel de klok te luiden.". 

g. Artikel 14 wordt gelezen a ls volgt: 

,,Arti kel 14. 
Visschen. 

Het is verboden met vaartuigen te visschen 
of vischtuig uit te zetten: 

a. binnen een afstand van 20 m va n pe
troleum- en benzineterreinen, van de ste igers 
voor die terreinen, of van geankerde of ge
meerde vaartuigen, als bedoeld in artikel 29, 
lid 2; 

b. in de vaargeul in het Scheu·r en de 
Doorgraving binnen de lijnen, getrokken op 
20 m afstand landafwaarts van de tonnen en 
1 ichtopstanden.". 

h. Lid 2 van artikel 15 wordt gelezen als 
volgt: 

"2. In afwijking van de in het biizonder 
ten aanzien van het uitwijken in het Binnen
aanvaringsreglement vervatte bepalingen, moet 
een los varend stoomvaartuig, geen zeeschip 
zijnde, uitwijken voor de wagenveerboot. welke 
het in lid 1 genoemde sein of licht voert.". 

i. In artike l 16, Jid 1 , onder e, vervall en 
de woorden: ,,en - meerboeien." en in arti
kel 16, lid 2, vervalt het bepaalde onder c. 

k. Artikel 18 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 18. 
Naderen van en vastmaken aan vaart11igen. 

1. De schipper van een ten anker of ge
meerd li ggend vaartuig moet gedoo(\'en, dat 
een ander vaartuig terzijde van het zijne komt 
en hieraan wordt vastgemaakt, mits niet om 
te laden of te lossen, en dat personen zich 
over zijn vaartuig naar den wal of naar een 
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langszijde van zijn vaartuig I iggend ander 
vaartuig begeven. 

2. D e schipper van het terzijde komende 
vaartuig moet, indien goede zeemanschap 
zulks vordert, meerdraden uitbrengen of anker 
zetten. 

3. Het is, tenzij met vergunning van clen 
eersten rijkshavenmeester, verboden : 

a. een vaartuig, hetwelk het sein, bedoeld 
in artikel 29 , lid 3, moet voeren, of een vaar
tuig, dat li cht ontvlambare stoffen lost of 
laadt, of dat ontgast wordt, op korte,·en af
staud dan 20 m te naderen; 

b. een vaartuig, hetweîk het sein, bedoeld 
in artikel 29, lid 3 moet voeren , en een a nder 
vaartui g aan elka nder te meren a nders dan in 
het geval, bedoeld in a rtikel 29, lid 5." . 

l. D e laatste zin van lid 2 va n artikel 21 
wordt I id 3 en gelezen a ls volgt: 

,, 3. Indi en een vaartuig ingevolge het be
paalde onder e van lid 2 ankert, moet het zoo 
mogelijk ligplaats nemen aan die zijde van 
den vaarweg, waar het de vaart het minst 
ka n hinderen.". 

111. Artikel 22 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 22. 
Ankerplaatsen (aanmaakplaatsen) ·voor 

binnenvaartuigen. 
1. Voo,· binne nvaartuigen zijn vaste anke r

pl aatsen , aangeduid op de bij djt reglement 
behoorende kaa rt, aangewezen: 

a. op de Nieiiwe M aas nabij Van B riene,i
oord aan den linkeroever, verder genoemd 
A nkerplaats Strekdam; 

b. op de Nieuwe Maas aan den linkeroever 
va n den westelijken inga ng van het Z uiddiepje 
tot waar zich op Van B rienenoord het bord 
bevindt met " Ankerplaats P.", verde r ge
noemd Ankerplaats P ; 

c. op de Nieuwe Maas tusschen den weste
lij ken ingang va n het Zuiddiepje en den in
gang van de P ersoonshaven, aan den li nker
oever, verder genoemd Anke1·plaats Steen
plaat; 

d. op de Nieitwe M aas tusschen het haven
tje no01·dwestelijk van de gemeente-drinkwa
terl e iding en het V ,·ouwebrugje, aan den rech
teroever, ve rder genoemd Ankerplaats Oude 
Plantage; 

e. op de Nieuwe :Maas tusschen het Vrouwc
b,-ugje en 25 m ten oosten van den ste iger op 
het empl acem ent der Spoorwegen, oostelijk 
van den ingang van het B oerengat, aan de n 
rechteroeve r, verder genoemd A nkerplants 
Rijnspoor ; 

/. op de Nieuwe Maas nabij de Maaskade. 
Oostzij de aan den lin keroever, verder ge
noemd Ankerplaats R usland; 

g. op de Ni euwe Maas aan den linkeroever 
tusschen de te IJ sselmonde op de n wal ge
plaatste borden met "Aanmaakplaats de Afe
rode", verder genoemd Aanmaakplaats de Afe
rode; 

h. op de Nieuwe M aas aan den linker
oever, te1· hoogte van het B ,tis ten f)onck, 
verder genoemd Aanmaakplaats ten Donck. 

2. Schi ppers van vaartu igen, komencle van 
den B ollandschen IJ ssel, de L ek of de Noord, 
die niet dadelijk naar de laad. of ·losplek kun
nen doorvaren , moeten li gplaats vragen hij 
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den ambtenaar van den rijksh avendienst op 
het vaartuig van di en dienst , he twelk zich 
bevindt op de N ieuwe Af aas nabij Kral in gsche 
V eer. 

3. Indien di e ambtenaar niet aanwez ig is, 
moeten de vaartu igen, bedoeld in lid ' 2 en 

· dergelijke vaartuigen, komende uit a ndere 
richting, met uitzondering van di e, bedoeld 
in lid 4 e n 5, aan welke geen bevelen zijn 
gegeven tot het an keren op een bepaal de 
pl aats, op eene der hieronde r genoemde anker
plaatsen ankeren, waarbij de schipper zich , in 
afwachting van nade re bevel en tot het verha
len naar een andere ankerplaats, heeft te ge
dragen naar de vol gen de be palingen : 

a" vaartu igen van 1500 ton laadve rmogen 
en meer , niet behoorende tot de hi erna onder 
d genoemde, mogen slechts ligplaats nemen op 
de A nke,-plaats S tre kd.ann ; 

b. vaartuigen van minder dan 1500 en 
meer d an 350 to n laadvermogen , niet behoo
rende tot de hierna o nder d genoemde, mogen 
slechts 1 igplaats nemen op de Ankerplaatsen 
Steenplaat, Oude Plantage of R ijn.spoor; 

c. vaartuigen van 350 ton 1 aadvermogen 
of minder, niet behoorende tot de hierna onder 
d genoemde, mogen slechts I igplaats nemen op 
de A nkerplaatsen Steenplaat, Oitde Plantage, 
R ijnspoo,· of R usland; 

d. vaartuigen, welke verpl icht zijn het se in , 
bedoeld in artikel 29, lid 3, te voeren, mogen 
slech ts ligplaats nemen op de Ankerplri.ats F'. 

V aartuigen, welke niet in het bijzonder voor 
het vervoer van brandba re vloeistoffen als 
onverpakte l ading zijn ingericht, moeten daar
bij op tenminste 20 m a fsta nd van de andere 
vaartuigen blijve n . 

4. V aartu igen , welke bestemd zijn voor de 
L ek of de Noord en die niet dadelijk van de 
laad- of Jo ple k naar de bestemming door
varen, moeten ligpl aats nemen op de Aan
ma.akplaats de M erode of de Aanmaakplaat,ç 
ten Donck. 

V aartuigen, waarva n de l ading bui ten boord 
u itsteekt, mogen slechts op de Aan,naakplaats 
ten Donck li gplaats nemen, tenzij een andere 
ligplaats is aangewezen. 

5. V aartu igen, welke bestemd zijn voor den 
H ollandsche,~ lJ ssel en di e niet d adelijk ,·an 
de l aad- of losplek naar de bestemming door
varen , mogen niet ankeren op het geb ied , 
waarop dit reglem ent van toepass ing is. 

6. De sch ippers van vaartuige n , welke gaan 
opleggen, moeten li g pl aats aanvragen bij _den 
eersten rijkshavcnmeester e n m ogen geen a n
dere I igplaats innemen d a n hun door dien 
havenmeester wordt aangewezen .". 

n. In artikel 23, l id 2, vervall en de woor
den " of vastgemaakt". 

o. Artike l 25 wordt gelezen a ls volgt: 

,,Artikel 25. 

V e,·bod aanmaken. 

H et is, behoude ns vergunning van den eer
sten r ijkshavenmeester, verboden op de Nieuwe 
M aas, b inne n de gemeente Rotte,·dann boven 
de bruggen , een sleep samen te steil en, die 
mee r da n één gesleept vaartuig bevat, of een 
gesleept vaartuig van een sleep over te ne-
1nen.,, . 
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p. In artikel 29 wordt aan lid 2 het yo]
gende toegevoegd: 

.,Een document, dat den aard en de hoe
veelhe id van de vervoerde vloeistoffen ver
meldt, moet zich aan boord bevinden." . 

q. In l id 3 van artikel 29 wordt inplaats 
van: ,,De in het vorige lid bedoelde vaartu i
gen" gelezen : ,,Vaartu igen, welke meer dan 
20 000 1 li cht ontvlambare vloeistoffen a ls la
ding aan boord hebben," . 

r. Aan het slot van lid 5 van artikel 29 
wordt de punt vervangen door een komma en 
wordt daarachter het volgende toegevoegd: 
"tenzij de ruimten , bedoeld in lid 4, gasdicht 
zij n afgesloten en op beide gekoppelde vaar
tuigen zooveel mogelijk maatregelen worden 
genomen ter voorkoming van bra ndgevaar." . 

s. In lid 8 van a r t ikel 29 wordt inplaats 
van " In de l eden 2 tot en met 6" gelezen: 
,,In dit bijzonder reglement". 

t. Artikel 30 wordt gelezen a ls volgt: 

,,A rti kel 30. 
Voorsch1·i/t en voor vaartuigen, geladen 1net 

ontpl-ofb are sto ff en,. 
1. Zeeschepen, geladen met ontplofbare 

stoffen, voeren, in afwijking van het bepaalde 
in artikel 50 van het Reglement op het ver
voer van ontplofbare stoffen: 

des dP,ags de seinvlag B van het Internatio
naal Seinboek; 

des nachts twee rondscbijnende roode lichten 
op een onderlingen afstand van ten minste 
1 m even hoog en zichtbaar tot op een a fstand 
van ten minste 1500 m. 

Genoemde seinvlag en se inlichten moeten ge
heschen worden op de plaats, waar zij het 
best gezien kunnen worden en op een hoogte 
van ten minste 6 m boven het dek van het 
vaartuig. 

2. Zeeschepen, welke ontplofbare stoffen 
te laden of te lossen hebben aan de B uskruit
haven, m oeten ligplaats nemen aan de meer
boeien (kruitboe ien ) gelegen langs den linker 
oever van h et Scheur. 

3. Binnenvaartuigen, geladen met ontplof
bare stoffen, moeten , indien zij varende zijn 
en niet van e igen mechanische beweegkracht 
zijn voorzien , gesleept worden . 

Onverminderd de verplichting tot het voeren 
van de voor het vervoer van ontplofba re stof
fen overi gens voorgeschreven se inen, voeren 
deze vaartuigen des nachts de in lid 1 voor
geschreven roode I ichten op een hoogte van 
ten minste 3 m boven het dek en zichtbaar op 
een afstand van ten minste 500 m. 

4. Binnenvaartuigen, geladen met ontplof
ba re stoffen, mogen des nachts n iet varen . Zij 
mogen slechts lig plaats nemen in de B uskruit
haven, tenzij zij deze n iet kunnen bereiken 
vóór het invallen van de duisternis of door 
bijzondere omstandigheden, in welk geval zij 
slechts ligplaats mogen nemen op een groote
ren a fstand dan 300 m van andere gemeerd 
of ten anker liggende vaartu igen. Zij moeten 
a lsdan zoodani ge ligplaats kiezen, dat gevaar 
voor aanvaring zoo gering mogelijk is. I s in 
de B uskruithaven geen voldoende ligplaats 
beschikbaar, dan moeten· zij aan de in lid 2 
genoemde m eerboeien li gplaats nem en. 

1 • 5. Zeeschepen, geladen met ontplofbare 
stoffen, mogen geen li gplaats nemen op een 
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karteren afstand dan 300 m van andere ge
meerd of ten anker liggende vaartuigen . 

6. D e bepalingen van de voorgaande leden 
zijn slechts van toepass ing op :,.eeschepen, ge
laden met m eer dan 300 kg ontplofbare stof
fen en op binnenvaartuigen, geladen met meer 
dan 100 kg ontplofbare stoffen . 

7. H et is verboden met vaartu igen, niet be
doeld in het voorgaande lid, te meren op de 
daarin bedoelde vaartu igen.". 

u. Lid 3 van artikel 31 wordt gelezen als 
volgt: 

"3. Indien binnenvaartuigen, geladen met 
ontplofbare stoffen , ligplaats hebben genomen 
in de B uskruithaven, worden aan den mast, 
staande nabij de genoemde haven, geheschen: 
des daags een roode vlag en des nachts twee 
?"Oode lichten boven elkander met een tus
schenruimte van niet minder dan 0.30 m en 
niet meer dan 1 m.". 

v . Artikel 33 onder b wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,b. zonder noodzaak te varen met vlotten, 
met vaartuigen, geladen met ontplofbare stof
fen, met vaartu igen, welke het sein , bedoel d 
in artikel 29, lid 3, moeten voeren, of met 
vaartuigen, bestemd voor het vervoer van licht 
ontvlambare vloeistoffen, niet voorzien van 
een certificaat, a ls bedoeld in artikel 29, lid 
4.". 

w. A rtikel 34 wordt-gelezen a ls volgt: 
,,Artikel 34. 

Zwaaien en opdraaien in de Koningshaven . 
H et is verboden in de Koningshaven te 

zwaaien of op te draaien gedu rende de voor 
de spoorbrug door den Minister vastgestelde 
openingstijden en gedurende 10 m inuten daar
voor.". 

x . Artikel 35 wordt gelezen als volgt : 

,,Artikel 35. 
Oploopen tusschen de waarschuwingsborden. 

Tusschen de waarschuwingsborden, waarop 
vermeld staat "Niet voorbij varen" en welke 
geplaatst zijn op den stuurhoordsoever op 
200 m boven de spoorbr ug en 200 m beneden 
de brug voor gewoon verkeer, mogen vaar
tu igen , welke in dezelfde richting varen, el
kander niet dichter naderen dan op 25 m.". 

ij. Artikel 39 wordt gelezen a ls volgt: 

,,Art ikel 39. 
, Sein verzoek openen K oninginnebrug. 
Een verzoek tot het openen van de K o

ninginnebrug wordt kenbaar gemaakt door 
een sein op de fluit of op den hoorn, bestaan
de uit drie lange stooten, gevolgd door twee 
korte, of door het op- en neerha len: 

des daags van een blauwe vlag en 
d es nachts van een wit licht.". 
z. Artikel 42 wordt gelezen a ls volgt: 

.,Artikel 42. 
Nade,·en der bruggen over de Koningshaven. 

H et is aan vaartuigen, welke door de ge
opende spoorbrug over de Koningshaven wil
len varen, verboden, de waarschuwingsborden, 
genoemd in a rtikel 35, in de r ichting naar de 
bruggen voorbij te varen, zoolang van den 
zuidelijken heftoren· van de spoorbrug niet 

36 
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wordt getoond des daags het witte vaste licht 
of des nachts het groene licht." . 

aa. a artikel 44 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Artikel 44bis. 
Varen door de vaste bruggen ove,· de 

Nieuwe Maas. 
B ij het varen door de bruggen over de 

Nieuwe Maas moet het volgende worden in 
acht genomen: 

a. Vaartuigen, welke in oostelijke richting 
varen, moeten gebruik maken van de zuide
lij ke doorvaartopeningen en die, welke .. in 
westelijke richting varen van de noordehJke 
doorvaartopeningen, tenzij de hoogte boven 
water hunner vaste deelen niet toelaat deze 
doorvaartopeningen te bevaren, in welk geval 
van de middendoorvaartopeningen gebruik 
gemaakt mag worden. 

b . Slepen, waarvan tenminste één vaartu ig 
van 1000 ton of meer deel uitmaakt, mogen 
gebruik maken van de middendoorvaartope
ningen, tenzij zij tegen stroom varen en van 
de andere zijde een naderende sleep, koersen
de op de rniddendoorvaartopeningen, _i_n '.t 
zicht i . Als tegen stroom varen wordt b1J st:l 
water in dit geval beschouwd het varen in 
oostelijke r ichting.". 

bb. In artikel 48 wordt in den eersten 
regel " 1" geschrapt en wordt onder c na: 
,,28" ingevoegd: ,, , 44bis". 

II. dat in de aan het onder I bedoelde 
reglement gehechte inhoudsopgave de volgen
de wijzigingen zu llen worden aangebracht: 

a. Achter "art. 7" wordt gelezen: ,,Ruimte 
laten door kleine vaartuigen; verboden ge
bied voor kano's.". 

b. Achter "art. 18" wordt gelezen: ,,Na
deren van en vastmaken aan vaartu igen.". 

c. Achter "art. 35" wordt gelezen : ,,Op
loopen tusschen de waarschuwingsborden.". 

d. Na : ,,Art. 44. W achten voor de bruggen 
over de Koningshaven" wordt ingevoegd: 
"Art. 44bis . Varen door de vaste bruggen 
over de Nieuwe Maas.". 

III. dat de bij het reglement behoorende 
kaart, bedoeld in artikel 22, zal worden ver
vangen door de bij dit besluit behoorende 
nieuwe kaart. 1 

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

Het Loo, den 15den October 1937. 

S. 579 F. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wate1·staat, 

J. v. B u u r e n. 
(Uitgeg. 19 Nove-rnber 1937.) 

15 Octob er 1937. BESLUIT tot wijziging 
van het reglement van politie voor eenige 
rivieren en stroomen beneden Dord1·echt, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 8 
September 1936 (Staatsblad n°. 577) . 

1 Deze nieuwe kaart is niet opgenomen. (Red.) 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 5 J uli 1937, n°. 444, Afdee
l i ng Waterstaatsrecht; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1937, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van 9 October 1937, n°. 
422, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in artikel 4 van het regle

ment van politie voor eenige rivieren i,n 
~troomen beneden Dordrecht, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 8 September 1936 
(Staatsblad n°. 577), de volgende wijzigingen 
zullen worden aangebracht: 

a. Aan lid 2 wordt het volgende toege
voegd: ,,Een document, dat den aard en de 
hoeveelheid van de vervoerde vloeistoffen 
vermeldt, moet zich aan boord bevinden.". 

b. Aan het slot van lid 5 wordt de punt 
vervangen door een komma en wordt daar
achter het volgende toegevoegd: ,,tenzij de 
ruim ten, bedoeld in lid 4, gasdicht zijn afge
sloten en op beide gekoppelde vaartuigen 
zooveel mogelijk maatregelen worden geno
men ter voorkoming van brandgevaar." . 

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

Het Loo, den 15den October 1937. 

S. 579 G. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Wat erstaat, 

J . v. Buur en. 
( Uitgeg. 19 November 1937.) 

30 October 1937. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van de bepalingen omtrent de me
ting van binnenvaartuigen. 

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

Waterstaat van 27 April 1937, n°. 481, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 22 December 1919 
(Staatsblad n°. 880); 

Overwegende, dat het wenschelijk is een ige 
nadere wijzi g ingen aan te brengen in het 
Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1927 (Staats
blad n°. 200), het laatst gewijzigd bij Ko
ninklij k besluit van 22 D ecember 1933 (Staats
blad n°. 721 ); 

Den Raad van State gehoord (advies van 19 
October 1937, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 October 1937, La. 
E, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artike l. 
In het Metingbeslui t B innenvaa rtu igen 

1927 (Staatsblad n°. 200), zooals dit luidt 
na Ons Besluit van 22 December 1933 (Staats
blad 11°. 721), worden de volgende wijzigi11gen 
gebracht: 
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1 °. In artikel 1 wordt achter den ee1·sten 
regel ingelascht: 

onder Minister, den Minister van Water
staat; 
onder hoofdinspecteur, den hoofd inspecteur 
voor de scheepsmeting; 

onder I igger, het register bedoeld in artikel 
7 van het Aanhangsel ; 

2°. In artikel 4 wordt de komma achter 
" Rijnvaa rt" vervangen door een punt. De 
1est van dit artikel vervalt. 

3° . In a rtikel 5 wordt de eerste regel van 
het eerste I id vervangen door: 

" Voor vaartuigen, wel ke niet voorzien 
moeten zijn van een scheepspatent, wordt als 
vlak van den grootsten". 

De regels 3 tot en met 5 van letter a van 
dit I id worden vervangen door: ,,ingevolge 
voorschriften bij of krachtens de wet voor 
zulke vaartuigen vastgesteld ;" 

H et bepaalde onder de letters c en d van 
dit lid wordt gelezen: 

,,c. voor open vaartuigen het vlak a ls na
der door Onzen Minister voor verschillende 
vaargebieden zal worden bepaald ; 

d. voor de niet onder a, b en c begrepen 
vaartuigen het vlak vastgesteld door Onzen 
Ministe r in verband met den bouw en de in
r ich t ing van het vaartuig en met de po litie
regl ementen voor de versch ill ende vaarwate
ren." 

In het tweede lid van dit artikel wordt in 
den tweeden regel tusscben de woorden "op" 
en "verzoek" h et woord "schriftelijk" inge
lascht. Aan het slot van dit l id vervallen de 
woorden "van Waterstaat". 

4° . Artikel 9 wordt artikel 7. 
10 8. 
11 9. 
12 10. 
13 ll. 
14 1 2. 
15 13. 
16 14. 
17 15 . 
18 16. 
19 17. 
20 18. 
21 19 . 
22 20. 
23 21. 
25 22. 
26 23. 

5°. H et tweede lid van artikel 9 {nieuw 7) 
wordt vervangen door: 

,,In de aanvraag, welke door be langhebben
de moet worden gedagteekend en ondertee
kend, moeten de bijzonderheden worden opge
geven a ls door Onzen Minister nader zal 
worden vastge teld." 

H et laatste lid van dit artikel wordt ge
lezen: 

" Voor schepen, welke van een scheepspatent 
moeten zijn voorzien, moet bij de aanvraag 
een gedagteekend en door den Voorzitter van 
een der Comm issiën van deskundigen voor de 
Rijnvaart onderteekende verklaring worden 
overgel egd, vaststell ende de vere isch te uitrus
t ing en het gewicht daa rvan a lsmede het vlak 
van den grootst toegelaten diepgang." 

6°. In het tweede lid van artikel 10 (nieuw 
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8) worden de woorden " De schipper" vervan
gen door " Hij , di e de meting heeft aange
vraagd of hem vervangt". 

In het derde 1 id van dit artikel worden de 
woorden "den schipper" vervangen door "of 
vanwege den aanvrager der meting". 

Aan het laat te lid van dit artikel wordt, 
met vervanging van de punt aan het slot door 
een komma, toegevoegd: ,, waarvoor hij vooraf 
zekerheid moet vo rderen." 

7°. H et eerste lid van artikel 11 (nieuw 9) 
wordt gelezen: 

,, Zoo spoedig mogelij k na de meting, uiter
lijk den vij fden werkdag daarna, en nadat het 
meetloon en de verschuldi gde kosten zij n vol
daan, wordt de meetbrief verstrekt aan hem, 
die de meting heeft aangevraagd, of diens 
vertegenwoord iger.'' 

8°. In het tweede lid van arti kel 12 (nieuw 
10) vervallen de woorden: ,, in art. 13". 

In het laatste lid van dit artikel worden de 
woorden " is ingeschreven in den ligger, be
doeld bij art. 22" vervangen door " in den 
1 igger is ingeschreven" . 

9°. Artikel 13 (nieuw 11) wordt gelezen: 
"Het meetloon, door den bela nghebbende 

aan het Rijk te voldoen, bedraagt voor el ke 
kubieke meter verplaats ing: 

a. tot en met 400 kubieke meter f 0.05, 
b. boven 400 kubieke meter f 0.025. 
H et meetloon bedraagt voor elk vaartuig 

tenm inste f 2.50 en ten hoogste f 40. 
De kosten van de ijkmerken of de ijkplaten 

zij n in het meetloon begrep·en, doch voor elke 
geplaatste ijkschaal wordt daarenboven vol
daan : f 0.01 per centimeter gemiddelde hoogte 
der schalen, doch niet minder dan f 1 en niet 
meer dan f 2.50. 

De kosten voor het vaststell en van veran
deringen aan een gemeten vaartuig, welke 
niet van invloed zijn o p d<J waterverplaatsing 
en het aanteekenen daarvan op den meetbrief, 
bedragen f 2.50. 

H et meetloon en de ko ten worden tegen 
kwitantie betaald aan den ambtenaar, di e 
daarvoor, a lvorens tot de meting of het plaat
sen van ijkschalen over te gaan, zekerheid kan 
vorderen." 

10°. In het eerste lid van artikel 14 (nieuw 
1 2) vervall en de woorden: ,,voor de cheeps
meting". 

In den laatsten volzin van het vierdo lid 
van dit artikel wordt de komma vervangen 
door een punt en verval Jen de woorden: ., be
doeld bij art. 22." 

I n het laatste lid van di t artikel worden de 
woorden: ,,meetloon en kosten volgens art. 
13" vervangen door "het meetloon en de 
kosten voor de ijkschalen". 

11°. Artikel 15 (nieuw 13) wordt gel ezen: 
" De belanghebbende kan nieuwe meting 

vragen tegen beta ling van het meetloon en 
eventueel de kosten voor het plaatsen va n de 
ijkschalen. 

Bij nieuwe meting moet de aanvrager den 
vorigen meetbrief aan den ambtenaar a fgeven. 
Indi en dit stuk verloren is geraakt, moet eerst
genoemde een gedagteekende en onderteeken
de verklaring inl everen, waar in hij verzekert, 
dat hij den vorigen meetbrief niet meer bezit 
en dat hij dezen a lsnog zal inl everen indien 
dit stuk later gevonden mocht worden. In dat 
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geval wordt het meetloon met f 2 verhoogd 
voor administratiekosten. 

De ambtenaar, die de nieuwe meting ver
richt, geeft deswege een nieuwen meetbrief af. 

De ambtenaar, belast met de le iding van 
het district, geeft voorts, voor zoover het een 
door de ambtenaren hier te lande gemeten 
vaa rtuig betreft, onder bijvoeging van den 
ingeleverden vorigen meetbrief of de in h et 
vorig lid bedoelde verklaring, van de uit
komst der meting kennis aan zijn ambtgenoot 
van h et di strict, waa rin de vorige meetbrief 
is ingeschreven, opdat deze daarvan aantce
kening stelt in den ligger. 

Word t de nieuwe meting aangevraagd, om
dat een Verdragstaat dit op grond van artikel 
4 van het te P arijs op 27 N ovember 1925 on
derteekende Verdrag nopens de meting van 
binnenvaartuigen eischt, ingeval de meetbrief 
meer dan 10 jaar oud is, dan wordt het meet
loon met de helft verminderd, indien den 
ambtenaren blijkt, dat het ledige vaartuig 
nog hetzelfde vla k van inzinking heeft a ls 
t ijdens de vorige meting. 

Heeft het ledige vaartuig een gemiddelde 
inzinking waarvan het verschi l met die, ver
meld in den vorigen meetbrief, afgegeven 
volgens het Metingsbesluit Binnenvaartu igen 
1927 (Staatsblad n°. 200), 1/40 of minder is, 
dan wordt deze als juist aangemerkt. 

Bedraagt het verschil meer dan 1/40, dan 
betaal t de aanvrager der nieuwe meting het 
volle meetloon en de volle kosten voor het 
plaatsen van de ijkschalen." 

12°. Artikel 16 (nieuw 14) wordt gelezen: 
,,De meetbrief vervalt: 
a. wanneer het vaartuig een vertimmering 

ondergaat, welke op de aanwijzing der ij k
schalen, op de verplaatsing of op de in den 
meetbrief vermelde afmetingen van invloed is; 

b. wanneer het vaartuig, dat gemeten is 
op de wijze, bedoeld in artikel 4, letter a, van 
het Aanhangsel, van bestemming verandert, 
zoodat het gaat behooren tot de vaartu igen, 
vermeld in letter b van hetzelfde artikel, of 
omgekeerd; 

c. wanneer het vaartuig op zoodanige wijze 
van bestemm ing is veranderd, dat daardom 
·de ijkmerken of ij kplaten bij geheel beladen 
schip worden ondergedompeld ; 

d. wanneer de daarin gestelde naam of 
kenspreuk niet met goed duidelijk zichtbare 
letters op het schip is vermeld; 

e. wanneer daarin een of meer wijzigingen 
zijn aangebracht door daartoe niet bevoegde 
personen; 

f . wanneer aan het vaartuig andere ver
anderingen zijn aangebracht, waardoor de om
schrijving in den meetbrief niet juist meer is; 

g. wanneer hij niet meer volledig aanwe
zig is. 

Doet een der in het eerste Jid, letter a tot 
en met / , bedoelde gevallen zich voor ten aan
zien van een in h et buitenland gemeten vaar
tu ig, dan wordt de meetbrief niet e rkend en 
wordt hieromtrent zoo mogel ijk een aanteeke
ning op dat document gesteld." 

13°. Artikel 17 (nieuw 15) wordt gelezen : 
" Indien aan een ambtenaar, zonder dat een 

nieuwe meting plaats heeft, mocht blijken, dat 
zich ten aanz ien van een door ambtenaren 
hier te lande gemeten vaartu ig een der ge-
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vallen, voorzien in h et voorgaande artikel 
voordoet, is hij verplicht den meetbrief of het 
nog aanwezig gedeel te daarvan in te trekken. 
Hij geeft den belanghebbende hiervan een 
schriftelijk bewijs, waarin de oorzaak der in
trekking is vermeld. 

Verviel de meetbr ief op grond van het ver
melde onder letter d en heeft belanghebbende 
daarna de in den meetbrief gestelde naam of 
kenspreuk met goed duidelijk zichtbare I et ters 
op het sch ip vermeld of doen vermelden, dan 
wordt hem den meetbrief tegen ontvangbewijs 
weder uitgereikt. 

De ambtenaar, belast met de le iding van 
het district, geeft daarvan kennis aan den 
hoofdinspecteur en, zoo mogelijk onder bij
voeging van den ingetrokken meetbrief of het 
gedeelte daarvan, aan zijn ambtgenoot van 
het district, waar de meetbrief is ingeschreven. 
Deze laatste stelt daarvan aanteekening in 
den ligger." 

14°. A an het slot van het eerste lid van 
artikel 18 (nieuw 16} worden de woorden : 
,,van het district, waar het vaartuig zich be
vindt." vervangen door "van den scheeps
metingsdien t." 

In het tweede Jid van dit artikel worden de 
woorden: ,,het vaartuig is gemeten" vervan
gen door: ,,de meetbrief is ingeschreven" en 
"den ligger, bedoeld bij art. 22" door " den 
ligger. " 

15°. In het eerste lid van artikel 19 (nieuw 
17) vervallen de woorden : ,,ingevolge a rt. 
17" en "voor de scheepsmeting," en worden, 
tusschen de woorden " meetbrief" en "verval
len", ingelascht: ,,op grond van art. 14, let
ters a, b, c, d, e of /". 

H et tweede lid van dit artikel wordt ge
lezen: 

"Met machtiging van den hoofdinspecteur 
kunnen ook in andere gevallen da n in den 
aanhef van di t artikel zijn vermeld, tegen be
ta ling van de bovengenoemde vergoeding per 
afschrift, afschriften van den meetbri{:f wor
den gegeven". 

16°. In het tweede lid van artikel 20 
(nieuw 18} worden de woorden " de ij kschalen 
van de in art. 13 vastgestelde kosten" ver
vangen door : ,,de ijkmerken of de ijkplaten 
van f 1 per ijkmerk of ijkplaat en voor de 
ijksch alen van de daarvoor vastgestelde kos
ten. De gezamenlijk in reken ing te brengen 
kosten voor de ijkmerken of de ijkpl aten zul
len intusschen niet hooger zijn dan het meet. 
loon, dat verschuldigd zou zijn, indien het 
vaartuig voor de eerste maal gemeten zou 
worden.'' 

17°. In het eerste lid van artikel 22 (nieuw 
20) wordt de komma vervangen door een 
punt en vervallen de woorden : ,,overeenkom
stig art. 7 van het Aanhangsel." 

In het laatste lid van dit artikel worden 
de woorden: ,,H et formuli er" en " bijhouding" 
respectievelijk vervangen door: ,,De formu
lieren voo1· den meetbrief en" en "invulling." 

18°. H et derde lid van artikel 23 (nieuw 
21) wordt gelezen: 

" Die meetbr ieven vervallen tusschentijds in 
de in a rtikel 14 vermelde gevall en en steeds 
zoodra de vaartui gen volgens de regelen van 
het tegenwoordig besluit en van het Aanh ang
sel worden gemeten. Behalve in de eerstbe-
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doelde gevallen wordt bij die meting en bij 
eventueel daarop volgende hermeting Jwt 
verschuldigde meetloon met de helft vermin
derd." 

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

Het Loo, den 30sten October 1937. 

S. 579H. 

WILHELM! A. 
De Minister van Wat erst=t, 

J. v. Buur en. 
(Uitgeg. 12 November 1937.) 

30 October 1937. BESLUIT tot wijziging en 
vervallenverklaring van eenige reglemen
ten voor de scheepvaart ter beveiliging 

· van beweegbare spoorwegbruggen. 

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

Waterstaat van 20 September 1937, n°. 490, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

12 October 1937, n°. 38); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 October 1937, n°. 
481, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. te doen vervallen het bij Koninklijk be

sluit van 6 December 1871 (Staatsblad n° . 
127) vastgestelde en bij Koninklijk besluit 
van 28 December 1925 (Staatsbl ad n°. 519) 
het laatst gewijzigde reglement voor de scheep
vaart ter beveiliging van de spoorwegbrug 
over het Hollanàsch Diep in den Staatsspoor
weg van Rotterdam naar Breda; 

II. in het opschrift van het bij Koninklijk 
besluit van 21 Juli 1911 (Staatsblad n°. 258) 
onder A, vastgestelde en bij Koninklijk be
sluit van 22 November 1929 (Staatsblad n°. 
498) het laatst gewijzigde reglement voor de 
scheepvaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbruggen over het Statlskanaal bij 
Bareveld, over de Ommelanderwijk bij Veen
dani, over het M eedemerdiep bij Muntendam, 
over het Wi11$chote1·diep bij Zuidbroek, over 
het kanaal Buinen-Schoonoo,·d bij Drouwen 
en over den Gasselternijveenschen mond bij 
Statlskan=l, alle in den Noordoosterlocaal
spoorweg; over het Winschoterdiep in den 
Woldjerspoorweg, over het Overijsselsch J(a
n=l bij L emel erveld in den Overijsselschen 
locaalspoorweg Deventer-Om,men en bij R=l
te in den Staatsspoorweg Z woll e- Almelo en 
over den Drouwenermond, den Buinermond, 
den l sten E xloën,wnd, den 'Eden Exloërn,ond, 
den l sten Valthermond, den l2den Valther
mond, het T er Apelkanaal, het R uiten-A Ka
n=/ en het Ruitenbroekkanaal in den spoor
weg Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens, te 
doen vervallen de woorden: .,bij L emeler·veltl 
in den Overijsselschen locaalspoorweg Deven
ter-0m1nen" ; 

III. In het bij Koninklijk besluit van 18 
September 1914 (Staatsblad n°. 455) vastge
stelde en bij Koninklijk besluit van 28 Decem-
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ber 1925 (Staatsblad n°. 519) het laatst ge
wijzigde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug
gen over de RingvlLlLrt van den Haarl emmer
meerpolder bij Vijfhuizen, Aals,neer en Oude 
W etering, over de Zijl bij L eiden, over den 
Amstel bij Uithoorn, over de Kromme Mij
drecht, over den Rijn bij Alphen en over den 
Angstel bij Nieuwersluis in de Haa rlemmer
meerspoorwegen worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

a. de titel wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt: 

,,Reglement voor de Scheepvaart ter beveili
ging van de beweegbare spoorwegbruggen 
over de R ingvaart van den Haa.-lenumermeer
poltler bij Aalsmeer, over den Amstel bij Uit
ho01--n en over den A ngstel bij Nieuwerslui:,"; 

b. artikel 3, vierde lid, wordt gewijzigd 
en gelezen: 

,, (4) De doorvaartopeningen van de brug
gen over de Ringvaart bij Aalsmeer en over 
den A,nstel bij Uithoo,--n worden des nachts 
aangegeven door groene zijlichten." 

c. in artikel 8, vijfde I id, wordt in plaats 
van "bruggen" gelezen: ,,brug". 

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

Het Loo, den 30sten October 1937. 

S. 579 I. 

WILHELMINA. 
De M inister van Waterstaat, 

J. v. Buuren. 
(Uitgeg. 19 November 1937.) 

5 November 1937, BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Reglement Autovervoer 
Personen. 

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

Waterstaat van 28 September 1937, La. G.G., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op de Wet van 29 November l 935 
(Staatsblad n°. 685) tot verlaging van de 
openbare uitgaven; 

De Centrale Commissie van Advies en Bij
tand voor het Verkeer fonds gehoord ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
19 October 1937, N°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 November 1937, La. 
A. , Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et bij Ons besluit van 12 J anuari 1937 

(Staatsblad n°. 562) vastgestelde en bij Ons 
besluit van 23 Juni 1937 (Staatsblad n° . 573) 
het laatst gewijzigde Reglement Autovervoer 
Personen nader als volgt te wijzigen: 

I. Aan artikel 4 wordt als tweede lid toe
gevoegd: 

.,2. De ondernemer van een autobusdienst, 
is verplicht, indien ingeval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstandig
heden een buitengewone oproeping van dienst
plichtigen plaats heeft, op de dagen van de 
opkomst de militairen, die zich daartoe aan
melden, voor Rijksrekening tegen afgifte van 
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een bon te vervoeren en aan deze militairen 
voorrang te verleenen boven andere perso
nen.". 

De bestaande tekst van het arti kei wordt 
genummerd 1. 

II. Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

"Art. llb is. In afwijking van het bepaalde 
in arti kel 5, eerste lid, en artikel 7 kan, in
dien bijzondere omstandigheden tijdelijke voor
ziening onverwijld noodi g maken, de Inspec
teur-Generaal een t ijdelijke vergunning voo1· 
de uitoefening van een autobusdienst in meer 
da n een gemeente verleenen. De tijdel ijke 
vergunning, waarop de artike len 8, 9 en 10 
niet van toepassing zijn, en we lke te a ll en 
t ijde door den Inspecteur-Generaal kan wor
den ingetrokken, wordt verleend voor ten hoog
ste zes maanden en kan éénmaal met ten 
hoogste zes maanden worden verlengd. De 
Inspecteur-Generaal is bevoegd voor een auto
busdienst, u itgeoefend krachtens een ingevol
ge dit artikel verleende vergunning, onthef
fing te verleenen van een of meer de r artike
len 29, 30, 31, 32 en 33.". 

III. In artikel 12 wordt in plaats van "of 
door Ons op beroep is beslist" , gelezen "o f 
door Ons in beroep daartoe is bes! ist, dan 
wel door den Inspecteur-Generaal een tijde
lij ke vergunning a ls bedoeld in artikel ll bis 
is verleend,". 

IV. In artikel 18, vierde lid , verva lt "o f 
vanwege". 

V. Aa n artikel 29 wordt a ls zesde lid toe
gevoegd: 

" 6. De Rijksinspecteur kan, voor zoover 
zu lks door den Chef van den Genera len Staf 
wordt noodig geoordeeld voor de dagen van 
opkomst van militairen in werkelijken dienst 
bij buitengewone oproeping van dienstp l ichti 
gen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere bu itengewone omstandigheden een 
dienstregeling vastste l Jen, welke afwijkt van 
de dienstregeling, in het eerste lid bedoeld . 
Artike l 39 is in d it geval niet van toepas
sing. 0. 

VI. Di t besl u it treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteeken ing van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl ad geplaatst en in a fschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 5den N ovember 1937. 

8. 579 J. 

WILHELMI NA. 
De Ministe,· van Wat e1·staat, 

J. v. Buur e n. 
( Uitge g. 16 No vember 1937.) 

6 Nov e1n ber 1937. BESLUIT tot WIJztgmg 
van h et Algemeen reglement van poli t ie 
voor riv ieren en Rijkskanalen, vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van 24 N ovember 
1919 (Staatsblad 765) en het laatst ge
wijzigd bij K oninklij k bes lui t van 2 Maart 
1936 (Staatsblad. 0

• 564). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht van Onzen M inist.er van 
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W aterstaat van 11 October 1937, N °. 442, Af. 
deel ing W aterstaats recht ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Stb l. 
N °. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
October 1937, N °. 23); 

Gezien het nader rapport. van Onzen voor
noemden Minister van 2 November 1937, N ° . 
427, Afdeeling W aterstaatsrecht ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in artikel 1, 1 iel 3, onder a, 

van het Algemeen reglement van poli t ie voor 
r ivieren en Rijkskanalen, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van. 24 November 1919 (Stb l. 

0
• 765) en het laatst gewijzigd bij K onink

lijk beslui t van 2 Maart 1936 (Stbl. N °. 564), 
na: ,,Veere," wordt ingevoegd: ,,de vlucht
haven te Lobith-Tol kamer,". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit be lui t, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld za l worden. 

H et Loo, den 6den ovember 1937. 

S. 579 K. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wat e,rstaat, 

J . v. Buur en. 
( Uitgeg. 19 Novembe.- 1937.) 

8 Nov en•ber 1937. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Algemeen Regl ement Di enst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Waterstaat van 29 September 1937, N °. 491, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artike l 27 der Spoorwegwet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

26 October 1937, N °. 21) ; 
Gezien het nader rappo rt van Onzen voor

noemden Minister van 3 November 1937, N°. 
483, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. Het Algemeen Regl ement Dienst, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 15 M ei 1933 
(Staatsbl ad N °. 277), het I aatst gewijzigd hij 
K oninkl ij k beslui t van 22 September 1936 
(Staatsblad 0

• 579B) te wijzigen a ls volgt: 
a. in artikel 104 wordt een nieuw tweede 

lid opgenomen, 1 uiclende: 
,, (2 ) De Minister kan bij de in het vori ge 

Jid bedoelde goedkeuring of zelfstandige vast
stelling tevens be palen, dat deze gedu rende 
een bepaald t ijdvak za l gel den."; 

b. het bestaande tweede l id van artikel 104 
wordt derde li d en ve rnummerd in (3) ; 

c. artikel 106 wordt gewijzigd en opnieuw 
vastgesteld a ls volgt: 

,,Artikel 106." 
,,W ijziginy der R egl e,nenten Dienst11oor-

1waarden.'' 

"Elke verandering van de Reglementen 
Dienstvoorwaarden wordt aan de goed keur in g· 
van den J','[ inister onderworpen." 

II. Te bepalen, dat di t besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
gep laatst. 
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Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in a fschrift aan den 
Raad van State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 8sten November 1937. 
WILHELM! A. 

D e Minister van Waterstaat, 
J . v. Buur en. 

(Uitgeg. 23 November 1937.) 

S. 579 L. 

17 Nov emb er 1937. BESLUIT 
wijzi g ing van het Algemeen 
Vervoer en van het Algemeen 
Vervoer Locaalspoorwegen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

tot nadere 
Reglement 
R eglement 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 October 1937, N ° . 497 , 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op a rtikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
November 1937, N°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 November 1937, N°. 
482, afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het Algemeen R eglement Vervoer, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 9 ovember 
1928 (Staatsbla.d n°. 415), het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 1 November 1934 
(Staatsblad n°. 561) , te wijzigen a ls volgt: 

a. 1 °. In artikel 3, § 2, wordt een nieuw 
tweede lid opgenomen luidende: 

,,(2) Een iede r is verplicht het plaats- of 
toegangsbewijs, waarvan hij krachtens het be
paalde onder (1) moet zijn voorzien, te toonen 
en desverlangd te overhandigen aan den be
ambte of bediende van den spoorweg op diens 
aanvraag op het terrein van den spoorweg. 
Hij , die niet in staat is of weigert .~an deze 
verplichting te voldoen, wordt gehJkgesteld 
met dengene, die zich zonder behoorlijk plaats
of toegangsbewijs bevindt in di e gedeelten 
van het station, welke voor het pub! iek toe
gankelijk zijn , op tijdstippen, waarop of in 
gevallen, waarin voor het ve rblijf aldaar P.en 
plaats- of toegangsbewijs verl angd wordt. "; 

2°. het bestaande tweede lid wordt derde 
lid en vernummerd in (3) ; de daarin voor
komende woorden "in h et vor ige I id" worden 
vervangen door: ,,in het eerste I id". 

b. De aanhef van artikel 9, tweede lid , 
wordt gewijzigd en ge lezen: 

,,(2) Op c)~ belangrijke aansluitingsstations 
moeten~ enz. . 

c. Het slot van den eersten volzin van ar
t ike l 13, § 1, tweede lid, wordt gewijzigd en 
gelezen: 

"zoowel op diens aanvraag in den trein, als 
op diens aanvraag op het terrein van den 
spoorweg". 

d . In artikel 22, eerste I iel , wordt het woord 
,,hoofdstations" gewijzigd in "belangrijke sta
tions". 

e. In artikel 34 wordt het derde I id gewij
zigd en gelezen: 

,,(3) Aangifte van het bel a ng bij de afle
vering is niet toegestaan." 
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f. Aan artikel 77 wordt een nieuwe para
graaf 5 toegevoegd, 1 ui den de: 

.,§ 5. Indien een wagenl ading na aankomst 
op het station van bestemming met nieuwen 
vrachtbrief naar een ander station wordt door
gezonden, zonder dat aan de lad ing iets is 
veranderd en zonder dat de zending aan de 
bewaking van den spoorweg onttrokken is ge
weest, wordt een na het sluiten van de nieuwe 
vervoersovereenkomst vastgesteld gedee l tel ijk 
verlies of beschadiging, geacht tijdens den 
duur dezer overeenkomst te zijn ontstaan, be
houdens bewijs van het tegendeel." 

II. Het Algemeen Reglement Ver ·;oer Lo
caalspoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 17 December 1928 (Staatsblad n°. 
459) , gewijzigd bij Koninklijk besluit van 25 
Februa,•i 1933 (Staatsblad 11°. 63), te wijzigen 
als volgt: 

Na artikel 5 wordt een nieuw artikel opge
nomen, luidende: 

,,Arti kei 5 bis. 
Medenemen van l evende dieren in de rijt1,igen. 

Afwijking van artikel 21, § S, vij fde l id, 
Algenieen R egl ement V ervoer. 

Het vijfde lid wordt gelezen als volgt: 
,,(5) Wordt een dier, waarvoor vracht ver

schuldigd is, zonder behoorlijk vervoerbewijs 
in den trein medegenomen, dan moet de ge
leider op eerste aanvraag van den beambte of 
bediende van den spoorweg alsnog den vracht
prijs voor het dier be tal en, verhoogd met een 
bedrag van f 0.50 voor de tweede en van 
f 0.25 voor de derde klasse." 

Onze 1inister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S/Jaatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 17den November 1937. 

s. 596. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat, 

J . v. Buur en. 
(Uitgeg. 30 Noveniber 1937.) 

20 No ·1Jem.ber 1937. BESLUIT tot aanwijzing 
van de ambtenaren, bedoeld in de artike
len 13 en 15 van <le Verkeerswet tegen 
1 intbebouwing. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Waterstaat van 16 November 1937, La. K, 
Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Gezien de artikelen 13 en 15 der Verkeers
wet tegen I intbebouwing; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
l. aan te wijzen als de ambtenaren, be

voegd tot het verrichten van de in artikel 13 
van genoemde wet omschreven handelingen, 
de volgende ambtenaren van den Rijkswater
staat, .de Zuiderzeewerken daaronder begre
pen: 

de hoofdingenieurs-directeuren, hoo[dinge. 
nieurs, eerstaanwezend.ingen ieurs, ingenieurs, 
waterbouwkundigen, technisch hoofdambtena
ren, technisch ambtenarnn, opz ichters en ha
venmeesters; 

2. aan te wijzen als de ambtenaren van 
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den Rijkswat.er taat, belast met de opsporing 
van de overt1·edingen van de bovenaangehaal
de wet, de onder 1 genoemde ambt.enaren ,·an 
den Rijkswat.erstaat, de Zuiderzeewerken daar
onder begrepen, alsmede de kantonniers van 
den Rijkswat.erstaat, de Zuiderzeewerken daar
onder begrepen. 

Onze Minist.er van Wat.erstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 20 t.en November 1937. 

S. 639 E. 

WILHELM! A. 
De Minister van Waterstaat, 

J . v. Buur en. 
( Uitgeg. 3 December 1937.) 

4 November 1937. WET tot regeling van den 
invoer van papier en papierwaren. 

Bijl. Hand. Il 1986/87, 814 ; 1987, 814; 
1987/38, 21. 

Hand. 11 1937/88, bladz. 76. 
B ijl. H and. I 191J7/38, 21. 
Hand. l 1937/38, bladz. 22 . 

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

dat door Ons bij besluit van 24 December 
1936, 0

• 25 (Nederlandsche Staatscourant 
van 29 December 1936, N °. 253) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N°. 535} , gewijzi gd bij de wet van 17 

ovember 1933 (Staatsblad N°. 596), de in
voer van papier en papierwaren wederom aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorst.el van wet 
tot voorz iening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden op lag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1937 en e indi
gende 30 J un i 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van 

a. druk- en schrijfpapier , voor zoover deze 
meet· bedraagt dan 80 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 maan
den in de jaren 1933 en 1934 uit dat land 
aan die goederen is ingevoerd ; 

b. ,,cellophane" en dergelijke transparante 
papiersoorten, a lsmede voorwerpen daarvan 
vervaardigd, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 100 ten honderd van het bnito-gewicht, 
hetwelk gemiddeld per 6 maanden in het 
jaar 1933 uit dat land aan die goed~ren is 
ingevoerd; 

c. pak- en viltpapier, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 maan
den in de jaren 1933 en 1934 uit dat land 
aan die goederen is ingevoerd; 

d. luxe papier, enveloppen en geplakte 
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zakken, voor zoover deze meer bedraitgt dan 
80 ten honderd van het bruto-gewicht, het
welk gemiddeld per 6 maanden in de ja ren 
1933 en 1934 uit dat land aan die goederen 
is ingevoerd;· 

e. kantoor- en schrij fboeken en drukwerk 
n.a.g., voor zoover deze meer bedraagt dan 
80 ten honderd van het bruto-gewicht, het
welk gemiddeld per 6 maanden in de jaren 
1933 en 1934 uit dat land aan die goederen 
is ingevoerd ; 

/ . papierwaren n.a.g., voor zoover deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 maan
den in de jaren 1933 en 1934 uit dat la nd 
aan die goederen is ingevoerd; 

g . behangselpapier, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 90 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 maanden 
in de jaren 1933 en 1934 uit dat land aan 
die goederen is ingevoerd; 

h . asphaltdakpapier, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 90 ten honderd van hét brnto
gewicht, hetwelk gemiddeld per 6 maanden in 
de jaren 1933 en 1934 uit dat land aan die 
goederen is ingevoerd. 

2. Onze Minister i bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig Jid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast t,e stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. I ndien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet i verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien t.ermijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerst.e lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val 
len onder de in het ee rst.e lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig arti kel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, ten
zij daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister a fgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Mini ter regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig li d he
doel d, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijdi ng van koste n, aan de uitvoering va.n 
dat besl ui t verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een beslui t, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid a fwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a l in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betref
fende het leveren van bewijs van oorsprong 
en/of herkomst van ten invoer aangegeven 
goederen, als bedoeld in deze wet. 
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2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach. 
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft m et ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000 terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaat.s had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod uitgevaar
digd bij of krachtens het bepaalde in de ar
tikelen 2, 3 en 4. 

3. D e feiten, strafbaar gesteld bij deze 
wet, worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, beiast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli t ie , 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de stra f
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzi gd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Palejze het Loo, den 4den 

November 1937. 
WILHELM! TA. 

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

(Uitg eg. 26 Novemb e,· 1937.) 

S. 639 G. 

4 Nove,nber 1937. WET tot regeling van den 
invoer van ongesmolten di erlijk vet. 

B -ijl. Hand. Il 1936/37, Sri; 1937, Sli; 
1937/38, 2S . 

H and. Il 1937/38, bladz. 76/7. 
Bijl. Ha11. d. l 1937/38, l?S . 
H and. l 1987/38, bladz. 22. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweg ing genom en hebben, 

dat door Ons bij besluit van 21 December 
1936, N °. 7 (Nederlandsche Staatscourant van 
24 D ecember 1936 , N°. 251) ingevolge artikel 
2 der "Crisis invoerwet" 1931 (Staa.tsblad N°. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 ovember 
1933 (Staatsblad N°. 596) , de invoer van on• 
gesmolten dierlijk vet wederom aan eene tij
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 
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Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan• 
den, aanvangende 1 Januari 1937 en eindigen. 
de 31 December 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van ongesmolten dierlijk vet, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 25 ten 
honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
middeld in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit 
dat land aan onge molten dier lijk vet is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig arti kel 
genoemde tijdvak zal de invoer van ongesmol
ten dierlijk vet slechts zijn toegestaan aan eene 
door Onzen Minister aan te wijzen instantie . 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Mini ter regelen gesteld betreffende 
de wijze, waarop de in het vorig lid bedoelde 
instantie bij den invoer van ongesmolten 
dierlijk vet zal te werk gaan, alsmede betref
fende de vaststelling van bedragen, welke ter 
bestrijding van kosten aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lirl be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast t~ 
stellen ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4 . Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ede,·landsche st·aatscourant be
kendgemaakt. 

4. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betref. 
fende het leveren van bewijs van oorsprong 
en/of herkomst van ten invoer aangegeven 
ongesmolten dierlijk vet. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goede ren invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000 terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
ve rbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod uitgevaar
digd bij of krachtens het bepaalde in de ar
t ikel en 2, 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze 
wet, worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
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Strafvordering aa ngewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeente poli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen . 

7. Op fe iten, va ll ende in eene strafbepaiing 
dezer wet , zijn niet van toepass ing de stra f
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti 
kelen 5, 6 en 7 de r " Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsbla,:l N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (S taatsbla,d 0

• 596), van , 
ove reenkomsti ge toepass ing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, vol gende op dien de r a fkondi
ging. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 4den 
ovember 1937. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van E conomische Zaken, 

S t e e n b e r g h e . 
(Ui tgeg. 30 N ovember 1937.) 

S. 639 K. 

3 Decemb er 1937. WET, houdende w1Jz1gmg 
van de Vestig ingswet Kl e inbedrijf 1937. 

B ijl. Hand. Il 1931/38, 304. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 124. 
Bijl. Hand. l 1931/38, 304. 
Hemd. l 1931/38, bladz. 29. 

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

dat wijzig ing van de Vestig ingswet K le inbe
drijf 1937 wenschel ij k is ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In het vijfde lid van a rtikel 1 van 

de Vestigingswet Kl einbed rijf 1937 wordt het 
woord "toestemming" vervangen door het 
woord "vergunning" . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vol gende op dien ha rer afkondi
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Econ01nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg . 8 December 1937.) 

s. 661. 

30 October 1937. BESLUIT tot wijzig ing en 
aanvulling van a rtikel 26 va n het Voge l
beslui t 1937 . 

Wij WILHE LMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

E conomische Za ken van 7 October 1937, . 
10098, Directi e van den L andbouw, Afdeeling 
II A, Lette r Jur. ; 

Gelet o p de Vogelwet 1936 en o p het Voge l
beslu it 1937; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
19 October 1937, N °. 48) ; 

Gezien het nader ra pport van Onzen voor
noemden Ministe r van 23 October 1937, N°. 
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10868, Directie van Landbouw, Afdeeling II 
A, Letter Jur.; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa len a ls volgt: 
Art. 1. In a rtikel 26 van het Vogelbesluit 

1937 worden vóór het slotl eesteeken ingevoegd 
de vol gende woorden: 

of door de door dien M iniste r aan te wijzen 
natuurlijke pe rsonen of rechtspe rsonen. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zij n a fkon
dig ing in het Staatsbl ad. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
be last met de uitvoering van dit bes lui t, het
welk in het Staatsbl ad za l worden ge pl aa t t 
en waa rva n a fschrift za l worden gezonden 
a an den R aad van State en de A lgemeene 
R ekenkamer. 

H et Loo, den 30sten October 1937. 
WILHELM! A. 

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

{Ui tgeg. 3 Dece,nbti1· 1937.) 

~- 662. 

18 N ovembe,· 1937. BESLUIT tot wijziging 
van h et Cr isis-Pluimveehouderijbesluit 
1936 II. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen M inister van 

Economische Zaken van 27 October 1937, N °. 
26278, Afdeel ing L a ndbouw-Crisis-Aa ngelegen
heden; 

Gelet op het Crisis-Pluimveehouderijbesluit 
1936 II ; 

Gehoord de Centra le Commi sie, genoemd 
in artikel 2'7 de r Landbouw-C1·isiswet 1933 
(a dvies van 22 October 1937, 0

• 868) ; 
Gehoord den R a ad van Sta te (advies van 2 

N ovember 1937, 0
• 48) ; 

Gezi en het nader rapport va n Onzen voor
noemden Minister van 12 November 1937, N ° . 
27011, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aange legen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pa l en : 

A . a rt ikel 4 va n het Crisis-Pluimveehou
derij besluit 1936 II wordt gewijzigd, zoodat 
het wordt ge lezen a ls volgt : 

,,1. H et voorhanden hebben va n een broed
machine is, met inachtneming va n het bepaal
de in het vierde lid va n dit a ,·tikel, slechts 
toegestaan, indien degene, die de broedma
chine voorha nden heeft, in het bezit is van 
een schriftelijke vergunning, a f te geven door 
de crisis-organisatie. 

2. Voor zoove r het betre ft een broedma
ch ine, waarvan het voorh anden hebben op 31 
October 1937 niet gedekt was door een ver
gunning, a ls genoemd in het vori g l id va n dit 
artikel, wordt de vergunning niet ver trekt, 
dan nadat degene, die de broedmachine voor
handen heeft, aa n de crisis-organ isatie een 
opgave heeft verstrekt omtren t : 

1. de plaa ts, waa r de machine zich bevindt; 
2. het merk en het nummer der machine ; 
3. de maximum-hoeveelheid plu imveeëieren, 

welke in de m achine ingelegd kan worden; 
4. h et Jaar, waa rin de machine ten behoeve 

van zij n bedrijf geplaa tst- is, 
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en deze opgave ten genoegen van de crisis
organ isatie is gebleken juist te zijn. 

3. De houder eener vergunning, a ls ge
noemd in het eerste lid van dit a rtikel, is 
verplicht : 

a. de broedmachine ter p laatse te laten 
staan, tenzij hij van de crisis-o rgan isatie ver
gu nning heeft verkregen de m achine over te 
plaatsen naar een ander perceel ; 

b. de bu iten gebru ik zijnde broedmachine(s} 
vanwege de crisis-organ isatie te laten verze• 
gelen, voor zoover zu lks door deze noodi g 
wordt geacht. 

4. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
arti kel vindt geen toepassing, indien degene, 
die een broedmachine voorhanden heeft a ls 
georgani seerde bij de cris is-organisatie is aan. 
gesloten en aantoont, dat hij er zijn beroep 
van maakt broedmachines te vervaardigen, te 
herstellen of te verhandelen, dat het voorhan
den hebben der betreffende broedmachine ge
schiedt met het uitsluitend doel deze af te 
leveren, te herstellen of te verhandelen en 
dat deze is ingeschreven in een door de crisis
ol'ganisatie te verstrekken en door hem bij te 
houden voorraadsregister." 

B. aan artikel 5 van het onder A genoemde 
besluit wordt toegevoegd een nieuw derde lid, 
luidende: 

"3. Indi en de houder eener vergunning, als 
genoemd in het eerste lid van dit artikel , de 
aanwijzingen, bedoeld in het bepaalde onder 
3 van het vorig lid van dit artikel, niet op
volgt, kan zijn vergunn ing door de crisis
organisatie geheel of gedeeltelijk worden in
getrokken."; 

het derde I id van arti kel 5 van het onder .\ 
genoemde beslui t wordt genummerd 4. 

C. artikel 8 van het onder A genoemde 
besluit wordt gewijzigd, zoodat het wordt ge
lezen a ls vo lgt: 

" 1. Een kuikenbroeder, aan wien in het 
jaar 1937 een broedvergunning is uitgereikt, 
mag, met inachtneming varl het in de arti
kelen 5 en 6 van dit besluit bepaalde, gedu
rende een door Ons te bepalen tijdvak een 
hoeveelhe id eieren van kippen en/of eenden 
in zij n broedmachine (s) inleggen en a ls broed
e ieren in voorraad hebben, gelijk aan een door 
Ons vast te steil en percentage van het totaal 
aantal eieren van k ippen en/of eenden, vast
gesteld in de aan hem voor 1937 verleende 
broedvergunn ing. 

2. Indien een kuikenbroeder, fokker of hou 
der van een vermeerderi ngsbedrijf, mede ge
let op he t bepaalde onder c en d van artikel 
9, niet meer behoort tot dezelfde categorie a ls 
waartoe hij in 1937 behoorde, wordt de hoe
veelheid eieren van kippen en/of eenden, 
we l ke hij in z ijn broed1nachine(s ) mag inleg
gen en a ls broedeieren in voorraad hebben, 
bepaald, al sof hij in 1937 a l behoorde tot de 
categorie, waartoe hij thans behoort. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste en tweede lid van dit artikel is de crisis
organisatie bevoegd in naar haar oordeel hier. 
voor in aanmerking komende bij zondere ge
vallen het voor de toewijzing als grondslag te 
nemen totaal aantal e ieren van kippen en/of 
eenden te verhoogen met een zoodanig aantal 
a ls door haar voor ieder geva l afzonde rlij k 
billijk wordt geach t . Daartoe strekkende ver-
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zoekschriften moeten om ontvankelijk te ûjn 
vóór een door Onzen M inister te bepalen da
tum bij de cris is-organisatie worden inged iend. 
Binnen tien dagen, nadat de besl issing der 
cr isis-organisatie ter kennis is gebracht van 
den requestrant, is deze bevoegd daarvan in 
beroep te gaan bij Onzen Ministe r ." 

D. in artike l 9 van het onder A genoemde 
beslui t wordt de zinsnede " De in het eerste 
en tweede lid van het vorig artike l bedoelde 
percentages kunnen verschi ll ende vastge8telrl 
worden" vervangen door de zinsnede: ,, H et 
in het eerste lid van het vor ig artike l bedoelde 
percentage kan verschillend vastgesteld wor
den", en wordt in het bepaalde onder b in 
plaats van " 1936" gelezen " 1937". 

E . in artikel 10 van het onder A genoemde 
bes! ui t wordt: 

a. in p laats van " 15 Januari 1937" gelezen 
,,1 J anuari 1938"; 

b. de zinsnede "overeenkomstig de bepa
li ngen van het Crisis-Pluimveehouderij besluit 
1936 I na 1 Februari 1936" vervangen door 
de zinsnede "overeen komstig de bepalingen 
van dit bes luit na 15 J a nuar i 1937"; 

c. m plaats van " in 1936" gelezen "in 
1937" · 

d. ï'n p laats van "arti kel 8 li d 3" gelezen 
artikel 8 1 id 2"; 

" e. in p laats van " het jaar 1937" gelezen 
.,het jaar 1938" ; 

/. in plaats van "15 J anuari 1937" gelezen 
.,1 J anuari 1938"; 

F . in a rt ikel 11 van het onder A genoemde 
beslui t: 

a. wordt in plaats van " in 1936" gelezen 
,, in 1937" ; 

b. vervalt de zinsnede "en welke hoeveel 
heid daarvan rechtstreeks betrokken moet zijn 
van fokkers en/of houders van vermeerdering,;. 
bedrijven" ; 

c. wordt in plaats van "vóór 15 J anuar i 
1937" gelezen "vóór een door Onzen Minister 
te bepalen datum"; 

d. vervallen in het onder a bepaalde van 
1 id 2 de woorden " 1936 of". 

G. arti kel 13 van het onder A genoemde 
bes! uit wordt ingetrokken. 

H. artikel 16 lid 1 van het onder A ge
noemde beslu it wordt gewijzigd, zoodat het 
wordt gelezen als volgt: 

" 1. H et vervoeren en in voorraad hebben 
van kippen en eenden met uitzondering van 
kuikens is verboden ." 

I. in artikel 23 van het onder A genoemde 
besluit wordt in plaats van " 1937" gelezen 
,,1938". 

J. dit beslui t treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

Onze M inister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het. 
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschr ift gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 18den ovember 1937. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 25 Nove111be1· 1937.) 
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s. 663. 

27 November 1937. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Melkbesluit 1936. 

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

Economische Zaken van 23 November 1937, 
N°. 28195, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange. 
legenheden ; 

Gelet op artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933 ; . 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 22 October 1937, N°. 867); 

Gehoord den Raad van State / advies van 
den 2 November 1937, N°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23 November 1937, 
N°. 28195 , Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange-
legenheden ; · 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. het Crisis-Melkbesluit 1936 te wijzigen 
in dier voege, dat: 

A. artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 5. Het verbod, gesteld in het vorige 

artikel, geldt niet: 
1. in de door Onzen Minister aangewezen 

gemeenten of gedeelten daarvan: 
a. voor wat betreft het voorhanden hebben, 

alsmede h et verhandelen en het afleveren aan 
en het rechtstreeks vervoeren naar een melk
vergunninghouder A , E of G, indien dat ge
schiedt door een melkveehouder, die georgani
seerd is bij een der Gewestelijken, en voor zoo
ver het betreft consumptiemelk, welke gewon
nen is van diens eigen vee; 
· b. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, afleveren en vervoeren, indien 
dat geschiedt door een melkvergunninghouder 
A of B of een onder diens verantwoordelijk
heid werkenden persoon en die melkvergun
ninghouder, onderscheidenlijk die persoon, in 
het bezit is van een geldige perceels- en/of 
bezorgersvergunning, dan wel een geldige 
reserve- en/of noodvergunning, met inachtne
ming van de beperkingen, ingevolge artikel 
22 in de vergunning genoemd en betaald is 
het bedrag, als bedoeld in artikel 21, en in
dien is voldaan aan het voor hem in of inge
volge paragraaf 8 bepaalde, of indien dat 
geschiedt door een houder van een geldige 
noodvergunning, niet zijnde melkvergunning
houder A of B; 

c. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen en afleveren, indien dat geschiedt 
door een melkvergunninghouder D , die in het 
bez it is van een gel dige perceelsvergunning, 
met inachtneming van de beperkingen inge
volge artikel 22 in de vergunning genoemd en 
betaald is het bedrag, als bedoeld in artikel 
21 , en indien is voldaan aan het voor hem in 
of ingevolge paragraaf 8 bepaalde; 

d. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen en afleveren, indi en het betreft 
melk, welke door een georganiseerde bij een 
der Gewestelijken, niet zijnde melkvergunning
houder A of D, ingevolge vóór 1 J anuari rn:rn 
bestaande gewoonten aan ten hoogste 5 nabu
rige gezinnen, voor hun eigen huishoudelijk 
gebruik wordt afgeleverd op zijn bedrijf tot 
een gezamenlijke hoeveelheid van ten hoogste 
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10 liter per dag, mits die melk niet wordt 
verkocht beneden den in het betrokken gebied 
geldenden minimumprijs; 

e. voor wat betreft het vervoeren, indien 
dit geschiedt met een openbaar middel van 
vervoer· 

/. v~r wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, afleveren en vervoeren, indien 
dit geschiedt voor gebruik ter plaatse van 
verkoop in localiteiten, waarvoor krachtens 
de Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) ver
gunning of verlof is verleend, of in consump
tietenten of andere dergelijke verkoopgelegen
heden en voor zoover dit geschiedt door den 
exploitant of een onder diens verantwoorde
lijkheid werkend persoon; 

g. voor wat betreft het vervoeren, voor 
zoover dat vervoer geschiedt door een mei k
vergunninghouder G; 

h . voor wat betreft het verhandelen, voor 
zoover dat verhandelen geschiedt door een 
melkvergunninghouder E. 

2. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten of gedeelten daarvan, welke voor 
het bepaalde onder a, b, c, d, e en f versclül-
1 end kunnen worden vastgesteld : 

a. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
alsmede het verhandelen en het afleveren aan 
en het vervoeren naar een wederverkooper, 
indien dat geschiedt door een melkveehouder 
en voor zoover het betreft consumptiemelk, 
welke gewonnen is van diens eigen vee; 

b. voor wat betreft het vervoeren, indien 
dit geschiedt met een openbaar middel van 
vervoer; 

c. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, a fleveren en vervoeren, indien 
dit geschiedt voor gebruik ter plaatse van 
verkoop in localiteiten, waarvoor krachtens de 
Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) vergun
ning of verlof is verleend, of in consumptie
tenten of andere dergelijke verkoopgelegen
heden en voor zoover dit geschiedt door den 
exploitant of een onder diens verantwoorde
lijkheid werkend persoon; 

d. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, afleveren en vervoeren van door 
Onzen Minister aan te wijzen soorten van con
sumptiemelk, welke verschillend voor die g<>
meenten of gedeelten daarvan kunnen worden 
vastgesteld, indien dat geschiedt door d iege
nen, die op door Onzen Minister vast te stel
len wijzen, anders dan die onder a en c be 
doeld, deze soorten van consumptiemelk af
zette n, welke w ijzen eveneens voor die ge~ 
meenten of gedeelten daarvan verschillend 
kunnen worden vastgesteld en aan wie zulks 
door een door Onzen Minister erkende organi
satie is toegestaan; 

e. voor wat betreft het voorh anden hebben, 
verhandelen, afleveren en vervoeren van de 
ingevol ge d aangewezen soorten van consump
tiemelk, indien dat geschiedt door diegenen, 
die op andere wijze, dan de onder a en c 
bedoelde en de door Onzen Minister ingevolge 
d vastgestelde wijzen, deze soorten van con
sumptiemelk afzetten; 

/. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, afleveren en vervoeren van de 
andere dan de door Onzen Minister ingevolge 
de aangewezen soorten van consumptiemelk. 

3. in de andere dan ingevolge lid 1 en 2 
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door Onzen Minister aangewezen gemeen
ten"· 

13. 'in artikel 21 telkens na het woord "con
sumptiemelk" worden ingevoegd de woorden 
,,en melk andere dan consumptiemelk"; 

II. Dit beslui t treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na d ien van zijn 
a fkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 27sten November 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken, 
S te en b e r g h e. 
( Uitgeg. 2 Decem ber 1937.) 

s. 664. 

27 No vember 1937. BESLUIT tot w1iz1gmg 
van het Crisis-Zeevischbesluit 1936. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Economische Zaken van 28 October 1937, n°. 
26285, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gelet op artikel 3 van het CrisisZeevischbe
slui t 1936; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
ar t ikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 22 October 1937, n°. 874); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
16 November 1937, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 November 1937, n° . 
27980, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan.: 
A . in artikel 3 van h et Crisis-Zeevischbe

sl uit 1936 op te nemen een nieuw tweede lid, 
luidende: 

"2. H et bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing ten aanzien van 
eigenaars en/of gebru ikers van visschersvaar
tuigen, die de zeevisscherij uitoefenen in de 
territoriale wateren des Rijks met vaartu igen 
van minder dan 20 M3 inhoud, wel ke worden 
voortbewogen door windkracht of door een 
inrichting voor mechanische voortstuwing van 
minder dan 18 e.p.k."; 

de leden 2, 3, 4, 5 en 6 van artikel 3 van 
het eerder genoemde beslui t worden respec
tievelijk genummerd 3, 4, 5, 6 en 7. 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag, na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 27sten November 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 4 D ece1nber 1937.) 
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s. 861. 

27 November 1937. BESLUIT tot W1J z1gmg 
van het K oninklijk besluit van 30 Maart 
1935 (Staatsblad 0

• 163) , houdende vast
stelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, a ls bedoeld in artikel 4 eerste 
lid, der Ziektewet. 

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

Sociale Zaken van 19 October 1937, 0
• 2570, 

af deel i ng Arbeidersverzekering; 
Gelet op artikel 4, eerste lid, der Ziektewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den l6et1 November 1937, N°. 42); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 November 1937, N °. 
2892, afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 30 Maart 1935, 

Staatsblad N°. 163, houdende vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, der Ziektewet 
en te bepalen als volgt: 

Art. I. De punt geplaatst aan het slot van 
artikel 1 van Ons besluit van 30 Maart 1935, 
Staatsblad 0

• 163, wordt vervangen door een 
komma-punt en aan dat artikel worden toe
gevoegd de woorden: ,,10°. het vlasserij
bedrijf.". 

Art. II. Dit beslu it treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1938. 

Onze M inister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van di t besluit, hetwelk in 
het Staatsblad za l worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten November 1937. 

s. 893. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P . M . Romme. 
(Uitgeg. 10 December 1937.) 

27 November 1937. BESLUIT tot wijzigi ng 
van het Koninklijk besluit van 6 April 
1933, Staatsblad n°. 159, houdende op
nieuw aanwijzing van de gevallen, waarin 
de bewaarde rentekaarten worden verr,ie
tigd. 

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

Sociale Zaken van 22 November 1937, n°. 
2867, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 311, tweede lid der Invali
diteitswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van den 6den April 

1933, Staatsblad n°. 159, houdende opnieuw 
aanwijzing van de gevallen, waarin de be
waarde rentekaarten mogen worden verni"tigd 
en te be pal en als volgt: 

Eenig artikel. 
De punt, geplaatst achter het woord "ge

plakt" aan het slot van artikel 1 van Ons 
vorenbedoeld besluit van 6 April 1933, Staats
blad n°. 159, wordt vervangen door ~en kom
ma en daarachter worden toegevoegd de woor
den: .,tenzij uit de verzekering een rente in-
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gevolge a rtikel 373 der Invaliditeitswet werd 
toegekend." . 

Onze Mini stex van Sociale Zaken is belast 
met de ui tvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad za l vorden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten November 1937. 

s. 951. 

WILHELMINA. 
De M inister van Social e Zak en, 

C. P . M. Romm e. 
(Uitgeg. 10 Dece,nbe,· 1937.) 

15 November 1937. BESLUIT, strekkende tot 
nadere aanvulling van het beslui t van 
den 27sten ovember 1933 (Staatsblad 
N °. 630) , houdende vaststelling van nieuwe 
bepalingen betreffende de zeebrieven en 
scheepspa en in Nederlandsch-Indië. 

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

dat nadere aanvulling noodig is van het Zee
brieven- en Scheepspassenbesluit 1934 ; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onzen Minister van Koloniën, van Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken, van Onzen 
Minister van Financiën en van Onzen Minister 
van Defensie van 11 October 1937, 5de Af
deeling, N°. 9, van 12 October 1937, Afdee
ling Consulaire- en H andelszaken, N °. 36790, 
van 13 October 1937, Afdeeling Invoerrechten. 
N °. 168 en van 23 October 1937, I e Afdeeling, 
N ° 3· 

Den' Raad van State gehoord (a dvies van !.l 
November 1937, 0

• 38) ; 
Gez ien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 12 ovember 1937, 5de 
Afdeeling, N°. 1, Afdeeling Consula ire- en 
H andelszaken, N°. 40416 , Afdeeling Invoer 
rechten, N°. 169 en I e Afdeeling, N °. ,19 ; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op de artikelen 44 en 70 van de In

dische Staatsregeli ng; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. Ons beslui t van 27 ovember 1933 
( ederlandsch Staatsblad N °. 630, Indisch 
Staatsblad 1934, N °. 78) zooals dit is aange
vu ld bij Ons besluit van 22 J anua ri 1935 
(Nederlandsch Staatsblad N °. 25, Indisch 
Staatsblad 0

• 89) wordt nader aangevuld 
en gewijzigd a ls volgt: 

.,a. H et zesde lid van artikel 2 wordt ge
lezen als volgt: 

"6. In bijzondere gevall en kan van de 
.,voorschrifte n van dit artike l met inach tne
" ming van het bepaalde bij het tweede lid 
.,van artikel 3 worden afgeweken." 

b. Aan artikel 3, waarvan de bestaande 
tekst zal worden genummerd a ls lid 1, wordt 
een tweede lid toegevoegd, luidende als volgt : 

" 2. VQOr zoover betreft de verleening van 
"een zeebrief, een voorloopigen zeebr ief of 
.,een vergunning, geschiedt de a fwijkin g, be
"doeld bij het zesde lid van artikel 2 met 
" Onze machtiging en voor zoover betreft de 
.,verleening van een scheepspas, met m achti
"ging van den Gouverneur-Generaal van 
" ederl andsch-Indi ë. Bij die a fwijking kunnen 
.,zoo noodig voorwaarden worden gesteld." 

c. De bestaande tekst van artikel 7 wordt 
genm:nmerd als lid 1, terwijl daaraan na ver
vang ing aan het slot van de punt door een 
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komma, worden toegevoegd de woorden "be
houdens het bepaalde in het vo lgende lid" . 

d. Aan artikel 7 wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende als volgt : 

"2. Een N ederlandsch-Indisch zeeschip a ls 
.,bedoeld in het eerste lid , dat in huur, tijd
"of reisbevrachting dan wel andersz ins door 
"den eigenaar ten gebruike is afgestaan en 
.,bestemd om, a l dan niet uitslui tend, te wor
"den gebez igd dan wel gebezigd wordt voor 
"de kustvaart in ederlandsch-Indië, is 
"slech ts gerechtigd tot het voeren van de 
" Nederlandsche vlag, indien ook de gebruiker 
" van het sch ip voldoet aan de bij artikel 2 
,,gestelde voorwaarden." 

e. A an artikel 8, waarvan de bestaande 
tekst wordt genummerd als lid 1, worden 
twee nieuwe leden toegevoegd, luidende a ls 
volgt: 

., 2. Voorts kan het nat.ionali te itsbewijs wor
"den geweigerd, indien · Onzen Minister van 
" Koloniën of den Gouverneur-Generaal van 
" N ederlandsch-Indië gebleken is, dat hij, die 
,,het nationaliteitsbewijs heeft aan~evraagd. 
,,handelt a ls tusschenpersoon voor a nderen, 
,,di e niet aan de bij artikel 2 gestelde voor
" waarden voldoen, of dat in het lichaam, dat 
,,het nationali te itsbewijs heeft aangevraagd, 
" de zeggen chap geheel of grootendeels berust 
" bij per onen, die niet aan de bij a rt ikel 2 
,,gestelde voorwaarden voldoen." 

"3. Voor zoover een schip betreft, hetwelk 
" bestemd is om, a l dan niet ui tslui tend, te 
,,worden gebezigd voor de kustvaart in N e
"derlandsch-Indië, kan het nationalite itsbewijs 
"eveneens worden geweigerd , indien naar het 
" oordeel van Onzen Minister van Koloni ën 
,,of den Gouverneur-Generaal van Neder
,, landsch-Indië niet in voldoende mate vast
"staat, dat bij het bedrijf, waarin da t schip 
,, zal worden gebez igd, uitsluitend of overw~
"gend ederland ch of ederlandsch-Indische 
,.belangen betrokken zijn." 

/ . A an de overgangsbepaling wordt een 
derde lid toegevoegd, lu idende a ls volgt: 

" 3. Aan zeeschepen, welke toebehooren aan 
"personen of lich amen, die op den datum van 
,. inwerkingtreding van dit besluit reeds gedu
" rende t ien achtereenvolgende jaren op de 
,,hun toebehoorende schepen rechtens de N e
" dedandsche vl ag hebben gevoerd, kan, voor 
,,zoover noodig onder daarbij te stellen voor
"waarden, een nationaliteitsbewijs als bedoeld 
,, in artikel 3 worden verl eend." 

2 . Dit besluit treedt in w et·king m et ingang 
van een door den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië te bepalen tijdstip. 

Onze Ministers van Koloniën, van Buiten
l andsche Zaken , van Financi ën en van Defen
sie zijn belast met de uitvoering van di t he
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst . 

H et Loo, den 15den November 1937. 
WILHELM! A. 

De M inister van K oloniën, 
C h. W e I te r. 

De Minister van Buitenlanllsche Zaken, 
J. P a t ij n . 

De Minister van Financiën, 
J. A. de W i I de. 

D e Minister van Defensie, van Dij k. 
(Uitgeg. 3 D e1>eni ber 1937.) 
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s. 1369. 

26 October 1937. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeel ing gym
nasium van h et St. Catharinalyceum te 
Eindhoven der Vereeniging "Ons Middel
baar Onderwijs in Noord-Brabant" , geves
tigd te Tilbu,·g. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 
Augustus 1937, N°. 13077 III , A fdeel ing 
Voorbere idend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwij s
wet; 

Gez ien Ons besluit van 1 Maa rt 1932 (Staats
blad N °. 68); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 October 1937, N °. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 October 1937, N°. 
17237, Afdeeli ng Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1937 de af

deeling gymnasium van het St. Catharina
lyceum te Eindhoven der vereen iging " Ons 
Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant", ge
vestigd te Ti lburg, opnieuw voor een t ij dvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wette
l ijke voorschriften aan haar leerl ingen, die 
het onderwijs tot aan het einde h ebben bij ge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getu igschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is hela t met de uitvoering 
van d it besl uit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift za l wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten October 1937. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
I(unsten en W etenschappen, 

J . R. S I o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 9 Nov ember 1937. ) 

s. 1370. 

26 October 1937. BESLUI T tot hern ieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeli ng gym
nas ium van het St. Norbertu -lyceum en 
het St. Gertrudis-lyceum te R oose11daol 
van de Vereenig ing "Ons M iddelbaar On
derwijs in Noord-Brabant" , gevestigd te 
Tilburg. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
Augustus 1937, N°. 13009 III, Afdeeling 
Voorbereidend H ooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwij -
wet; 
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Gezien Ons besluit van 27 October 1931 
(Staatsblad N° . 422); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 October 1937, N°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 October 1937, N° . 
17238, Afdeel ing Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1937 de af

deel ing gymnasium van het St. Norbertus
lyceum en het St. Gertrudis-lyceum te Roo
sendaal van de Vereeniging "Ons Middelbaar 
Onderw ijs in Noord-Brabant", gevestigd te 
T ilburg, opnieuw voor een tij dvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende voorschriften 
aan haar leerl ingen, d ie het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot un iversitaire stud iën 
af te geven, dat met het getuigschrift, in ar
tikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze MiniRter van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift m l wor
den gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 26sten October 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 9 November 1937.) 

s. 1386. 

26 October 1937. BESLUIT, betreffende cle 
St. Wi llibrordusstichting te H eiloo. 

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

Binnenl a ndsche Zaken van 21 October 1937, 
n°. 10664, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884 (Staats
blad n°. 96), zooa ls deze wet laatstelij k is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat, met ingang van 15 ovem

ber 1937, in Ons besluit van 27 October 1930 
(Staatsblad n°. 41 2), de vo lgende wijzig ingen 
worden gebracht: 

I. Arti kei 2 wordt gelezen: 
Aan de Vereeniging "Congregatie der Broe

ders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes", ge
vestigd te Dongen, wordt vergunni ng verleend 
van hare St. W illibro rdusstich t ing, gelegen 
in de gemeente H eiloo, de paviljoenen, be
stemd en gebezigd voor de verpleging van 
lij ders, met ui tzondering van de be ide vleu
gels van het hoofdgebouw, genaamd Pavi l
joen Glorieux en Paviljoen St. Aloysius, in te 
r ichten tot een gesticht voor krankzinnigen. 

Zoowel voor het gesticht a ls voor de in
richting bedoeld in artikel 3 zull en gelden de 
voorheen en thans overgelegde teekeningen 
en de daarbij gegeven besch rijv ing. 

Onze M inister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt na de voltoo iing van elk pavil joen het 
t ijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van het aantal ver-
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pleegden dat daarin mag worden opgenomen . 
II. Artikel 3 wordt gelezen: 
De paviljoenen Glorieux en St. Aloysius 

worden onder de voorwaarden, vermeld in 
artikel 11, aangewezen a ls eene inrichting 
welke niet als gesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, di e voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

III. Artikel 4 wordt gelezen: 
In het gesticht voor krankzinnigen mogen 

niet meer dan 420 mannelijke krankzinnigen 
verpleegd worden. 

IV. Artikel 5 wordt gelezen: 
In de inrichting, bedoeld in artikel 3, mo

gen n iet meer dan 183 mannen verpleegd 
worden. 

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

Het Loo, den 26sten October 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaktn, 
V a n B o e ij e n. 

(Uitgeg. 19 November 1937. ) 

s. 1387. 

10 November 1937. BESLUIT, betreffende 
de Stichting " Dennenoord" te Zuidlaren. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 November 1937, 
Afdeeling Armwezen, n°. 11340; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n° . 96), zooals deze wet l aatstelijk iR 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 4 van Ons besluit 

van 17 Augustus 1935 (Staatsblad n°. 509), 
wordt gelezen als volgt: 

In het gesticht voor krankzinni gen mogen 
niet meer dan 843 krankzinnigen, 350 man
nen en 493 vrouwen, verpleegd worden. 

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

Het Loo, den l0den November 1937. 
WILHELMI A. 

D e Minister van Binnenlm,rtsche Zaken, 
V a n B o e ij e n . 

( Uitgeg. 26 November 1937.) 

s. 1600. 

9 D ecembe,r 1937. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van on
roerend goed onder de gemeente Sittard 
ter bewaring van natuurschoon, gevormd 
door bosschèn en andere houtopstanden. 

Bijl . Hand. II 1987/88, 826. 
Hand. II 1987/88 , bladz . 242. 
Bijl. H and. I 1987/88, 826. 
Hand. I 1987/38, bladz. 86. 
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S. 2319 C. 

27 October 1937. BESLUIT tot schors ing van 
een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord,-Brabant van 10 F ebruari 1937, 
houdende goedkeuring van voorschriften 
nopens wegen te Haaren. 

Gescho1'St tot 1 Mei 1938. 

S. 2319 D. 

29 October 1937. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wethou
ders van Laren (Gelderland) van 23 Sep
tember 1937, waarbij een bouwvergunning 
is verleend aan H. B ats te Barche1n. 

Gescho1·st tot 1 Mei 1938. 

S. 2319 E. 

29 October 1937. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Castricum 
van 29 September 1937, betreffende bouw
vergunmng. 

Geschorst tot 1 Mei 1938. 

S. 2319 F. 

30 October 1937. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van bur
gemeester en wethouders van H eemskerk, 
betreffende bouwvergunning. 

Verlengd tot 28 April 1938. 

S. 2319 G. 

15 November 1937. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Harlingen van 28 
October 1937, N° . 1.754.91, waarbij gun
stig is beschikt op een verzoek van de 
afdeeling H arlingen van " Kerk en Vrede" 
om na afloop van een op 11 November 
1937 te houden openbare bijeenkomst te 
mogen collecteeren. 

Gescho,·st tot 1 April 1938. 

s. 2325. 

15 November 1937. BESLUIT tot schorsing 
tot 1 Mei 1938 van het beslui t van den 
raad der gemeente Finsterwolde van 18 Oc
tober 1937, waarbij mejuffrouw E. C. 
Kooim,a is benoemd tot onderwijzeres aan 
de school voor gewoon lager onderwijs te 
Ekamp. 

s. 2349. 

30 October 1937. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den raad van Lands
meer van 16 Maart . 1937, waarbij een 
bouwvergunning is verleend aan De J ong 
en Godschalk, scheepsbouwers te A111ste1·
dam. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voorciracht van Onzen Minister van 

Binnen landsche Za ken van 2 · Octobe r 1937, 
n°. 861 M/P.B.R., a fdcel ing Volkshuisvesting, 
betreffende het besluit van den raad van 
Land meer van 16 Maart 1937, waa rbij aan 
D e Jong en Godschalk, scheepsbouwers te 
Amsterdam, vergunning is verleend voor het 
bouwen van een loods onder Landsmeer; 

Overwegende dat vo lgens a rtikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien het plan, voor welkP 
uitvoering zij wordt gevraagd , afwijkt van eén 
goedgekeul'd plan van uitbreiding; 

dat vorenbedoelde loods is ontworpen op 
grond , waarop h et goedgekeurde uitbreidings
plan van Landsmeer, blij kens de bebouwings
vernrdening op daar in gelegen terre inen, het 
opr ichten van andere gebouwen dan woon- of 
winkelhuizen niet toelaat, met name ook niet 
indien - gelijk in dit geval is àangevoerd -
de oprichting zou strekken tot uitbreiding van 
een bedrijf; dat toch de bedoelde verordening 
het oprichten van gebouwen ten behoeve van 
zoodanige uitbre iding niet u itzondert; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en het raadsbesluit mitsdien behoort 
et worden vernieti gd; · 

Ge let op artikel 185 der gemeentewet; 
D en Raad van State gehoorci, advies van 

19 October 1937 , n°. 35; 
Gezien het nader rappoi·t van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 26 October 
1937 , n°. 9545 M/P.B.R. , afdeeling Volkshuis
vesting; 

Hebbe n goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld beslui t van den raad van 

Landsmeer te vernietigen wegen strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnen! andsche Zaken 
is bela8t n:iet de uitvoe ring van di t besluit. 
dat in het Staatsblad za l \vorden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 30sten October 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsch e Zaken, 
V a n B o e ij e n. 

(Uitgeg. 12 Nove1nbe1· 1937.) 

5. 2350. 

12 November 1937. BESLUIT tot vernieti
ging van een be luit van burgemeester en 
wethouders van G1·ootegast van 2 Augus
tus 1937, betreffende bouwvergunning. 

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

Binnenlanclsche Zaken va n 15 Octobe r 1937. 
n°. 8425 M/P.B.R. , Afdeeling Volkshuisves
ting, betreffende het. besluit van burgemees
ter en wethouders van Grootegast van 2 

Augustus 1937, waarbjj aan F. Oosterhof al
daar vergunning is verleend voor den bouw 
van een woonhuis; 

Overwegende dat vol gt·ns arti kei 6, t.we0de 
lid, van de Won ingwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indien niet wordt voldaan 
aan de· voorschriften , . bedoeld in a rtikel 1 
van die wet; 

L. & S. 1()37. 
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dat vorenbedoeld woonhu is zou worden op
gericht op grond, die geen · vrije verbinding 
heeft met een weg, wel ke voldoet aan artikel 
9 van de bouwverordening van Grootegast, 
zoodat niet wordt voldaan aan artikel 22 van 
die verordening, vol gens hetwelk "geen ge
bouw mag worden opgericht anders dan aan 
een weg, die voldoet aan het bepaalde in 
artikel 9" · 

dat burg~meester en wethouders van Groote
ga t de vergunning derhalve niet hadden 
mogen verleenen, en , haa r verleenende, in 
strijd hebben gehandeld met artikel 6 van de 
Woningwet ; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet: 
D en Raad van State gehoord , advies van 

2 ovember 1937, n°. 40; 
Gezien het nader rapport van Onzen ge

noemden Minister van 9 November 1937, u 0
• 

10054 M/P.B.R., a fdeeling Volkshuisvesting; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

vorenbedoeld besluit van burgemeester en 
wethouders van Grootegast te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

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

H et Loo, don 12den November 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenland.sche Zake,i, 
V a n B o e ij e n. 

(Uitgeg . 23 Novenib er 1937.) 

s. 2351. 

12 Nove mber 1937. BESLUIT tot vernieti
g ing van een besluit van burgemeester 
en wethouders van W eesperkarspel yan 23 
Juni 1937, waarbij een bouwvergunning 
is verleend aan A. JJaas aldaar. 

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

Binnenl andsche Zaken van 18 October 1937. 
11°. 8653 M/P. B.R. , afdeeling Volkshuisves: 
ting, betreffende het besluit van burgemeester 
e n wethoude rs van Weesperkarspel va11 23 
Juni 1937, waarbij aan A. B aas a ldaar ver
gunning is verleend voor " het verbouwen van 
een schuur tot woonhuis", op het perceel sec
tie A, n°. 1007 ; 

Overwegende dat vo lgens artike l 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indien n iet wordt voldaan 
aan de voorschriften, bedoeld in actikel 1 van 
die wet ; 

da t het pla n van A. Baas, bi ijke ns het on
derzoek, strekt tot he t afbreken van een 
schuur en het in de plaats daarvan bouwen 
van een huis, dat niet dan over een aangren
zen erf van a f een weg toegankelijk zou zijn ; 

dat mitsdien niet zou worden voldaan aan 
artikel 21 van de bouwverordening van Wees
perkarspel, hetwelk het oprichten van gebou
wen anders dan aan wegen niet toelaat; 

dat burgemeester en wethoude rs voornoemd, 
de vergunning ten onrechte verleenende, heb
ben gehandeld in str ij d met artikel 6 van rle 
Woningwet; 

37 
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Gelet op a1·tikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 2 

' ovember 1937, n°. 41 ; 
Gez ien het nader rapport van Onzen ge

noemden Minister van 9 November 1937, n°. 
10057 M/P.B.R. , afdeeling Volkshuisvest ing; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld bes! uit van burgemeester en 

wethouders van Weesperkarspel te verniatigcn 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit bes luit, 
dat in het Staatsbl ad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan · 
den Raad van State. 

Het Loo, den 12den ovember 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. · 

(Uitge g. 23 Novernber 1937.) 

s. 2352. 

15 No vernoe,· 1937. BESLUIT, strekkende tnt 
vernietig ing van een besluit van den raad 
van Marum van 29 A pril 1937, waarbij 
een bouwvergunning is verleend aan H . 
Varwijk te de Wilp (gemeente M arum). 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 11 October 1937, 
n°. 8803 M/P.B.R. , a fdeeling Volkshu isves
t ing, betreffende het besluit van den raa d van 
M a rum van 29 April 1937, waarbij aan H . 
V arwijk vergunn ing is ve rl eend voor den 
bouw van een huis te de Wilp, gemeente Ma
rum; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
li d, van de Woningwet, bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indien niet wordt voldaan 
aan de voorschriften, bedoeld in artikel 1 van 
die wet; 

dat het plan van H. Varwij k n iet voldoet 
aa n het bepaalde in artike l 22 van de bom•·
vefordening van Marum, voor wa t betreft het 
oprichten van gebouwen aan wegen; 

dat van bedoeld voorschr i fi, vrijste Il i ng kan 
worden verl eend door burgemeester en wet
houders, welk co ll ege ech ter gemeend heeft 
di e vrijstelling te moeten weigeren ; 

dat de raad , onder nietig-verklaring van 
het besluit van burgemeeste r en wethouders, 
di e v rij stelling a lsnog heeft verleend · dat 
echter de raad de h ie rbedoelde v rij ste l lings
bevoegdhe id mist, aangezien artike l 3 der 
bouwverordening deze uitslui tend toekent aan 
burgemeester en wethouders; 

dat het raadsbesluit derhalve in strijd is 
met de artike len 22 en 3 der bouwverordening
en mitsd ien ook in strijd met a rt ikel 6, tweede 
li d, van de Woningwet ; 

Gelet op a rtikel 185 de r Gemeentewet ; 
D en Raad van State gehoord, advies van 2 

November 1937, n°. 39; 
Gezien het nader rapport van Onzen ge

noemden Mi nister van 10 November 1937, n° . 
10055 M/P .B .R. , afdeel ing Volkshuisvesting ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Ma

rum te vernietigen wegens strijd met de wet. 
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Onze M in i ter van B innenl andsche Zaken 
is be last met de u itvoer ing van dit besluit. 
dat in het Staatsbl ad zal worden geplaatst en 
waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

H et Loo, den 15den 1 ovember 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 
(Uit geg. 26 Novemb er 1937.) 

s. 2353. 

3 Dece,nber 1937. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van H outen van 23 Juli 1937 , 
waarbij een bouwvergu nning is ver leend 
aan A. van der W iel en a ldaar. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenl andsche Zaken van 28 Octobe r 1937, 
n°. 9181 M/P.B .R., afdeel ing Volkshu isves
t ing. betreffende het beslui t va n burgemeester 
en wethouders van H outen van 23 J uli 1937, 
waarbij aan A . van der Wielen a ldaa r vergun
ning is verl eend voor den bouw van een dub
bel landhuis aan den I-Iee renweg; 

Overwegende dat volgens art ikel 6, tweede 
l id , van de Woni ngwet bouwvergunni ng moet 
worden geweige rd, ind ien niet wo rd t vo ldaa n 
aan de voorschriften, bedoeld in a rtike l 1 van 
die wet ; 

dat de H eerenweg minder dan 12 Meter 
breed is, en dat iedere zijgevel van het, buiten 
de bebouwde kom van H O,tten ontworpen, 
dubbele landhu is op m inder dan 5 Meter a f
stand van de (zij ) erfsche idi ng zou komen te 
staan ; 

dat mitsdien n iet wordt voldaan aan a rtikel 
31 van de bouwverorden ing van H o,tt,m, vol
gens welk artikel bij den bouw van een dub
bele woning, buiten de bebouwde kom der 
gemeente, aan een weg, d ie niet breeder is 
dan 12 Meter, de afstand van den zijgeve l, 
gemeten tot de e rfscheid ing, ten m inste 5 Me
te r moet bedragen, zulks tenzij bij bebou
wingsvoorschriften ingevolge artikel 39 of bij 
voorschri ften ingevolge artikel 43 der Wo
ningwet a nders is of nog zal worden bepaald ; 

dat burgemeester en wethouders bij gebreke 
van voorschriften a ls bedoeld, welke den bouw 
zouden toelaten, de vergunn ing ha dden moe
ten we igeren, en, haar verleenende, h ebben 
gehandeld in strijd met artike l 6 van de 
Woningwet; 

dat het bes! uit van burgemeester en wet
houders derha lve behoort te worden vern ie
t igd ; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord , advies van 

16 November 1937, N °. 33; 
Gezien het nader rapport van Onzen g-e

noemden Minister van 26 November 1937, N ° . 
10538 M/P.B.R., a fdeeling Volkshuisvesting; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Vorenbedoeld beslui t van burgemeester en 

wethouders van H outen te ve rnietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besl uit, dat 
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in het Staa tsbl ad za l worden gepla atst en 
waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

Amsterdam, den 3den December 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandse /i e Z aken, 
V a n B o e ij e n. 
(Uitgeg. 21 Decernb e1· 1937.j 

s. 2354. 

7 December 1937. BESLUIT tot vernietig ing 
van een beslu it van den raad van 's-G,·a
venhage d .d. 2 November 1936, bet reffen
de verbouwing van huizen aan de van 
Raveste instraat aldaar . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Ministe r van 

Binnenl andsche Za ken van 28 October 1937, 
N °. 8764 M/P .B .R. , afdeeli ng Volkshuisves
ting, betreffe!lde het bes] uit va n den raad van 
' s-Gravenhage va n 2 November 1936, waarbij 
H . V. Baints te Utrecht n iet-ontvankelijk is 
verklaard in zij n beroep ter zake van een 
bouwpl an ; 

Overwegende, da t H. V. Ba ints aan burge
meester en wethouders van 's-Gravenhage ver 
gunning heeft gevraagd om elf beneden- en 
bovenhuizen a an de va n R avesteinstraat a l
daar tot elf heele huizen te mogen verbou
wen · 

dat burgemeester en wethouders geen vrij 
stell ing hebben will en verl eenen van art ikel 
26 van de bouwverordening van 's-Gra ven
hage, welk voorschrift naar h un meening van 
toepassing is en waaraan het verbo uwingsplan 
n iet vol doet ; 

dat de raad, in beroep, zich heeft vereenigd 
met het standpunt van burgemeester en wet
houders, hetgeen meebracht, da t de ve rgun
ning n iet werd verleend ; 

Overwegende, dat volgens art ikel 6, tweede 
l id , va n de Woningwet, bouw vergunning moet 
worden verl eend voor ieder p lan, dat voldoet 
aa n de eischen, in da t voorschrift bedoeld; 

dat de onderwerpelij ke aanvraag van B a ints, 
blij kens een ingesteld onderzoek voldoet aan 
a ll e de voorschriften , die op zij n bouwplan 
va n toepassing zijn; 

dat weliswaar de van Ravesteinstraat niet 
voldoet aan de e ischen nopens wegen, waar
aan a rtikel 26 van de bouwverordening van 
's-Gravenhage bouwen a lleen toelaat; dat 
echter het hierbedoelde voorschrift geen ver
band houdt met het gedeelte van ieder h uis, 
hetwelk volgens het bouwplan zal worden ver
nieuwd , en deswege - ingevolge a r tikel 97 
der verorden ing - niet van toepass ing is te 
achten te n aa nzie n van de o nde rh a vige ve r
nieuwing (verbouwi ng ) ; 

dat de vergunning derh a lve, bij gebreke 
van een deugdelijken weigeringsgrond, moest 
zijn verleend en het raadsbeslui t mi tsdien 
behoort te worden vern ietigd ; 

Gelet op a rtikel 185 van de gemeentewet ; 
D en R aad van State gehoord, advies van 

16 November 1937, N °. 32 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen ge

noemden M inister van 3 December 1937, N °. 
10534 M/P.B .R. , a fdeeling Volksh uisvesti ng; 
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H ebben goedgevonden en verstaan: 
vo renbedoeld besluit van den raad va r, 

's-Gravenhage van 2 November 1936 te vf'r
nietigen wegens strijd met de wet . 

Onze Minister van Binnenla ndsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsbla d zal worden geplaatst en 
waarvan a fschóft za l worden gezonden aan 
den R aad va n State . 

Amsterdam, den 7den December 1937. 
W ILHELMINA. 

De M iniste,· van B innenland,sche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 
(Uitgeg. 21 D ece,n be,· 1937.) 

s. 2355. 

7 Decernb er 1937. BESLU IT tot vern ietig mg 
van een beslui t van den raad van L ou.~
d,·echt van 14 Decem ber 1936, betreffende 
bouwvergunning . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

B inmmla ndsche Zaken van 30 October 1937, 
N °. 9209 M/P.B.R., a fdeeli ng Vol kshuisves
t ing, betreffende het besluit van den raad 
van Loosdrecht van 14 December 1936, waar
bij , in beroep tegen twee beslu iten van burge
meester en wethouders, aan J. A. van den 
Berg en L. P ost , te Hilversum, vergunning is 
verl eend voor het bouwen van woningen onder 
Loosdrecht ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders de vergunn ing hebben geweigerd u it 
overweging, da t gebouwd zou woeden op 
grond, d ie niet grenst aa n een weg, welke in 
e igendom toebehoort aan het Rij k, de Prov in
cie, de gemeente of een waterscha p, zoo<la t 
niet zou worden voldaan aan artikel 19 van 
de bouwverordening van L oosdrecht; 

dat de raad de vergunning heeft ve rl eend, 
in de verwachting, dat gebouwd zou worden 
aan (para llel) wegen, di e nog niet zijn aan
gelegd, maar waarvan de aanl eg voldoende 
zou zijn verzekerd ; 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
li d , van de Woningwet bouwvergunn ing moet 
worden geweigerd indien n iet wordt voldaan 
aan de voorsch riften, bedoeld in art ikel 1 van 
d ie wet ; 

da t vorenbedoelde woningen zijn ontworpen 
op g rond, die n iet grenst aan een weg, maar 
d ie door een niet-overbrugde sloot van den 
(provincia len) weg is gesche iden ; 

da t mi tsd ien niet word t voldaan aan ge
noemd ar t ikel 19 va n de verordening , hetwelk 
bouwen a lleen toelaat aan (bestaande ) wegen ; 

da t nu wel, volgens art ikel 7, de rde I id, 
van de verorden ing, burgemeester en wethou
ders kunnen toestaan, dat gebouwd wordt aan 
wegen, waarvan (onder meer ) de aanl eg vol
doende is verzekerd ; dat deze bepaling ech Ler 
de verleende vergunning niet kan wettigen 
aangezien toestemm ing als bedoeld in dit 
geval niet is ver leend ; 

dat de vergunning mi tsd ien wegens strijd 
met de voorschriften moest zijn geweigerd . 
zoodat de raad, haar ver leenende, in strijd 
heeft gehandeld met a rt ikel 6 van de Wo
ningwet; 
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Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

23 November 1937, N °. 41; 
Gezien het nader rapport va n Onzen ge

noemden Minister van 3 December 1937, N ° . 
10777 M/P.B.R., a fdeeling Volkshuisvesting ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Loosdrecht te vernietigen wegens str ijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes luit, het
welk in het Staatsbl ad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

Amsterdam , den 7den December 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van B innenlandsche Z at,;cn, 
V a n B o b ij e n. 
{Uitg eg. 21 D ecernber 1937.) 

s. 3201. 

3 D ecernber 1937. WET tot wijziging van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

B ijl . H and. Il 1937, 497 ; 1937/38, 160 . 
H and. Il 1937/38, bladz . 77. 
Bijl. H and. I 1937/38, 160. 
H and. T 1937/38, bladz. 28/9. 

s. 3303. 

3 Dece,nber 1937. WET tot verhooging van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1937. 

Bijl . H and. Il 1937, 577, 1937/38, 264 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 123. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 264. 
Hand. I 1937/38, bladz. 28/9. 

s. 3304. 

3 Dece,n be1· 1937. WET tot wijzig ing va,{ de 
, begrooting van de Ontvangsten en U iiga
ven van het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfonds voor het µ ienstjaar 1937 . 

Bijl. H and. Il 1937/38, 300. 
Hand. Il 1937/38, bladz . 123. 
B ijl . H and. l 1937/38, 300. 
Hand. l 1937/38, bladz. 29. 

s. 3380. 

12 Octo ber 1937. BESLUIT, houdende aanwij 
zing van overschotten op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegraf ie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1936, welke worden toege
voegd aan de daarnevens aangegeven kre 
dieten voo r het dienstjaar 1937. 

s. 3404. 

' D ecernber 1937. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk A der Rijksbegrnoting 
voor het dienstjaar 1936. 
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B ijl. Hand. Il 19S7, 549; 1937/88, 198. 
H and. Il 1987/88, bladz. 124. 
Bijl . H and. l 1937/88, 198. 
H and. I 1937/38, bladz. 29. 

s. 3405. 

3 D ecernbe,· 1937. WET tot wij zig ing en ver
hoog ing van de begrooting van h et Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1936. 

B ijl . H and. Il 1987, 576; 1937/38, 263. 
H and. Il 1987/38, bladz. 124. 
B ijl . Hand. I 1937/88, 263. 
H and. I 1937/88, bladz. 29. 

s. 3406. 

3 D ecernbe,· 1937. WET tot wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven var, 
het Gemeentefonds voor h~t begrooti ngs
jaar 1935/1936 en tot nadere bepaling van 
den termijn van afsluiting van den dienst 
van het Gemeentefonds voor dat begroo
tingsjaar. 

B ijl. Hand. Il 1987, 507; 1937/38, 167. 
H and. ll.1987/88, bladz. 123. 
B ijl. Hand. I 1937/88, 167. 
H and. I 1937/88, bladz . 29 . 

s. 3407. 

3 D ecernb.e,· 193?: WET tot wijzig ing en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

B ijl. Hand. Il 1936/8 7, 482; 1937, 482; 
1937/38, 156. 

Hand. Il 1937/38, bladz. 806 ; 
B ijl . Hand. I 1937/38, 156. 
H and. I 1937/88, bladz. 81. 

s. 3504. 

3 D eee,nber 1937. WET tot verhooging van 
de begrooting van ontvangsten en uitga
ven van het Defensiefonds voor het dienst. 
jaar 1936. · 

B ijl. Hand. 11 1937/38, 825. 
H and. Tl 1937/88, bladz. 242. 
B ijl . Hand. I 1937/38, 325 . 
Hand. T 1937/88, bladz . 81. 

·s. 3544. 

3 D ece1nbe1· 1937. WET tot wijziging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Verkeersfonds voor het di enstjaar 
1937. (Stichting Nationaal Luchtvaa,·t
laboratoriu,n.) 

B ijl. Hand. Il 1937, 500 ; 1937/.38, 161. 
H and. Il 1937/88, bla.àz. 124. 
Bijl. H and. I 1987/38, 161. 
Hand. I 1987/38, bladz. 29. 



581 

s. 3545. 

3 D ecember 1937. WET tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. (Stichting Na
tionaal LuchtvaartlaboratoriU?n.) 

Bijl. Hand. Il 1937, 500 ; 1937/38, 161 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 124. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 161 . 
H and. I 1937/38, bladz. 29 . 

s. 3546. 

3 D ecember 1937. WET tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van de Staats 
mijnen in Limburg voor het dienstjaar 
1936. 

Bijl. Hand. Il 1937, 519; 1937/38, 175. 
H and. Zl 1937/38, bladz. 124 . 
B ijl. Hand. I 1937/38, 175. 
H and. l 1937/38, bladz. 29. 

s. 3547 . 

3 D.ecembe,· 1937. WET tot verhooging van 
de begrooting van het Staatsv isschersha
venbedrijf te IJmuiden voor het dienst
jaar 1936. 

Bijl. Hand. Zl 1937, 548; 1937/38, 192. 
Hand. II 1937/38, bladz. 124. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 192. 
Hand. l 1937/38, bladz. 29. 

s. 3548. 

3 D ece·tnb e,· 1937. WET tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
en u itgaven van het Verkeersfonds voor 
het di enstjaar 1937. (Deelneming in het 
kapitaal van de N. V. Nedàlanà.sche 
Spoorwegen.) 

Bijl. Hand. Il 1937, 575; 1937/38, 262. 
Hand. Zl 1937/38, bladz. 124. 
B ijl. Hand. 1 1937/38, 261!; 
Hand. l 1937/38, blm<k. 29. 

s. 3580. 

16 Octobe,· 1937. BESLUIT, waarbij met toe
pass ing van &rtikel 16 der Bedrijvenwet 
1928 (Staatsblad n°. 249) restanten op 
enkele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1936 wor den toege
voegd aan overeenkomstig.e artikelen van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1937. 

s. 3581. 

19 Octobe,• 1937. BESLUIT, waarbij met we
passing van artikel 24 der Comptabi li te its
wet 1927 (Staatsblad N°. 259) restanten 
op enkele artikelen van het Vllie Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor h et dienst
jaar 1936 worden toegevoegd aan gel ijk
soortige artikelen van het VIIIe Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaa r 
1937. 
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s. 37. 

3 Decemher 1937. WET, betreffende voorbe
houd der bevoegdhe id om toe te treden 
tot het op 8 November 1933 te L onrlen 
gesloten Verdrag betreffende de bescher
ming van de fauna en de fl ora in h r.ar 
natuurlijken staat. 

Bijl. H and. Il 1936/3 7, 400 ; 1937, 400 ; 
1937/38, 130. 

Hand. Il 1937/38, bladz . 125 . 
B ijl . Hand. 1 1937/38, 130. 
H and. 1 1937/38, bladz. 29. 

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

dat het wenschelijk is Ons de bevoegdheid 
voor t.e behouden voor Nederland (Rij k in 
Euro11a) en voor N eàzrlarulsch-l ndië toe te 
treden tot het op 8 November 1933 te Lond,m 
gesloten Verdrag betreffende het behoud van 
de fauna en de flora in h aar natuurl ij ken 
&.taat, wel ke toetreding op grond van a rt ikel 
58, derde lid, der Grondwet alleen 1;:an ge
schieden krachtens de wet; 

Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. W ij behoûden Ons de bevoegdheid 

voor om, behoudens het in het volgend artikel 
bepaalde, voor Nederland (Rijk in Eu,·Q'pa.) 
en voor N ederlandsch-l ndië toe te treden tot 
liet bij deze wet in afdruk gevoegd, op 8 No
vember 1933 te L ondfn gesloten, Verdrag be . 
treffende het behoud van de fauna en de fl ora 
in haar natuurlijken staat. 

2. De toetreding voor h et Rijk in Europa 
zal zich beperken tot aanvaarding van de ver
plichtingen, neergelegd in de leden 3, 8 en 9 
van artikel 9 van het in het vor ig artikel 
bedoeld Verdrag. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. 
WILHELMINA . 

D e M inist e,· van Onde,·wijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker d e B ruï n e. 
De M inister van K oloniën, 

C h. W e I t e r. 
De Minister van B ·uitenl arulsche Zaken, 

J . p at ij Il. 

Fransche tekst. 

D e M inister van Financiën, 
J. A . d e W i 1 de. 

(Uitge g. 24 D ecember 1937.) 

Conventlon relatlve à Ia conservatlon de la 
fan ne en de la flore à rétat naturel. 

L ondres, le 8 nove,nbre, 1933. 

Les Gouvernements de l'U nion de l'Afrique 
du Sud, de Belg ique, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'Ëgyp
te, d'Espagne, de la F rance, d'Ita lie, du Po1·
tugal , et du Soudan Anglo-Égypti en: 

Considérant que la faune et la flore natu
relle de certai nes parties du monde, et en 
particulier d'Afrique, sont en danger, dans les 
condi t ions actuelles, d'extinction ou de pré
judice permanent; 

Désirant établi r un régime spécia l pour la 
conservation de la faune et de la fl ore ; 
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Considérant que cette conservation peut Ie 
rnieux être réal isée (i ) e n constituant des parcs 
nationa ux, des réserves nature ll es intégrales, 
e t d' a utres réserves dans lesquels l a chasse, 
l 'abattage ou la captur0 de l a faune, et la 
1·écol te ou destruction de la flore seront lim i
tées ou interdi tes, (ii ) en im posant des règles 
concernant Ia chasse, l 'abattage et Ia cap
tu re de l a faune en dehors de tell es a ires, (iii) 
en réglemen tant Ie commerce des trophées, et 
(iv) en interdi sant cer ta ines méthod.as et ar
mes pour la chasse, l 'abattage et l a capture 
de l a fau ne; 

Ont décidé de concl ure u ne Con vcnt ion à 
ces f ins, et ont nommé pour leurs P lén ipotcn
tia ires : 

L e Goiivernement de l' Union de l ' Afrique du 
S ud : 

M . C. T. te W ater , H a ut -Comm issa ire pour 
l 'Union de l'Afrique d u Sud da ns Ie 
R oyaurne-Uni. 

Sir A rthur W . H ili , K.C. M .G., F .R.S. , D i
r ecteur, J ard ins R oyaux Botaniques à 
K ew. 

L e Gouvernement de B elgique: 
Son E xcell e nce Ie B a ron de Cartier de Mar

chienne, Ambassade ur de Sa M a jesté Ie 
R o i des B elges . 

M . Ie Dr. V an S traelen , Di recteur du Mu
sée R oyal d'Histo ire N aturelle à B ruxel 
les. 

M . Ie Dr. J . M . D erscheid, Directeu r du 
Pare N ationa l Albert, Di recteur de ]'Of
fi ce internationa l pour l a P rotection de la 
N ature. 

L e Gouvernement du R oyaume-Uni de G,·ande
IJ,·etagne et d' frlande du N ord: 

Le très honorable Com te d'Onslow. 
Sir Wi ll iam F. Gowers, K.C .M .G. , a ncien 

Gouverneur de l 'Ouganda. 
Si r Arnold Hodson, K. C.M.G., Gou ve rneur 

de S ierra Leone. 
M . A . B. Acheson, Min istère des Colonies. 
M . B. F . Wright, Secréta ire offic ie!, Bu

rea u du H aut-Comm issa ire pour l a Rho
désie du S ud. 

L e Gouvernement àlÉg ypte : 
M . Ie Dr. Ibrahi m K a dry, Directeur des 

J ardins Zoologiques, G iza. 
L e Gou vernement d' E spagne: 

Son E xcell ence Don R a món P érez de Ayala , 
Ambassadeu r d ' E spagne . 

L e Gouvernement de la France : 
M . Louis Ruffa t, D irecteur du B urea u de 

la Chasse a u Ministère des Colonies. 
L e Gouve1-ne1nent àl ! talie : 

Gr. Uff. Dr. Tull io Zedda, Secrétai re-Géné. 
ral , M in istère Roya l des Colonies. 

M a rchese Sa verio P atrizi. 
L e Gouve,-nement du P o,·tugal : 

Son Excel lence M. Ie Dr. Ruy Ennes U l
r ich , Ambassadeu r du P ortugal. 

M . Ie D r. Carl os Mello Gera ldes, P ro fesseur 
à l ' I nstitut Supéri eur d'Agronomie de Lis. 
bonne . 

M . Ie Dr. L u is Wi t tn ich Ca rrisso, Profes
seur à l 'Université de Coimbra. 

Le Gouve,-nement du Soudan Anglo-Égyptien : 
M . Ie M a jor W. R. B arker , O.B.E. , Sur

ve ill ant de la Chasse. 
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L esq uels, ayant communiqué leurs p le ins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des di spos it ions suivan tes : 

A rt. l er. 1. Sauf en ce qui concerne les 
territoires mentionnés à l 'alinéa 3 (i) du pré
sent article, tout Gouvernement Contractant 
se ra l ibre, confor mément aux d ispos it ions de 
l' a rt icle 13, d 'assumer qua nt à chacun de ses 
ter r itoires (y compris les territoi res métropo
li ta ins, colonies, territoires d 'out re-mer, ou ter 
ritoires sous suzera ineté, protection , ou man
dat), celles seulement des obli gat ions de l a 
p résente Convention qu i se trouvent à l' articl e 
9, a li néas 3, 8 et 9. L 'ex press ion "en partie" 
dans 1 a présente Convention ser a censée dé
s igner ces obligations. 

2. L'express ion "terri to ire" ou "territo ires" 
en ce qu i concerne tou t Gouvernement Con
tr actant désignera, aux fins de la présente 
Conve ntion, Ie territoire ou l es ter rito ires de 
ce Gouvernement a uquel la Convent ion s'ap 
pl ique en ple in; et, sous réserve des d ispos i
t ions de l 'alinéa précédent et de l 'article 13, 
les obli gations découla nt des a r t icles 2-- 12 
ne s'appliqueront qu'à de tels terr itoires. 

3. L a présente Convent ion s'a ppliquera, e t 
s'app liquera en plein (i) à tous les terr ito iros 
(c' est-à-dire les territoires métropoli tains, co
lonies, terr ito ires d 'outre-m er, ou te rr ito ires 
sous suzeraineté, p rotection , ou mandat) de 
tout Gouvernement Contractant s itués d a ns Ie 
continent d' A fr ique, y compris M adagascar et 
Zanz ibar; (ii ) à tout a ut re t erri·to ire pour Ie 
compte duquel un Gouve rnem e nt Contractant 
au ra ass umé toutes les obli gations de la pré
sen te Convention conformém en t a ux dispos i
tions de l' article 13. 

4 . Aux fins de la présente Convention les 
ierr ito irE's bri tann iques sous H aute-CommiR
sion en Sud-Afr ique se ront considérés comme 
u n seu l terri to ire. 

5. L a présente Conven t ion n' aura a ucune 
a pplication, n i en plein, n i en pa rtie, à un 
territoi re m étropolita in situé en deho rs du 
continen t d' A fr ique, sauf au cas et dans les 
1 im ites ou uue déc]aration e ffectua nt une tell e 
appl ication se ra it fai te e n ver t u de l' artiole 13, 

Art. 2. Aux f ins de la présente Conven
t ion: 

1. L'express ion "pare national" dés ig nera 
une aire (a ) placée sous Ie contróle pub] ic , 
dont les 1 im ites ne seront pas cha ngées et <lont 
a ucune partie ne sera capa ble d 'être transfé
rée sauf par l' a utorité législa t ive compétente, 
( b ) mise à part pour 1 a propagation, la pro
tection et la conse rvation de Ia vie an imale 
sauvage et de la végétatio n sa uvage, e t puu r 
l a conservation d'objets d'inté rêt osthét ique, 
géolog ique, préhi storique, h isto r ique, a rchéo
log ique, et d' au tres intérêts scie ntifi ques, a u 
profi t , à l ' avantage et pour l a récréat ion dn 
publ ic généra l , (c) da ns l aquelle la ch asse, 
l' a ba ttage ou l a captui-e de la fa une et l a 
destruction ou collection de l a fl ore est in 
ter di te sauf pa r l' entreprise de ou sous l a d i
rect ion ou Ie controle des autori tés du pare. 

Confo rmém ent aux d isposit ions précéde ntes 
des fac il ités seron t, d a ns l a mesure du poss i
ble, accordées au publ ic généra l pour obse rve r 
l a fa une et l a flo re da ns les parcs nationa ux. 

2. L'express ion "réserve naturel le intégra
le" désignera une a ire pl acée sous Ie controle 
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public et sur to ute l 'étendue de laquel le toutc 
espèoe de chasse ou de pèche, toute exploita
tion fo restiè re, agr icole ou miniè re, tou tes 
fouill es ou prospections, sondages, te rrasse
m ents ou constructions, tous travaux tendant 
à modifi er ]'aspect du te r ra in ou de la végé
tation, tou t acte de nature à nuire ou à a p
porter des pe rt urbations à la fa une nu à la 
fl ore, toute int roduction d 'espèces zoo logiques 
o u botan iques, soit ind igènes, so it importées, 
sauvages, ou domestiquées, seront str ictement 
inte rdi ts; ou il sera défendu de pénétre r, de 
circuler, o u de camper sans a uto ri sation sp<'-
ciale écrite des a utor ités com pétentes; et dans 
laquell e les recherches sc ientif iques ne pou r
ront être effectuées qu'avec la perm is- ion de 
ces autor ités. 

3. L'express ion "animal" ou "espèoe" d~
signera to us les vertébrés et invertébrés (y 
compris les poissons non comesti bl es, mais à 
l 'exclusion des po issons comest ibles sauf da ns 
un pa re national ou da ns une rése rve natu
rell e intégra le), leu rs n ids, c:eufs, coqu illes 
d 'c:eufs, dépouill es et pl umages. 

Art. 3. l. Les Gouve rnements Contractants 
examineront immédi atement l a poss ib ili té d'é
tablir dans leurs terr ito ires des pa rcs na
tionaux et des réserves natu rell es intégrales 
ainsi qu ' ils sont dé fini s à l'a rt icle précéden t. 
D a ns tous les cas ou l 'établ issern ent de tels 
pa rcs ou de tell es réserves ser a poss ible, les 
trava ux nécessa ires devront être comrnencés 
dans u n dé la i de deux ans à partir de la date 
de la m ise en vigueur de la présente Conven
t ion. 

2. Au cas ou, dans un te rr ito ire que lcon
que, l' établ issement d'un pare nationa] ou 
d' une réserve naturell e intégrale ne paraîtrait 
pas êt re praticabl e à p résent, des a ires con
venables se ront chois ies Ie p i us tot poss ib le 
a u cours du développement du terri to ire en 
question, et les a ites a ins i choisies seront 
transformées en parcs nationaux ou en réserves 
naturell es intégra les dès que, de ]'a vis des 
a utorités du terr ito ire, les c irconstances Ie per
mettront. 

A rt. 4. Les Gouvernements Contractant.q 
prendront en considération pour chacun de 
leurs te rrito ires les di spositions a drn in istrati
ves sui vantes : 

l. Le control e de tous les établ issernents de 
blancs ou d'indigènes dans les parcs nationaux 
en vue d' a ure r que Ie moins de dé ra ngement 
poss ible so it occas ionné à la faune et la flo re 
naturell e . 

2. L'établ issement autou r des bords des 
pa rcs nationaux et des réserves naturelles in
tégrales de zones interméd ia ires dans iesqnel
les la chasse, l' abattage et la capture d' ani 
ma ux pourront avo i,· li eu sous Ie controle des 
autorités du pare ou de la réserve; ma is da ns 
lesquell es nu ll e personne qui clev iendrait pro
priétaire, locata ire, ou occupa nt après une 
date à déte rminer pa r l 'autori té du terr itoire 
intéressé n' aura aucun droit de réclamation 
q ua nt aux dégäts causés pa r les a nimaux. 

3. Le choix pour tous pa rcs nat ionaux 
d' a ires d' une étendue suffi sante pou r pe rmet
t re, da ns la mesure du possibl e, les m igra
tions de la faune qui s' y trou verait conse rvéo. 

Art. 5. l. L es Gouvernern ents Contrac
t an ts notifieront a u Gouvernement du Roy-
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aume-Uni de Grande-B retagne et d'Irla ncle 
du Nord l'établ issement de tout pare nat ional 
ou de tou te réserve naturelle intégrale (en 
défini ssant l 'étendue des pa rcs ou des réser
ves), et la législation, y compris les méthodes 
d'administration et de cont róle, adoptáe dans 
la matiè re . 

2. l is notif ieront de même tous rense igne
m e n ts so rapportnn t a ux f ins de l a prêscnte 
Convent ion qui leur seront communiqués pa r 
les musées nationaux ou par les orga.ni srn es 
nationa ux ou in te rnat ionaux établ is dans les 
lirni tes de leur juridiction et intéressés à ces 
fi ns . 

3. L e Gouve rnement du R oyau me-Uni fera 
part des renseignements a i ns i reçu a ux au t res 
Gouvernements qu i ont signé ou aclhé ré à la 
présente Convent ion so it en p le in soi t en 
pa rt ie. 

Art. 6. D ans tous les cas ou !'on se pro
pose d'é tabli r da ns tout te rr itoire d'un Gou
vernement Cont ractant un pare national , ou 
une rése rve naturelle intégrale, cont igu à u n 
pare, ou à une réserve, situé dan un auLre 
terr ito ire {qu' il appart ienne à ce même Gou
vernement ou à un autre Gouvernement Con
t racta nt) , ou cont igu à la frontière de oel ui-ci, 
il y aura consul tation préalable entre les 
a utor ités compétentes des te r r ito ires en ques
t ion. De même ces a utor ités coll aboreront 
après l 'établi ssement du pa re ou de la réserve, 
ou da ns Ie cas ou un tel pare ou une tell e 
rése rve se trouve ra it dé jà établ i. 

Art. 7. Indépendamment de toute action 
qui se ra it pr ise en vertu de l'article 3 de la 
p résente Convent ion, les Gouvernements Con
tractants, comme mesures prélimina ires et sup
plémentaires à l' établ issement de parcs na
tiona ux ou de réserves naturelles intégrales : 

1. Mettront à pa r t da ns chacun de leu rs 
terr ito ires des a ires adéquates (à nommer ré
serves ) da ns lesquelles la chasse, l 'abattage, et 
la capture d'une pa rtie quelconque de la faune 
naturell e (à l' exclusion des poissons) sera in
terdite sauf (a) a vec la permission extrao rdi 
na ire, donnée pour des fins scientifiqu~s ou 
aclmin istratives, des autor ités du territoire ou 
des autorités métropo li ta ines sous lesquell es 
ces rése rves sont placées, ou (b) pour la pro
tect ion de la vie ou de la p ropriété. L es per
mis accordés en vert u de l 'article 8, a l inéas 1 
et 3, ne s'étendront pas a ux réserves. 

2. É tabl iront dans ces a ires, cl ans la me
sure du poss ibl e, un même degré de protection 
pour la flore naturelle. 

3. Consicléreront la poss ibi li té d' établir 
dans chacun de leurs terr itoi res des 1·éservos 
spécia les pour la conserva tion d' espèoes de 
faune et de flore que !'on dés irera conserver , 
mais qui ne sont pas aut rement suffi sdmment 
protégées, en tena nt compte spécia lement des 
espèces mentionnées à ! ' annexe à la présente 
Convention. 

4. Donneront des rense ignements a u sujet 
des ré erves établies conformément a ux a l i
néas précédents au Gouvernement du Roy
aume-Uni, qu i en fera part à tous les Gou
vernements mentionnés à l ' arti cle 5, al inéa 2. 

5. Prendront, dans la mesure de ce qu' il 
leur sera poss ible, toutes mesures util es pour 
assurer dans ch acun de leurs ter r ito ires u n 
taux de boisement convenable a insi que la 
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conservation des me ill eures essences forestières 
indigènes et spontanées, et sous ·réserve d ,:;s 
dispos itions de l'article 2, a linéa 2, prendront 
en considération l'opportun ité d'empêcher l'in
troduction de plantes ou d'arbres exotiques 
da ns les parcs nationa ux ou da ns les réserves. 

6. Éta bliront une coll aboration auss i étroite 
que possible entre les a utorités compétentes 
de le urs territoires respectifs, dans Ie but de 
faciliter l a solut ion des problèmes forestiers 
dans ces terri toi res. 

7. Feront Ie nécessaire pour contröler et 
régler autant que possible la pratique des 
fe ux de brousse à la I isère des forêts. 

8 . Encourageront l a domestication des an i
ma ux sauvages susceptibl es d'exploitation éco
nomique. 

Art. 8. l. La protection des espèces ónu
mérées dans !'annexe à l a présente Converi
tion est déclarée d'importance et d'urgence 
capitales. Les an imaux appartenant aux es
pèces comprises dans la Classe A devront être 
protégés aussi complètement que possibl e dans 
chacun des territo ires des Gouvernements Con
tractants, et l a chasse, l 'abattage, ou l a aap
ture de ces an imaux ne pourra avo ir lieu que 
par la permission spéoiale de l'autorité supé
rieure du territoi re, laquelle ne sera accordéc 
que dan des circonstances spéciales et unique 
ment en v ue de buts scientifiques important,5 
ou si cel a est essentie! pour l'administrat ion 
du territoire en question. Les an ima ux appar
tenant a ux espèces mentionnées dans la Class<• 
H, quoique ne nécess ita nt pas une protection 
auss i rigoureuse que ceux compris dans l a 
Classe A, ne devront cependant pas être chas
sés, abattus, ou capturés, même par !es indi
gènes, sauf en vertu d'un permis spécial ac
cordé par les autorités compétentes. A ces fins 
l'expression "permis spécial" désignera une 
autorisation autre que Ie permis de chas5e 
ordinaire, délivrée à la discrétion de l'autorité 
compétente, et permettant de ohasser, tuer, ou 
prendre un ou plusieurs spécimens d' an im aux 
appartenant à une espèce ou à des espèces qu i 
seront ind iquées . Tout permis de ce gen re 
devra être limité tant pour l a durée de sa 
validité que pour la. région dans l aquelle la 
chasse, l'abattage, ou l a capture peuvent avoir 
lieu. 

2. Nuis droits de chasse ou autres d ro its 
déjà possédés par lea chefs ou tribus indi gè
nes, ou par toute autre personne ou organisme 
en vertu de traité, concession, ou accord défi
nitif, ou en vertu de permission administrative 
dans les a ires ou de tels droits ont déjà été 
définitivement reconnus par les autorités du 
territoire, ne seront consi dérés comme étant 
en aucune façon atteints par les dispositions 
de l 'alinéa précédent. 

3. Dans chacun des territoires de5 Go u ve1·
nem ents Contractants les a utor ités compéten
tes examineront l a nécess ité d'appliquer les 
dispositions de l'alinéa 1 du présent article à 
des espèces qui ne sont pas mentionnées i,. 
!'annexe, a fin de conserver dans cb a que région 
l a fa une et l a flore indigènes , et, si e lJ es ]€' 
jugent nécessaire, ces autorités appliqueront 
les di spositions en question aux espèces a insi 
visées dans la mesure ou e ll es Ie considéreront 
dés irable. Elles considéreront de même l a 
nécessité d 'accorder, dans Ie territoi re en-
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question, à une ou plusieurs des espèces men
t ionnées dans la Classe B de ! 'annexe, l a 
protection spécia le accordée aux espèces m en
tionnées dans la Classe A . 

4. Les a utorités compéten tes prendront éga
lement en considération la question de Ja pro
tection d'espèces d' a nimaux ou de p lantes gé
néralement reconnues comme étant utiles i,. 
l'homme ou d'intérêt scientifique particulier . 

5. Les dispositions du présent article (i} 
ne porteront atteinte à nul dro it ex istant en 
vertu des lois internes d ' un terr ito ire quel
conque de tuer les animaux sans permis pour 
la défense de l a vie ou de la propriété, (ii) 
ne toucheront pas au droit des autoritéa du 
territoire de permettre l a chasse, l'abattage, 
ou l a capture d'une espèce que lconque (a) "'11 
temps de famine, (b) pou r sauvega rder la 
vie humaine, la santé publique, ou Ie bétail 
domestique, (c} pour quelconque né0essitó 
d'ordre pub! ic. 

6. Chaque Gouvernement Contractant four
nira au Gouvernement du Royaume-Uni des 
renseignements a u sujet des mesures adoptées 
da ns chacun de ses territo ires concernant la 
délivrance de permis, et concernant les a ni 
maux <lont la destruction ou l a capture est, 
conformément à l'alinéa 3 du present article , 
interdite sauf sous permis. Le Gouvernement 
du Royaume-Uni fera part de tous r enseig
nements de ce genre à tous l es Gouvernement.s 
mentionnés à l'article 5, a linéa 2. 

Art. 9. 1. Chaque Gouvernement Contrac
tant prendra les mesures nécessa ires pour con. 
tróler et régler dans chacun de ses territoires 
Ie trafic interne ains i que l ' importation, l'ex
portation et l a fabrication d 'objets provenant 
de trophées tels qu'ils sont définis à l' a linéa 
8 du présent artiole, afin d' empêcher l'impor. 
tation ou l 'exportation a insi que tout com
merce en trophées, hormis ce ux primitive
ment tués, pris ou collectionnés confo1mément 
aux lois et règlements du te.rr itoire en ques
tion. 

2. L'exportation de t rophées à n'importf' 
quelle destination sera interdi te sau f si l 'ex
portateur a obtenu un certi ficat autor isant 
l'exportation et provenant d'une autorité com
pétente. Un tel certificat ne sera accordé que 
si Ie trophée a u ra été légitimem ent importé 
ou légitimement obtenu. Au cas ou. une tenta
t ive d' exportation serait faite sans qu'un certi
ficat n'ait été accordé, les a utor ités du terri
toire ou cette tentative a ura eu lieu appli 
queront les sanct ions qu'elles jugeront util es. 

3. L'importation de t rophées qui ont ,\té 
ex portés d'un terr itoire quelconque auquel l a 
présente Convention s'appl ique en pl e in , qu' il 
s'agisse du terr itoire d'un a utre Gouvernement 
Contractant ou non, sera interdite sauf sur 
présentation d'un certi fi cat d'exportation lé
g itime; à défaut de quoi Ie trop'hée sera con
fi squé, sans préjudice toutefois à l 'applicati011 
des sancti ons prévues à l' al i néa précédent. 

4. L 'importation et l' exportation de t.ro
phées sera interdite sauf aux endroi ta ou se 
trouve situé un poste de douane. 

5. a. Chaque trophée en ivoire ou en corne 
de rhinocéros exporté conformément a ux di s
positions du présent article sera identifié pa r 
des m a rques, \esquell es seront indiquées dans 
Ie certificat d'expor tation légit ime, a insi _ que 
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Ie poids du trophée. 
b. Tout autre trophée sera autant que pos

sible marqué et indiqué de Ja même maniè r<' , 
m ais en tout cas sera décr it dans Ie certificat 
de m anière à l ' identif ier avec Ie p lus de C'el'
t itude possible. 

c. Les Gouvernements Contracbnts p ren
dront les mesurcs poss ib les pour éduquer leurs 
a utorités douan ières, so it par la p réparation 
fi t l a di str ibution do gravures convenables soit 
autrement, en ce qui concerne les méthodes 
d' identificat ion des espèces mentionnées à 
!'annexe à l a présen te Convention et des tro
phées qu i en sont ob tenus. 

6. Il sera inclus dans les mesure v,sees :\ 
l 'a linéa 1 du présen t article des d isposit ions 
toll es que toute trouvai lle d' ivoire, de corne 
de rhinocéros, de trophée ou d 'an imal mor t , 
a insi que de la dépouille çle tout a nim a! t11é 
pa r accident ou pour la défense d ' une pe rson
ne, dev iendra, en princ ipe, la propr iété du 
Gouvernement du terri to ire en question, et 
quelle sera t ra itée selon les disposit ions éta
bl ies pa r ce Gouvernement en tenant compte 
des dl'O its et coutumes ind igène~ r ·servés à 
l'al inéa uivant. 

7. Aucun des droi ts v isé à l' alinéa 2 àe 
l 'article 8 ne sera considéré comme étant at
teint pa r les di spositions des alinéas précé
dents. 

8. Aux fins du présent a rti cle l ' express ion 
"tl'Ophée" dés igner a. tout a nima! mort ou vif 
mentionné à !' annexe à la Convention, ou !'out 
objet fa i an t partie ou étant extra it d'un tel 
anima! qua nd il est mort, a insi que les amfs, 
coquilles d 'reufs, les nids ou les plumages 
d 'un o iseau figurant à cette a nnexe. Cepen
da nt l'expression " t l'Ophée" ne comprendra 
nul trophée ou pa.rtie d'un tro phée lequel en 
vertu d'un pl'Océdé légit ime de fabri cation, tel 
qu' il est envisagé à l'al inéa 1 du présent ar
t icle, aura perdu son identité or ig inale. 

9. Chacun des Gouvernements Contr actant, 
donnera au Gouvernement du Royaume-U ni 
des r enseignements q uant aux mesures adop 
tées a fi n de donne r effet a ux obligations du 
présent a rticl e ou à toute partie de ces 
obliga tions. Le Gouvernement du Royaume
U ni fera part de tous renseignements a ins i 
reçus à tous les Gouvernements mentionnés à 
l'article 5, a linéa 2. 

Art. 10. 1. L'emplo i de véhicules à motem 
ou d'aéronefs (y compris les aéronefs p lns 
légers que l 'air) sera. interd it dans les ter ri
to i res des Gouvernements Cont racta nts, auss i 
b ien (i) pour l a chasse, i 'abattage, Ju la 
capture d' animaux que (ii ) de manière à les 
faire cour ir ou fuir en désordre, ou à les dé>
ranger, que! qu' en so it l'objot , y compr is oe
la i de faire des films ou de la photogra.phie. 
Cependa nt , les d ispos itions du p résent al inéa 
ne toucheront en r ien au droit des occupa nts 
en ce qui concerne les terres qu' ils occupent, 
ou des Gouvernements en ce qu i concerne les 
ter res util is's pour des fins publ iques, de fa ire 
usage de voitu res à moteur ou d'aé ronefs pour 
expu lser , capturer, ou détruire les animaux 
t rouvés sur ces terres dans tous les cas ou une 
telle . expulsion, capture, ou destruction n'ost 
pas interdite par une autre d ispos it ion que], 
conque de la présen to Convent ion. 

2. Les Gouvernements CoJ?tracta nts inter-
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diront dans leurs territoires l ' ence rclement 
d'anima ux avec du feu pour fins de chasse. 
Dans la mesure du poss ible les méthodes de 
capture ou de destruction des a nimaux s11i 
vantes' seront aussi généra lement inte rd ites : 

a. l ' emplo i de poison ou de détonants poll!' 
tuer les poissons ; 

b. l 'emploi de l umières éblouissantes, fl a m
beaux, poisons ou armes empoisonnées pour la 
chasse aux animaux; 

'C. l 'emploi de filets, fosses ou ence inte,, 
trébuchets , p ièges ou guet-apens, ou de fusil s 
fi xes et de pl'Ojectiles contenant des détona nts 
pour la chasse aux anim aux. 

A r t. ll. Il est entendu qu' au moment de la 
signature, ra t if ication, ou adhésion tout Gou
vernement Contractant pourra faire les réaer
ves expresses qua nt aux art icles 3-10 de la 
présente Convention qu i pom-ra ient être con
sidé réos essen t ieil es. 

Art. 12. 1 . Chaque Gouvernement Contrnc
tant fournira a u Gouvernement du R oyaume
U ni des rense ignements quant aux mesures qui 
seront prises pour donner effet aux d isposi
t ions des a rtir:les précéden ts . L a Go uvernement 
du Royaume-Uni fe ra pa rt de tous rense igne
ments a insi fournis aux Gouvernement.s men
tionnés à l' a rticl e 5, a linéa 2. 

2. L es Gouvernements Contracta nts co ll a
boreront lorsque oela sera nécessa ire af in de 
donner effet a ux di sposit ions des articles p ré 
céden ts et de manière génèrale pour empécher 
l'extinction de la fa une et de la [l ore. 

3. Tout Gouvernement qui aura signé ou 
a dhéré à la p résente Convention sera consi
dé rè comme éta nt partie contractante du P ro 
tocole portant la date de ce jour, et d ressé 
pour foci l iter la coll aboration v isée à ! ' a l inóa 
précédent . 

Art. 13. 1. Tout Gouvernemént Cont rac
tant pourn, a u moment de la signature, de la 
ra tification, ou de l 'adhés ion, ou ultér ieu re
ment, déclarer qu' il ent reprend, en ce q ui 
conoerne l ' un quelconque ou p lus ieurs de ses 
ter r itoires (y compris les territoires métropol i
ta ins, colonies, ter ritoires d'out.re-mer, ou ler
r ito ires sous suzera ineté, protection, ou ma n
dat) aut res que ceux mentionnés à l 'al inéa 3 
(i) de l' a rticle l er, so it toutes les ob ligat ions 
de la présen te Convention , soit celles seule
ment q ui sont v isées à l'article 9, a linéas 3, 
8 et 9. Au cas ou une tell e déclaration sera it 
fa ite postérieu rement à la ra t if ication ou à 
l'adhésion, ell e era cffectuée par voie de 
notific,at ion écr ite adressée au Gouvernement 
du R oyaume-Uni et prendra offet à la date de 
l a m ise en v igueur de la Convention, ou ~i 
celle-c i est déjà en vigueur, trois mois après 
la da te de la réception de la notif ica t ion par 
le Gouvernem ent d u Royaume-Uni. 

2. Il est entendu que tout Gouvernement 
Contracta nt pourra par une seul e décla rat ion 
fa ite en vertu de l ' al inéa précédent, entre
prend re, en ce qui concerne quelques-uns par
m i les territoires mentionnés dans eet a li néa, 
toutes les obli gations de la p1·ésente Con·,en
t ion, et, en ce qui concerne d' autres parmi ces 
territo ires, seulement les obligations visées à 
l 'article 9, a li néas 3, 8 et 9. 

3. Tout Gouvernement Contracta nt qui au,·a 
fa it ur.e décla ration en vertu de l ' a linéa prP
cédent entreprenant, en ce qu i concerne 11 11 
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te rri to ire quelconque, seulement les ob i igations 
v isées à l 'article 9, a li néas 3, 8 et 9, pourrn 
à tout moment ultérieur, par voie de noti
fi cation écrite adressée au Gouvernement du 
Royaume-Uni, déc larer que la déclaration en 
question sera censée ·e rapporte1· à toutes l<>s 
obligations de la Convention en ce qui con
cerne Ie territo ire en que t ion; et cette der
nière déclaration prendra effet à la date de 
l a mise en vigueur de l a Convention o u, si 
cell e-ci est déjà en vigueur, trois m ois après 
la date de la réception de la notif ication par 
Ie Gouvernement du Royaume- ni . 

4. Tout Gouvernement Contractant pourra 
à tout m oment , par notif ication écrite adressée 
a u Go uvernement du R oyaum e-Uni , fa ire ces- . 
ser l 'appl ication de la Convention à tout ter
ritoire ou territo ires qui ont fait l'objet d ' une 
décl aration en vertu des a l i néas 1 et 3 du 
présent a r t icle, et la Convent ion cessera en 
conséquence de s'appliquer au territo ire ou 
aux territo ires mentionnés dans la notif ica
tion un an après la date de a réception par 
Ie Go uvernement du R oyaume-Uni. Cepen
dant, cette notifi cation ne prendra en a ucun 
cas effet avant l'expiration de la pé1·iode de 
cinq ans mentionn 'e à l'article 19, a l inéa 1. 

5. Il est entend u que s i par su ite d' une 
notification fa ite en vertu de l 'alinéa p récé
dent il ne reste aucun terr ito ire du Go uverne
ment Contracta nt en question auquel s'appl i
que l a Convention, soit en p lein, soit en par
t ie, ce Gouvernem ent, au lieu de fa ire l a no
t if ication, devra agi r par vo ie de dénoncia tion 
en vertu de l 'article 19. 

6. Il est entendu, a u surplus, que nu llo no
t ification fa ite en vertu de l 'al inéa 4 du pré
sent art icle ou a ut rement, ne pourra prétendre 
appl iquer seulement les d ispos it ions de l' a r
ticle 9, a l inéas 3, 8 et 9, à aucun territo ire 
auquel la Convention, au moment de l a 
notif ication , s' app lique en pl ein. 

7. L e Go uvernem ent du R oyaume-Uni fera 
part à tous les Gouvernements ment io1nés :\ 
l'article 5, a linéa 2, ,de toutes notifications re
çues en ver tu des a linéas précédents du pré
sent a rticle, de la date de leur réception et de 
le urs termes. 

Art . 14. Il est entendu q u'aucun Gouverne
men t ne pourra signer, ratifier, ou ad hérer à 
la présen te Convention à mo ins d'avoir des 
te rr ito ires tels qu ' ils son t dé fin is à l 'a rt icle 
l er, a li néa 3 (i) , ou à moins de fa ire ou 
d ' avo ir fa it une déclarat ion en vertu de l 'ar
t icle 1 3 ent reprenant pour l'un o u pl us ienrs 
terr itoires les obli gations de l a Convent ion en 
p le in ou en partie. 

Art. 15. L a présente Convent ion, dont les 
textes fra nçais et a ngla is feront tout deux éga
lement foi , portera la date de ce jour et sera 
ouve rte à la sig na tu re jusqu' au 31 m ars 1934. 

Art . 16 . La p résente Convent ion oera assu
jettie à la rat ifi cation. Les instruments de ra
t ification seront déposés a uprès du Gouverne
ment du Royaume-Uni, qu i en notif ie ra la 
récept io n avec la date de cette dernière, a ins i 
que leu l"!; term es et les termes de to ute décl a
ration ou réserve les accompagnant, à tous les 
Gouvernements men tionnés à l'art icle 5, al i
néa 2. 

A rt. 17. A tout moment après Je 31 m a rs 
1934, la p résen te Conven t ion sera ouverte à 
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l' adhésion de tout Gouve rnement d' un terri 
to ire métropoli tain par lequel la Convention 
n' a pas été s ig née, qu' il a it des territoires tels 
qu ' ils sont définis à l 'article l er, a li néa 3 (i ), 
ou non. Les adhésions seront notif iées au Gou
vernement du R oyaume-U ni, qui en fera pa rt 
à tous les Gouvernements mentionnés à l'ar 
t icle 5, a li néa 2, avec l eurs term es, les termes 
de toute déclaration ou réserves l es accom
pagnant et l a date de leur récep t ion. 

Art. 18. 1. Après Ie dé pöt ou l a not if ica
t ion d'au moins quatre ratifi cat ions ou adhé
s ions de la part de Gouve rnements Contrac
tants ayant des territo ires te ls qu ' ils sont 
déf in is à l'ar t icle l er, ali néa 3 (i ), l a pré
sen te Convent ion entrera en vigueur entre les 
Gouvernements intéressés trois mois après J" 
dépöt ou la notif ication de la dern ière de ces 
ratif ications ou adhés ions. Le Gouvernement 
du R oyaume-Uni notifiera à tous les Gouver
nement, ment ionnés à l 'article 5, a li néa 2, la 
date de la m ise en vig ueur de l a Convent inn . 

2. Toutes ratif ications ou adhésions reçnes 
après la date de la m ise en Vi gueur de la 
Convention prendron t effet trois mois ap rès 
la date de leur réceptio n par Ie Gouverne
ment du Royaume-Uni . 

Art. 19. 1. Tout Gouve rnem ent Contrac
tant pourra à tou t moment dénoncer la pré
sente Convention pa r not ifi ca t ion éc r ite ad res
sée au Gouvernement du R oyaume-Uni . Cctte 
dénonc iation prendra effet, en ce qu i concerne 
Je Gouvernement par lequel elle sera fa ite, à 
l 'égard de tous les territoires de co Go uverne
ment auxquels la Convent ion s'appl ique à ce 
moment, soi t en p le in, soit en part ie, un a. 
après la date de la réceptio n de la noti fi ca
t ion pa r Ie Gouve rnem ent du R oyaume-Uni . 
Cependa nt, aucune dénoncia t ion ne prend ra 
effet avant l' expiration de c inq annóes à par
t ir de l a date de la m ise en v ig ueur de l a 
Convention. 

2. S i à la su ite de déno ncia tions s imulta
nées ou succes ives, Ie nom bre dP Gouvcrnc 
ments Contracta nts I iés en ce qu i concerne 
l ' un ou plusieurs de leurs territoires p a r tan
tes les obi igatioas de la présente Convention 
est rédu it à m o ins de quatre, la Conven t io n 
cessera d'être en v igueur à p artir cle la di,te 
à laquelle la dernière de ces dénonc iations 
prendra effet conf01mément aux dispositio ns 
de l ' a linéa p récédent, 

3. Le Gouvernem ent du R oyaume-Uni no
t ifi era à tous les autres Gouvernements men
t ionnés à l 'art ic1e 5 , a linéa 2, toutes dé no n
ciations a insi reçues et la date à laquelle ell e5 
p rend ront effet. Le Go uvernement du R oy
aume-U ni noti fiera également, Ie cas échéant, 
l a date à laquell e l a Conven tion cessera d'êtro 
en vi g ueur en vertu des d ispos it ions de J' a li 
néa p récédent. 

En fo i de quo i les Pl éni potent ia ires sus
nommés ont s igné la pré~ente Conven t ion. 

F a it à Londres, ce hu it novembre, 1 933, en 
une seul e copie qu i reste ra dépo ée a ux a r
chives du Gouve rnem ent du Royaume-Uni de 
G rande-B retagne et d' Irl ande du Nord, qu i 
en t ransmettra des copies certifiées conformes 
à tous les Gouvernements qu i ont ass isté à la 
Conférence à l aquell e l a présente Convent ion 
a été dressée, so it comme participa nts, o it 
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comme observateurs, ainsi qu'à tout autre 
Gouvernement auquel Ie Gouvernement du 
Royaume-Uni jugera désirable de communi
quer une copie. 

Union. de l' Afrique du Sud : 
C. T. te Water. 
Arthur W. Hili. 

Belgique : 
Baron de Cartier de Marchienne. 
V. van Straelen. 
J . M. Derscheid. 

Grande-Bretagne et frlande du Nord: 
Onslow. 
W. F . Gowers. 
Arnold Hodson. 
A. B. Acheson. 
B. F. Wright. 

Égypte : 
I. Kadry. 

Espagne: 

France : 

/tal ie : 

R. P . de Ayala. 

L. Ruffat. 

Tull io Zedda. 
Saverio Patrizi. 

Portugal: 
R. Ennes Ulrich. 
Carlos Mello Geraldes. 
Luis W. Carrisso. 

Soudan. A n glo-Éqyptien: 
W. R. Barker. 

ANNEXE. 

Class.e A. 

1. ANIMALIA. 
(1) Mamma 1 ia. 

Primates . 
A 1. Gorille-Gorilla gorllla (Savage & 

Wyman) (toutes les sous-espèces) . 
A nthropopithecu,s gorilla Sa vage & 

Wyman, 1847, Bost. Journ. Nat. 
Hist. 5 : 419 

A 2. Tous les Lémuriens de Madagascar
Chlrom yillae, Lemurltl ae et Inilrisi
dae. 

(Not e.-Ces fam ilies compren
nent de nombreux genres et espè
ces.) 

Cwrnivora. 
A 3. Protèle- Proteles crlstatus (SiJarr

man). 
l' iverra cristata Sparrman, 1785, 

Voy. : 177 
A 4. Genette Fossane- }' ossa Gray (t,0utes 

les sous-espèces). 
Fossa Gray, 1864, Proc. Zool. Soc. 

Land. 1864 : 518 

Ungulata . 
A 5. Antilope noire géante-Hlppotragus 

nlg·er varianl Thomas. 
H ippotragus niger variani Thomas, 

1916, Proc. Zool. Soc. Lond. 1916 
298 
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A 6. Antilope Nyala- Tragelapltu s ang·asl 
Angas. 

Trag elaphus angasi Angas, 1848, 
Proc. Zool. Soc. Lond. 18,18 : 89 

A 7. Traguélaphe de montagne- Tragela
llhus bux to nl Lydekker. 

1'ragdaphus buxtoni Lydekker, 1910, 
N ature 84 : 397 

A 8. Okapi- Okapia jolmston1 (Sela ter) . 
Equus (?) johnstoni Sclater, 1901 , 

Proc. Zool. Soc. Land. 1901 (1) : 
50 

A 9. Cerf d'Algérie- Cervus elaplrns bnr
barus Bennett . 

Cervus barbarus Bennett, 1837, List 
Anim. Gardens Zool. Soc. : 31 

A 10. Hippopotame de Libéria ou Hippopo
tame nain- Choeropsis Jlberieusi~ 
(Morton). 

H ippopotamus liberiensis Morton, 
1849, J. Acad. Nat. Sci. Philad. 
(1) 4 : 232 

Hippopotamus minor Morton, 1844, 
Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 2 
(1) : 15 . 

A ll. Zèbre de montagne-Hippotlg·rls zebra 
(Linnaeus) (toutes les sous-espèces). 

Equus zebni Linnaeus, 1758, Sy~t. 
Nat. ed . 10 1 : 74 

A 12. Ane · sauvage-Aslnus aslnus (Lin
naeus) (toutes les sous-espèces ). 

Equus asiniis Linnaeus, 1758, Syst. 
Nat. ed. 10 1 : 73 

A 13. Rhinocéros blanc- Rltluoceros slmu s 
Burchell (toutes les sous-espèces). 

Rhinoce1·0s si,nus Burchel 1, 181 7, 
Bull. Soc. Philom. 1817 : 96 

A 14. Bubale de l'Afrique du Nord-BuballR 
buselaphus (Pallas). 

Antilope buselaphus Pallas, 1766 , 
Mise. Zool. : 7 

A 15. Bouquetin d'Abyssinie-Capra waliA 
Rüppell. 

Capra walie Rüppell, 1835 , N eue 
Wirbelthiere Abyss in. 1 : 16 

A 16. É léphant-Elephas africauus B lumen
bach . 

Elephas a/1-icanus Blumenbach, 1779, 
Handbuch der Naturgeschichte, 
ed. 5 125. 

(Not e.- Cette espèce devra ètre 
comprise clans la Classe A seule
ment en ce qui concerne les spéci
mens dont chaque défense ne pèse 
pas plus de 5 kilogrammes.) 

A 17. Chevrotain · aquatique-HyemoschnR 
aquatlcus (ûgilby) (tou tes les sous
espèces ). 

Moschus aquaticus Ogilby, 1840: 
Proc. Zool. Soc. Lond. 1840 : 35 

(ii) Aves. 
A 18. Bec-en-Sabot-Jlalaeulceps rex Gouln. 

B alaeniceps rex Gould , 1851 , Pmc. 
Zool. Soc. Lond. 1851 : 1 

A 19. Comatibis chevelu- Com atlbls ereml
ta (Linnaeus). 

Upupa eremita Linnaeus, 1758, Syst. 
Nat. ed . 10 1 : 118 
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A 20. Pintade à poitrine blanche- Agelas t es 
meleagrides Bonaparte. 

Agelastes rn el eagrides Bonaparte, 
1849, Proc. Zool. Soc. Lond. 1849 : 
145 

2. VEGETABILIA. 

A 21. Welwitschia - Welwitschla Balnesll 
(Carrière). 

W elwitschia Bainesii (Carrière), 1933, 
Flora Capensis 5 (2) : Suppl. : 
1-3. 

(antérieurement W elwi tschia rni
rabilis Hooker fil.) 

Classe B. 

ANIMALIA . 
(i) Mamma I i a. 

P1·im,ates. 

B 1. Chimpanzé-Anthropoplthecus Blain
vi ll e (t.outes les sous-espèces). 

A nthrnpopithecus Blainvill e, 1838, 
Ann. Franç. et Etrang. d'Anat. et 
Physiol. 2 : 360 

B 2. Colobes-Cololms Illi ger (toutes les 
sons-espèces). 

Colobus Illi_ger, 1811, Pmdomus : 69 

Unyulata . 

B 3. Él an géant- Taurotragus . tlerblanns 
(Gray) (toutes les sous-espèces ). 

B oselaphus derbianus Gray, 1847 
Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 20 : 286 

Boselaphus oreas Gray, 18-17, List 
Osteol. Brit. Mus. : 155 

B 4. Girafes- Glraffa Zimmermann (toutes 
les sous-espècell) . 

Giraj ja Zimmermann, 1780, Geogr. 
Gesch. 2 , 125 

B 5. Gnou-Connochaetes g·nou (Zimrner
mann). 

Bos gnou Zimmermann, 1772, Spec. 
Zool. Geogr. : 372 

B · 6. Céphalophe à dos jaune-Cephalo11Jrn ~ 
sylvlcultrlx (Afzelius). 

Antilope syl vicultrix Afzelius , 1815, 
Nova Acta Soc. Upsala 6 : 265 

B 7. Céphalophe de Jentink- Cephalophn s 
. l'.mtinki Thomas. 

Cephalophus jentinki Thomas, 1892, 
Proc. Zool. Soc. Lond. 1892 : 417 

Antilope longiceps J entink, 1885, 
Notes Leyden Mus. 7 : 272 

B 8. Oréotrague Beira- Dorcotragus me 
g·alotis (Menges) . 

Oreotragus rnegalotis Menges, 18()4, 
Zool. Anz. 1894 : 131 

B 9. Gazell e de Clarke-Ammoliorcas clar
kel (Thomas). 

Ce,.,vicapra clai·kei Thomas, 1891 , 
Ann. Mag. Nat. Hist. (6 ) 7 : 304 

B 10. Damalisqüe à queue blanche-Dama
ll scus pyg·argns (Palla~). 

Antil-ope pygarga Pallas, 1767, Spi
cil. Zool. fase. 1 : 10 

Antilope dorcas P allas, 1766, Mise. 
Zool. : 6 ; nee Capra dorcas Lin
naeus 
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B 11. Rhinocéros noir-Rhlnoceros blcornls 
Linnaeus. 

Rhinoceros bicornis Linnaeus, 1758, 
Syst. Nat. ed. 10 1 : 56 

B 12. Éléphant- E lephas afrlcanus Blumen
bach. 

Elephas aji·icanus BI umenbach, 1779, 
H andbuch der Naturgeschichte ed . 
5 : 125 

(Cette espèce devra être com
prise dans la Classe B en ce qu i 
concerne les spécimens dont cha
que défense pèse plus que 5 kilo
grammes.) 

Edentata. 
B 13. Paugoli ns-Manis Linuaeus (tqutes les 

espèces). 
Manis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 

10 1 : 36 
(ii) Ave s. 

B 14. Marabout- Leptoptllos crumeniferus 
(Lesson). 

Ciconia cnwienijera Lesson, .'.831. 
Traité d'Orn : 585 

B 15. Grand Calao d'Abyssinie on Calao ca
muculé-Bucorvu.s abysslnlcus (Bocl 
daert). 

Buceros abyssinicus Boddaert, 1783 , 
Tab!. Planches enluminées 48 

B 16. Grand Calao-Bucorvus cafer (Schle-
gel). . 

Buceros carunculatuc cajer Schlegel, 
Buceros carunculatus caje1· Schl egel , 

B 17 . Autruche sauvage-Struthlo Linnaeus 
(toutes les sous-espèces africaines ). 

Struthio Linnaeus , 1758, Syst. Nat. 
ed. 10 1 : 155 

Not e.-Les sous-espèces afr icai
nes sont les suivantes :

Autruche de l' Afrique du Nord
S. carnelus ca:melus Linnaeus, 
1758 ; 

Autruche mérid ionale- S. c. aus
tralis Gurney 1868 · 

Autruche de lvlasai- S . c. nias
saicus Neumann, 1898 ; et 

Autruche de Soinale- S. c. ino 
lybdophanes Reichenow, 1883 

B 18. Messager serpentaire- Saglttarlus ser
pentarlus (Mill \Jr) . 

F alco serpentarius Miller, 1779, 
Icon. Anim. pl. 28 

B 19. Aigrette garzette-Egretta g·arzetta 
1;-arzetta (Li nnaeus) . 

Ardea yarzetta Linnaeus, 1766, syst. 
Nat. ed. 12 1 : 237 

B 20. Grande Aigrette- Casrnero(lius albus 
melanorhynchns (Wagler) . 

Ardea rnelanorhynchos W agler, 1827 , 
Syst. Av. Additamenta (dernière 
page). 

B 21. Aigrette intermédia ire de l' Afrique
Mesopl1oyx lntermedlns brachyrhyn 
chns (Brehm) . 

H erodias (Egretta) brachyrynchos 
Brehm, 1858, J. Omith. : 471 

B 22. Garde-boeuf ou pique-boeuf-Bubnl
cus Ibis (Linnaeus). 

Ardea ibis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. 
ed. 10 1 : 144 
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PROTOCOLE. 

Lonitres, l e 8 nove1nbre, 1933. 

Au moment de la signature de la Conven
tion relative à la Conservation de la Faune 
et de la F lore à l'État Naturel portant Ja 
date de ce jour, les Soussignés, dûment auto-
1·isés à eet effet par leurs Gouvernements 
respectifs, sont convenus des dispositions sui
vantes :-

1. Afin de faciliter la collaboration pour 
empêcher l'extinction de Ja faune et de la 
flore naturelle, et d'examiner Ie fonctione
ment de Ja Convention mentionnée c i-dessus, 
ainsi que Ia question des amél iorations que 
l 'on pourrait y apporter, des Conférenc~s 
internationales périodiques auront lieu à des 
interva ll es convenables a uxquell es les Gouver
nements parties à la Convention ou au nom 
desquels Ie présent Protocole aura été signé 
se feront représenter. 

2. L a première de ces Conférences aura 
lieu dans Jes quatre années à partir de Ia 
date de ce jour, et les a r rangements s'y 
rapportant seront faits par Ie Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, qui invitera Jes Gouverne
ments visés- ii l 'article l er du présent Pr-Jto
cole ainsi que tout autre Gouvernement <lont 
l 'ass istance pourrait être considérée dés irabl e. 

3. Il est convenu que les d iscussions à Ia 
Conférence mentionnée c i-dessus comorcn
dront (a ) la question de !'échange entre -Gou
vernements de listes de personnes eonnues 
comme ayant été coupables d'infractions répé
tées aux lois sur la chasse, (b) l a question de 
!'échange de renseignements relatifs aux ma
lad ies contagieuses présentant une importance 
pour Ja conservation de la faune ou de la 
flore, ou a ffectant aussi bien I es hommes que 
les a nimaux. 

4. Les Conférences ultérieures auront I iea 
à Ja date et selon les di spos it ions qui seront 
fixées à la première Conférence. 

5. Le présent Protocole, <lont les textes 
français et angla is feront tous deux égale
ment foi , portera Ja date de ce jour et entrera 
en v igueur au moment de sa signature. 

En foi de quoi les Soussignés ont s igné Ie 
présent Protocole. 

Fait à Londres , ce huif novembni 1933, en 
uoe seule copie, qui restera déposée aux ar
chives du Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d' Irl ande du Nord, qu i 
en transmettra des copies certifiées conformes 
à tous les Gouvernernents qui ont ass isté à la 
Conférence à laquelle Ie présent Protocole a 
été dressé, soit comme participants, soit com
me observateurs, ai nsi qu'à tout autre Gou
vernement auque l le Gouvernement du R oy
aume-Unie jugera çlésirable de cornmuoiquer 
une copie. 

Union de l ' Afrique du Sud: 
C. T . te Water. 
Arthur W. Hili. 

B elgique: 
B aron de Cartier de Marohienne. · 
V. van Straelen. 
J . M . Derscheid. 

Grande-Bretagne et lrlande du Nord: 
Onslow. 
W . F. Gowers. 
Arnold Hodson. 
A. B. Acheson. 
B. F. Wri ght. 

'Bgypt e: 
I. Kadry. 

Espagne: 
R. P . de Ayala. 

France: 
L. Ruffa t . 

Tullio Zedda. 
Saverio Patriz i. 

P ortugal : 
'R. Ennes Ulrich. 
Carlos Mello Geraldes. 
Luis W . Carrisso. 

Soudan A nglo-Bgyptien: 
W . R. B arker. 

s. 208. 
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9 D ece,nber 1937. WET, houdende waarne
ming der rolzittingen door één rechter. 

Bijl. Hand. Tl 1935/36, 438 ; 1936/31, 18; 
1931, 18 ; 1931/88, 19. 

H and. Il 1931/38, bla&. 11.' 
Bijl. H and. 1 1931/38, 19. 
Hand. 1 1931/88, bladz. 34-36. 

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

dat het wenschelijk is de waarneming der rol 
zittingen bij de arrondissements-rechtbanken 
aan de enkelvoud ige kamer op te dragen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De zeventiende afdeeling bis van 

den Derden Ti tel van het Eerste Boek van 
het Wetboek van Burgerlijke· Rechtsvorder ing 
wordt gelezen : 

Van behandeling in eene enkelvoudige kamer 
bij de a1·rondisse1nents-regtbank. 

Art. 288a. Alle zaken, die ingevolge dag
vaarding of verwijzing . naar de teregtzittiog 
bij de regtbank worden aanhangig gemaakt, 
worden ingeschreven ter rolle van 'de enkel
voudige kamer, en door haa r beha ndeld. 

Wanneer in eene zaak, ingevolge di t artikel 
bij de enkelvoudige kamer aanh angig, pleidooi 
wordt gevraagd of regt op de stukken wordt 
verzocht, verwijst de enkelvoud ige kamer de 
zaak naar de meervoudige. Evenwel houdt zij 
de zaak aan zich, indien de eischer of de ver
weerder niet is verschenen ; indien haar ech
ter b lijkt, dat èle zaak ongeschikt is voor be
hançlel ing door één 1·egter, verwijst zij ook in 
dit geva l de zaak naar de meervoudi ge kamer . 

Moet in eenigen stand van het geding eene 
zaak, bij eene meervoudige kamer aanhangig, 
wederom ter rolle dienen voor het nemen van 
conclusiën, dan geschiedt dit bij de enkel
voudige kamer. 

Art. 288b. De meervoudige kamer verwijst 
naar de enkel voudige kamer de zaken, welke 
haar voor verwijzing geschikt schijnen. 

De verwijzing ka n geschieden in e l ken stand 
der zaak. 
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D e verwijzing van eene zaak, welke niet ter 
roll e is gebragt, geschiedt door t.oezending va n 
het verzoekschrift. 

W a nneer aan de enkelvoudige kamer blijkt, 
dat de ve rwezen zaak ongeschikt is voo r be
handeling door één regter, wijst zij de zaak 
te rug naa r de meervoudi ge kamer. 

Art. 288c. Op de behandeling door de en
ke lvoudige kamer vinden de voorschriften 
omtrent de behandeling door de regtbank toe
pas ing, met dien verstande, dat het I id eene r 
en ke lvoudige kamer tevens de bevoegdheden 
bez it, di e aan den voorzitter eener meervou
dige kamer toekomen. 

Art. 288d. Eene verwezen of teruggewezen 
zaak wordt voortge,-et in den staat, waarin zij 
zi ch bij de verwijzing of terugwijzing bevindt. 

2. Aan lid 1 van artike l 24 der Onte ige
ningswet wordt toegevoegd: 

A,·ti kel 288a van het W etboek van Burger
lijke R egtsvorder ing is op deze zaken niet 
toepas elijk. 

3. D eze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen t ijdstip. 

4. Bij algemeenen maatrege l van best.uur 
worde n de noodige voorschriften gegeven no
pens de behandeling ter rolle, overeenkomstig 
deze wet, van de zaken, waarin de dagvaar
ding, onder cheidenlijk de verwijzing naar de 
terechtzitting voor het tijdstip van het in we r
king treden van de1,e wet is geschied. 

L a ten en bevel e n, enz. 
Gegeven te Amste rdam, den 9den D ecembe r 

1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 21 Dece1nber 1937.) 

s. 312. 

3 December 1937. WET t.ot wijzig ing van de 
g rens t usschen de gemeenten Haaren en 
Oisterwijk. 

B ijl. Hand . Il 1936/3 1, 376; 1937/38, 122. 
Hand. Il 1931/38, bladz . 128. 
B ijl. H and. l 1981/38, 122. 
Hand. l 1937/38, bladz . 28/29. 

Wij WILHELMINA, enz .... doe n te weten: 
Alzoo Wij in ove rweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is de grens tusschen de 
gemeenten Haaren en Oisterwijk te wij zigen ; 

Zoo is het, dat Wij , cl n Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 J a nuari 1938 

wordt aan de gemeente Ois terwijk toegevoegd 
het gedeelte der gemeente Haaren, gelegen 
ten zuiden van de n spoorweg van B oxtel naar 
1'ilbttrg, in di er voege, dat als grens tusschen 
de gemeenten Haa,·en en Ois terwij k word t 
vastgesteld de lijn, gevormd door de hi e rna 
genoemde grenzen van perceelen, kadastraa l 
beke nd onder sectie D der gemeente Haann : 
de zuidelijke en de westelijke g rens van n°. 
1228, het daaraan aans lu itend gedeelte der 
zuidel ijke grens van n°. 1206 t.ot aan de ooste
lijke grens van n°. 1255, de oostelij ke en de 
zuidwestel ijke grens van n°. 1255, het daa raan 
aanslu itend gedeelte der zuidelijke grens van 
n°. 1206, de zuidel ijke en de westelijke grens 
van n°. 1245, het daaraan aansluitend gedee lte 
der zuidelijke gren van 11°. 1274 tot aan de 
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oostelijke grens van 11°. 1241 , de oostel ijke 
grens van n° . 1241, de zuide lijke grens van 
n°. 1241 t.ot aan de oostelijke grens van n° . 
1242, de ooste lijke g r ens van n°. 1242, de 
zuidelijke grens va n n°. 1242 t.ot aan de ooste
lijke grens van n°. 1072, de oostelijke, de 
zuid-oostelijke en de noordwestelijke grens 
van n°. 1072, de westelijke grenzen van de 
nos. 1 242 en 1241, het daaraan aansluitend 
gedee lte der zuide lijke grens van n°. 1274, tot 
aan de ooste lijke grens van n°. 1058, de ooste
lijke grenzen van de nos. 1058 en 1272, en de 
zu idelijke grens van n°. 1272. 

2. 1. D e bezittingen, lasten, rechten en ver
plichtingen der gemeente Haaren, gelegen in 
of hetrek ki ng hebbende op het gebied, dat aan 
de gemeente Oisterwijk wordt toegevoegd, 
gaan op di e gemeente over, w nde r dat daar
voor een nadere a kte wordt gevorderd . 

2. Voor wover overschrijv ing in de ·open
bare registers krachtens of in verband ·met 
deze wet noodig mocht zij n, zal die geschieden 
krach tens deze wet. 

3. De kosten van verpl eging van arme pa
ti ënten, als bedoeld in artike l 39 der Armen
wet, voorwover deze naa r de be palingen van 
genoemd artike l woonplaats hadden op het 
naa r de gemeente Oiste1·wijk overgaande ge
bied, komen, van 1 J anuar i 1938 a f, v0or 
rekening van die gemeente. 

4. 1. All e kadastra le e n ande re stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op hetgeen 
vol gens a r ti ke l 1 naar de gemeente Oiste,·wij k 
overgaat, worden a an die ge meente ove rge
dragen . 

2. De gemeentebesturen va n H aaren en 
Oisterwijk hebben wederkeerig het rech t, te 
a ll en tijde koste loos inzage te nemen van de 
arch ieven hunner gemeenten en van de zich 
in di e arnhi even bevindende stu kken , afschrif
ten of u ittrekse ls op kosten hunne r gemeenten 
te vorderen, een en ander voorzoover betreft 
het gebied, dat ingevol ge artike l 1 naa r de 
gemeente Oisterwijk overgaa t. 

5. 1. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente H aaren zenden vóór 15 J a nuari 1938 
aan burgemeester e n wethouders van de ge
meente Oisterwijk een ui ttreksel ui t het be
volkingsreg ister betreffende de in dat reg ister 
ingeschreven personen, gevestigd op het grond
geb ied, dat ingevolge artike l 1 naar de ge
meen te Oisterwijk overgaat, we lk uittre kse l 
de voor de inschrij ving in het bevolkings
register der gemeente Oisterwijk noodige ge
gevens bevat. 

2. Burgerneester en we thouders van de ge
m eente H aaren zenden vóór 15 J a nuar i 1938 
aan burgemeester en wethouders van de ge
meente Oisterwijk, voor zoover de betrokken 
personen op 1 J a nuari 1938 gevestigd wa ren 
op het ove rgaande geb ied, een uittreksel uit 
de sedert 1 April 1937 gelde nde ki ezerslij st. 

3. H et uittre ksel, bedoe ld in het tweede l id , 
wordt aan de sedert 1 Apri l 1937 geldende 
ki eze rslij st der gemeente Oisterwijk toegevoegd 
en vormt daa rmede één geheel. D e namen van 
de op het ui ttreksel voorkomende personen 
worden a fgevoerd van de ki eze rs! ij st, waarop 
zij voorkwamen. 

4. De ingezetenen, gevestigd op het grond
geb ied, dat ingevolge artikel 1 naar de ge
meente Oisterwijk overgaat, worden ten aan-
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zien van de kiezerslijst en voor de verkiesbaar
heid tot leden van den gemeenteraad van 1 
Januari 1938 af a ls ingezetenen der gemeente 
Oisterwijk beschouwd . 

6. 1. De op het overgaande gebied wonende 
personen, wier namen voorkomen op de lijst, 
vermeld in artikel 17 der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476) van de gemeente Haaren, 
kunnen zich vóór 15 J anuari 1938 doen over
schrij ven op de lijst voor de gemeente Oister
wijk. 

2. De volgorde, waarin de plaatsing op 
laatstgenoemde lijst zal gesch ieden, wordt be
paald naar de dagen , waarop de verzoeken 
om vergunning, zoowel van hen, die op deze 
lij st worden overgeschreven, als van hen, die 
reeds op deze lijst zijn geplaatst, bij de be
trokken gemeentebesturen inkwamen, met dien 
verstande, dat, voor zoover verzoeken op den
zelfden dag inkwamen, de in leeftijd oudere 
verzoeker voorgaat. 

3. Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in lid 1, is ingekomen, geven 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oisterwijk daarvan kennis aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente Haaren, die 
a lsdan den naam van den verzoeker schrap
pen op de in laatstgenoemde gemeente gel
dende I ijst. 

7. Door de gemeente Haaren wordt vóór 
1 F ebr. 1939 aan de gem. Oisterwijk een uit
keering gedaan tot een bedrag, gel ijk :ian één 
derde gedeelte der bedragen, genoemd in arti
kel 3bis der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388), sedert gewijzi gd, en naar de in dat 
artikel gemaakte onderscheiding, voor iederen 
inwoner der gemeente Haaren, die voor het 
belastingjaar 1937/1938 in de gemeentefonds
belasting is aanges lagen en di e krachtens deze 
wet naar de gemeente Oiste,·wij k is overge
gaan. 

8. 1. Voor de vaststelling van de uitkee
ring, ingevolge art. 3, onder c, juncto artikel 
9, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 
388), sedert gewijzigd, wordt deze wet geacht 
in werking te treden met ingang van 1 Mei 
1938. 

2. De met toepassing van het vorige lid voor 
de gemeente H aaren voor het uitkeeringstijd
vak 1937/1938 vast te stell en uitkeer ing, wordt 
berekend per inwoner dier gemeente op 31 
December 1937. 

3. Voor e iken inwoner , die krachtens deze 
wet van de gemeente Haaren overgaat naar 
de gemeente Oisterwijk, keert de gemeente 
Haaren aan die gemeente uit een bedrag, ge
lijk aan één derde gedeelte van het ingevolge 
het tweede lid berekende bedrag per inwoner. 

4. H et eerste tot en met derde I id van dit 
artike l vinden overeenkomstige toepass ing met 
betrekking tot de vaststelling en verrekening 
van de garantie-uitkeering, bedoeld in artikel 
II, en de inhouding, bedoeld in a r ti kel III 
der wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74). 

9. 1. De vaststelling van de uitkeering, in
gevolge artikel 3, onder c, juncto artike l 9, 
der wet van 15 JulÏ1929 (Staatsb lad n°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Oisterwijk 
en Haaren, voor de uitkeeringstijdvakken, die 
op het uitkeeringstijdvak 1937/1938 volgen, 
geschiedt met inachtnem ing van de bepalingen 
van dit artikel. 
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2. Het quotiënt, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele-verhou
dingsbesluit, wordt, voor zoover dit berekend 
is aan de hand van belastingopbrengsten over 
boekingstijdvakken, welke zijn aangevangen 
vóór 1 J anuari 1938, bepaald a lsof deze wet 
met den aanvang van het boekingstijdvak in 
werking was getreden . 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in het 
tweede I id van artikel 15 van het Financieele
verhoudingsbeslui t, worden, voor zoover zij 
tengevolge van de toepassing van het vorige 
lid niet op de wijze, in artikel 21 van dat 
besluit aangegeven, kunnen worden berekend, 
gesteld op het door den Inspectem der directe 
belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotiënt, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele
verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepass ing 
van het tweede lid van dit artikel , het aantal 
inwoners op 1 J anuari van het kalenderjaar, 
waarin het boekingstijdvak, dat bij de bereke
ning tot uitgangspunt genomen wordt, aan
vangt, gesteld op het werkelijk aantal inwo • 
ners op dien datum, vermeerderd of vermin
derd met het aantal inwoners, waarmede inge
volge deze wet het aantal inwoners der ge
meenten Oisterwijk en Haaren onderscheiden
lijk is toegenomen of afgenomen. 

5. Voor de berekening van het 4uotiënt, 
bedoeld in artikel 16, tweede li d, van het 
Financieele-verhoudingsbesl uit, voor de ge
meente Oisterwijk, voor de rekeningsjaren, die 
aan 1 J anuar i 1938 geheel of gedeeltelijk zijn 
voorafgegaan, wordt het bedrag van de ten 
laste dier gemeente gebleven ui tgaven, a ls 
bedoeld in het tweede I id van artikel 15 van 
dat besluit, vermeerderd met een gedeel te van 
het overeenkomstige bedrag der gemeente 
Haaren. Dit gedeelte wordt verkregen door 
vermeni gvuldig ing van laatstbedoeld bedrag 
met een breuk, waarvan de noemer voorstelt 
het aanta l inwoners der gemeente H a.a,·en op 
31 December 1937, en de teller het aantal 
inwoners, dat bij de grenswijziging naar de 
gemeente Oisterwijk is overgegaan. 

6. H et a l dus vermeerderde bedrag der ten 
laste der gemeente Oisterwijk blijvende uit
gaven, a ls bedoeld in artikel 15 van het 
Financieele-verhoudingsbesl uit, wordt bere
kend per inwoner dier gemeente op 1 Januari 
van het met het rekeningsjaar gelijknam ige 
kalenderjaar, vermeerderd met het aantal in
wone rs, dat krachtens deze wet naar de ge
meente Oiste,·wijk is overgegaan . 

7. Reeds vastgeste lde quotiënten, a ls bedoeld 
in dit artikel, worden, voor zooveel noodig, 
door Onze Ministers, belast met de uitvoering 
van de wet van 15 Juli 19 29 (Staatsblad n°. 
388), opnieuw, met inachtneming van de be
pal ingen van dit artikel, vastgesteld. 

10. 1. Indien de gemeente Haaren over het 
uitkeeringstijdvak 1935/1936 een garantie-u it
keer ing geniet, als bedoeld in artikel II der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74), 
wordt over het ui tkeer ingstijdvak 1938/1939 
aan de gemeente Oisterwijk ten laste van het 
gemeentefonds een uitkeering gedaan, waar
van het bedrag wordt bepaald door toepassing 
van de volgende formule: 

6a 
XC= x. 

9b 
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2. I n deze fo rmule stelt voor: 
de letter a : het aantal inwone rs, dat krach

tens deze wet naar de gemeente Oisterwij k is 
overgegaan ; 

de letter b : het aantal inwoners der ge
meente H aa,·en op 31 Decembe1, 1937 ; 

de letter c : het aantal der garant ie-ui tkee
ring voor de gemeente H aa,·en over het uit
keeringstijdvak 1935/1936; 

de lette r x: de in het eerste lid bedoelde 
u itkeering voor de gemeente Oisterwijk . 

3. Over de ui t keeringstijdvakken 1939/1940, 
1940/1941. 1941/1942, 1942/1943 en 1943/1944 
za l een ui tkeering worden gedaan ten beloope 
van onderscheidenlij k 5/6 x, 4/6 x, 3/6 x, 2/6 x, 
1/6 X . . 

4. H et bedrag der garantie-u itkeering vbor 
de gemeente H aaren wordt verminderd met 
het bedrag, dat krachtens het eerste en derde 
lid van d it artikel aan de gemeente Oisterw;jk 
wordt u itgekeerd . 

5. De bepali ngen van d it art ikel vinden 
overeenkomstige toepassing, indien ten aan
zien van de gemeente H aaren artikel III der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74} van 
toepass ing is. 

11. 1. Deze wet heeft geen invloed op •de 
heffing van belastingen over eenig belasting
jaar, hetwelk bij den aanvang van het jaar 
1938 nog loopende is, noch op de u itkeeringen 
over zoodanig belastingjaar, • a ls bedoeld zij n 
in artikel 296 van de gemeentewet. 

2. Echte r doet de gemeente H aaren aan 
de gemeente Oiste,·wijk een u itkeering van 
één derde gedeelte van de zuivere opbrengst 
der gemeentelijke opcenten op de hoofdsom 
der gemeentefondsbel asti rtg en der vermogens
belasting, over het belastingjaar 1937/1938, in 
het bij deze wet aan Oiste,·wijk toegevoegde 
gebied. 

12. Met ingang van 1 J anuar i 1938 worden 
in a lle wetten en daarop gegronde voorschri f
ten onder ' de gemeenten H aaren ef\ Oisterwijk 
de gemeenten verstaan , woals zij bij a rt ikel 
1 dezer wet zij n gewij zigd . ' · 

13. Geschill en om trent de toepass ing van 
deze wet worden door Ons besl ist. 

14. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

'Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam , den 3den December 

1937. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenland,sche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 
(Uitgeg . 17 Decernbe,· 1937.) 

s. 313. 

3 Decernbe,· 1937. W E T· tot aanvull ing van 
de wet van 31 December 1913 (Staats blad
n0. 469} tot toevoegi ng van de terre inen 
langs den Nieuwen lVate,·weg en het 
Scheur, thans deel ui tmakende van de 
gemeenten , 's-Gravenzandc en Naald,oijk 
aan de gemeente R otterda,n sedert ge
wijzigd. 

B ijl . H and. Il 1937, 5:!l./.; 1937/38, 180. 
H and. Il 1937/38, bladz. 1:!l3·. 
B ijl . H and. I 1937/38, 180. 
H and. I 1937/38, bladz. 28/29. 
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Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Al zoo Vl ij in overweging genomen hebben, 

dat voor een goede ui tvoer ing van de Vleesch
keuringswet (S taatsblad 1919 N ° . 524) aan
vulling van de wet van 31 Décember 1913 
(Staatsblad N ° . 469) tot toevoeging van de 
ter reinen langs den Nieuwen W aterweg en 
het Scheur, thans deel uitma kende van de 
gemeenten 's-Gravenzande en Naaldwijk, aan 
de gemeente R otte,·darn, seder t gewij zigd, 
wenschelijk is in dier voege, dat in a rt . 12 aan 
de wetten, d ie te H oek van H olland worden 
toegepast a ls ware di t eene a fzonderl ij ke ge
meente, wordt _toegevoegd de Vleeschkeur ings
wet (Staatsblad 1919 N° . 524) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In art. 12 van de wet van 31 Decem

ber 1913 (Staatsb lad N °. 469) worden na het 
woord " Drankwet" ingevoegd eene komma 
gevolgd door de woorden : de Vleeschkeurings
wet (Staatsblad 1919 N °. 524 ), en vervallen 
de woorden " de Wet op de K amers van Ar
be id" 

2. ' Deze wet treedt in werk ing op een nader 
door Ons te bepalen t ij dstip. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam , den 3den December 

1937. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van B inne'nl and,sche Z aken, 
V a n B o e ij e n . 
(Uitgeg. 17 Decernber 1937. ) 

s. 358. 

4 December 1937. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Woning beslui t. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onze Ministers van 

B innenlandsche Zaken, van J ustiti e en van 
Financiën van 2;! .J uli 1937, N °. 6116 M/P. 
W .B., afdeeli ng Volkshuisvest ing, van 29 J u li 
1937, l e Afdeel ing C. N° . 1189 en van 4 Sep
tember 1937, N ° . . 56, Genernle Thesaur ie; 

Gezien het Woningbeslu it; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

den 19 October 1937, N°. 32f; 
Gelet op het nader rapport van Onze M ini s

ters van B innenl andsche Zaken, van Justit ie 
en van F inanciën van 10 November 1937, N °. 
9540 M/P.W.B ., afdeel ing Volkshuisvesting , 
22 November 1937, l e A fdeeling C, N° . 1163 
en 1 Decem ber l,937, N°. 75, Genera le The
sau rie · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en: . . 
In het Woningbesl u it worden de navolgende 

wijzig ingen aangebracht: 
Eenig artikel. 

Artikel 6, lid 1, onder b, c en g " Socia le 
Zaken" wordt vervangen door : Binn<lnl a nd
sche Zaken. 

A rtikel 6, lid 2. H et bepaalde onder b, c en 
d ve rval t en wordt vervangen door : 

b. het voorschr ift, dat vervreemding of. be
zwaring van tie onroerende goederen dér ve r
eeniging, vènnootschap of stich t ing n iet anders 
zal kunnen geschieden dan met goedkeuring 
van Onze Ministers van Bi nnenl andsche Za ken 
en van Financiën ; 
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c. het voorschrift, dat na intrekking der 
toela t ing en, zoolang deze ni et is ingetrokken, 
na ontbinding of opheffing , in acht zullen 
worden genomen de regelen, di e Onze Minis
ters van Binnenlandsche Zaken en van Finan
ciën bij de toekenning van voorschot en/o f 
bijdrage zu ll en ste ll en met betrekking tot het 
voorschot, dat de vereeni g ing, vennootschap 
of stich t ing van het Rijk mocht hebben ge
noten· 

d. h et voorschr ift, bedoeld in het ee rste lid 
onder g, met di en verstande, dat de toezending 
aan Burgemeester en Wethouders niet zal zijn 
vereischt; 

Artikel 7, lid 2. ,,Sociale Zaken" wordt 
ve rvangen doo r : Binnenlandsche Zaken. 

Art ike l 21, lid 3. ,,Socia le Zaken" wordt 
ve rvangen door: Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 22b, lid 2. ,,Sociale Za ken" wordt 
ve rvangen door: Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 22c, onder 2° en 3°. ,,Socia le Za
ken" wordt vervangen door: Binnenlandsche 
Zaken. 

Artikel 22d, lid 2. ,,Sociale Zaken" wordt 
vervangen door: B innen! a ndsche Zaken. 

Art ikel 23, lid 2. ,,Socia le Zaken" wordt 
vervangen door: Binnenlandsche Zaken. 

Artike l 24, lid 1. ,,Socia le Zaken" wordt 
vervangen door: Binnenlandsche Zaken. 

Artike l 25, lid 1, lid 2, lid 3, lid 4, lid 8 
en lid 9. ,,Sociale Za ken" wordt verva ngen 
door: B innen landsche Zaken. 

Artike l 26, lid 2. ,,Socia le Za ken" wordt 
vervangen door ,· Binnenl andsche Za ken. 

Artikel 27, lid 2. ,, Socia le Zaken" wordt 
vervangen door: Binnenlandsche Zaken . 

Artikel 29a, lid 2 en lid 3. ,,Social e Zaken" 
wordt vervangen door: Binnenlandsche Za ken. 

Artikel 29c. ,,Socia le Za ken" wordt vervan
gen door: Binnenlandsche Za ken . 

Slotbepaling . 
Dit bes lui t t reedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien van dagteeke
ning van het Staatsblad, waai· in het is ge
plaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za ken, 
van Justitie en van Financiën zijn belast met 
de ui tvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad gep laatst en in afschrift aan den 
R aad van State zal worden gezonden. 

Amsterdam , den 4den December 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl andsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i ng. 

S. 389 B . 

D e M inister v an Financiën, 
J . A. d e W i I d e. 

(Uit geg. 24 Decernber 1937.) 

11 December 1937. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van de inwerkingtreding 
van de wet van 22 April 1937 (Staatsblad 
n° . 311), tot wijzi g ing van de gemeente
wet, de provinc ia le wet en de kieswet en 
intrekking van de Gemeente-bo rgtoch te n. 
wet. 

l nwerkingt,·eding 1 .Janua,•i 1938. 

L . & S. 1937. 
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s. 484. 

9 Dece,nbe,· 1937. BESLUIT, houdende be
palingen omtrent de overdracht, het ge
bru ik en den a fstand van Staatsgoederen, 
omtrent ontvangsten en uitgaven, welke 
door middel van verreker,ing tot stand 
komen, a lsmede omtrent ontvangstl>n, 
welke in mindering van ui tgaven worden 
geboekt (,,Comptabili teitsbesluit") . 

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

Financiën van 3 December 1937, n°. 163, Af
deelingen Domeinen en Begrootingszaken 
(Generale Thesaurie); 

Gezien artikel 5 der wet van 27 December 
1840 (Staatsblad n°. 77 ), de Koninklijke he
sluiten van 22 Maart 1841, n °. 112 en van 27 
M aart 1841 , n°. 91, de artike len 27, iweecfo 
en derde 1 id, en 29, tweede, vierde en vijfde 
lid der Comptabili teitswet 1927 (Staatsblad 
n°. 259) en artike l 3 der wet van 30 l)ecem
ber 1910 (Staatsblad n°. 379); 

Ovenvegende, dat het wenschelijk is, in de 
Rijksbegrooting en in de begrootingen van de 
onderdeelen en ta kken van Rijksdienst , als 
bedoeld worden in de artikelen 87 en 88 der 
Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259i 
de kosten van de afzonderlij ke dienstén zoo 
juist mogelij k tot uitdrukking te brengen en 
in verba nd daarmede de regelen betreffende 
het gebruik en den afstand van Staatsdomein 
te herz ien ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

HOOFDSTUK I . 
Algemeene bepaling. 

Art. 1. In dit beslui t worden verstaan on
der di ensten de onderwerpen overeenkomstig 
de indeeling en beschrijving, voorkomende in 
de Rijksbegrooting en in de begrootingen van 
de onderdeelen en takken van Rijksdi enst, a ls 
bedoeld in de artikelen 87 en 88 der Compta
bili teitswet 1927 (Staatsblad n° . 259). 

,vaar in dit besluit sprake is van roerende 
en onroerende zaken, worden daarmede be
doeld roerende en onroerende zaken, we lke 
eigendom zijn van den Staat. 

HOOFDSTU K II. 
§ 1. Van roerende zaken. 

2. Roerende zaken, welke voor een dienst 
niet meer bruikbaar of noodig zij n, worden, 
behoudens door Onzen Mi nister van Finan
ciën hierop toe te laten u itzonderingen, aan 
de Adm inistratie der Domeinen overgedragen. 

3. Roerende zaken, ingevolge artikel 2 aan 
de Administratie de r Domeinen overgedragen, 
welke door een dienst kunnen WOl'den g<'
bru iki, worden door de Admi nistratie der Do
meinen aan d ien dienst overgedragen. 

4. Roerende zaken, ingevolge artikel 2 aan 
de Administrati e der Domei nen overgedragen, 
welke geen aanwending vinden a ls bedoe ld in 
artikel 3, worden door de Administratie de r 
Domeinen verkoch t. 

§ 2. Van onroerende zaken. 
5. Onroerende zaken, welke voor een dienst 

niet meer bruikbaar of noodig zijn, of welke 
daarvoor kunnen worden gemist. indien in 
dezelfde behoefte op a ndere wij ze even deug-
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delij!<: kan W(!rden voorzien, worden aan de 
Administra ti e der Domeinen overgedragen. 

6. Onroel'ende zaken, waaraan ten behoeve 
van een dienst eene blijvende openbare be
stemming wordt gegeven, worden doo r de Ad
ministratie der Domeinen a an dien dienst 
overgedragen. 

7. Onroerende zaken, welke onder een dienst 
ressortee ren, kunnen, indi en zulks met de be
langen van dien dien t kan worden overeen 
gebracht, door de Administra ti e der Domeinen 
tijdelijk aan een a nderen dienst in gebruik 
worden gegeven. 

8. In de gevallen in de a r t ike len 6 en 7 
bedoeld, verkrij gt de dien t , waaraan de zaken 
worden ove t·gedragen of t ijdelij k in gebruik 
gegeven, daarover slechts de beschikking, 
voorzoover die za ken rech tst reeks noodi g zijn 
voor het met de overdracht of ingebruikge
ving beoogde doel. 

Bij de Admjnistra tie der Domeinen blij ft 
de bevoegdheid berusten, die zaken aan der
den in gebruik te geven, indien en voo rzoove r 
daardoor aan dat doel n iet wordt te kort ge
daan. 

H et in dit artike l bepaalde geldt ook voor 
de bij de di ensten reeds in gebruik zijnde on
roerende zaken. 

§ 3. Van di'n afstand van zaken aan derden. 

9. De afstand van roerende en omoerendc 
zaken door den Staat aa n derden geschied t 
door Onzen Minister van Fi nanciën, behou
dens door dezen daarop toe te laten ui tzonde-
r ingen. 

HOOFDSTUK III. 

B epalingen van financieelen aard. 

10. Bij elke ove rd rach t van za ken tusschcn 
diensten heeft tusschen deze diensten verreke
ning van de waarde va n die zaken plaa ts. 

H et bepaalde in het voorgaande lid vind t 
overeenkomstige toepassing, indien door een 
,Ji enst we rkzaamheden ten behoeve van een 
anderen dienst worden verrich t. 

Indien overdracht aan de Administratie der 
Domeinen al s bedoeld in a rtikel 2, wordt ge
volgd door overdracht of ve rkoop als bedoeld 
in de art ike len 3 en 4, blijft de verrekening 
va n de waa rde met de Admini strati e de r 
Domeinen achte rwege. De verrekening va n de 
wa arde of de tegoedschrijv ing va n de op
brengst geschiedt in deze gevallen op de wijze 
al s in de a rtike len 11 en 13 is bepaa ld. 

In de geva ll en, in de a rt ikelen 5 en 6 be
doeld , wordt de ·waarde van de za ken door 
Onzen Minister van Fina nciën vastgesteld. 

ll. B ij overdracht van zaken, a ls bedoeld 
in artikel 3, heeft ve rrekeni ng va n de door 
Onzen 1inister van Financiën daa raan toe te 
kennen waa rde pl aats door den di enst, welk& 
de besch ikking over di e za ken verkr ijgt, met 
den d ienst , welke ze ingevolge artikel 2 aan 
de Admini trnti e de r Domeinen heeft overge
dragen. 

12 . Bij ingebruikgeving van za ken, a ls be
doeld in at·tikel 7, heeft ve r re kening van eene 
door Onzen Minister van Fi nanciën vast te 
stellen vergoeding pl aats door den dienst , 
welke van die zaken het genot of gebruik 
verkrijgt, met den dienst, waa ronder de zaken 
ressortee ren. 

13. De o pbrengst bij verkoop of ingebrui k
geving, a ls bedoeld in de arti kelen 4 en 8, 
tweede lid , wordt goedgesch reven aan den 
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dienst, welke de zaken ingevolge a rt ikel 2 
aan de Administratie de r Domeinen heeft 
overgedragen of waaronder de za ken ressor
teeren. 

14 . Bij vergelijking van eene schuld tegen 
eene vordering, zoodanig, da t hetzij geenerle i 
uitgaaf of ontvangst pl aats heeft, hetzij slechts 
het ve rschil tusschen de vorder ing en de schuld 
wordt uitgegeven of ontvangen, zul len de ten
gevol ge van deze schuldverge lij king achte r
wege gebl even boekingen door middel va n ve r
rekening tot stand worden gebracht. 

15 . Verrekeningen, als bedoeld in de a r
tikelen 10, 11 , 1 2 en 14, geschieden door tus-

1 schenkomst van het Departement van Finan
c iën volgens regelen, door Onzen Minister vnn 
Financiën, na overl eg met de Al gemeene 
R ekenkamer, te tell en. 

De hierbedoelde ve rrekeningen worden be
schouwd a ls uitgaven en ontvangsten in den 
zin van de Comptabil ite itswet 1927 (Staats
blad n°. 259). 

16 . Vermi nder ingen va n bezwaar, al s be
doeld in a rtikel 27 , tweede lid, de r Compta
bili te itswet 1927 (Staatsbl ad n°. 259), en in 
artikel 3 der wet van 30 December 1910 
(Staatsbla d n°. 379) , geschieden door tus
schenkomst van het Depa rtement van Fina n
ciën volgens regelen, door Onzen Minister va11 
F inanciën, na overl eg met de Algemeene 
Rekenkamer, te ste ll en. 

HOOFDSTUK IV. 
Overgangs- en sl otbepalingen. 

17. Onroerende zaken, wel ke bij de inwe r
kingtreding va n dit beslui t bij een di enst in 
voll edig gebruik zijn , worden geacht ingevolge 
a rtikel 6 door de Administratie de r Domeinen 
aan dien dienst te zijn overgedragen. 

18. Onroerende za ken, welke bij de inwe r
k ingtrnding va n di t besluit voor een dienst 
blijvend kunnen worden gemist, worden ge
acht ingevolge a rtikel 5 aan de Admini tra ti e 
der Domeinen te zijn overgedragen. 

19 . Met afwijki ng voor zoovee l noocl ig, va n 
de a rt ike len 7 en 12 kunnen de bij de inwer 
kingt reding van di t beslui t bestaande t ij de
lij ke ingebruikgevingen van zaken aan d ien
sten gedurende het jaar 1938 ongewijzigd in 
stand worden gelaten . 

20 . Di t bes lui t ka n worden aangehaald 
onder den ti tel van "Comptabil ite itsbesl u it". 

H et treedt in we ,·king op 1 J anua ri 1938, 
met ingang van welken datum Ons besluit van 
3 April 1911 (Staa tsbl ad n°. 103), zooals dat 
is gewijzigd bij Ons bes luit van 23 Augustus 
1924 (Staatsblad n°. 429), de bes lui ten va 11 
25 J anuari 1826, n°. 11 2, van 7 J ui i 182 7, 
n°. 105, van 4 l\!lei 1858, n°. 64, a lsmede all e 
andere beslui ten, indi en en voor zoover daa;-
bij omtrent de bij di t beslu it gerege lde onder
werpen voorzieningen zijn getroffen, worden 
ingetrokken. 

Onze Minister zijn, iede r voorzooveel hem 
a angaat, belast met de ui tvoering van d it 
besluit, hetwelk in het Staatsbl ad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift za l worden 
gezonden aan de Hoofden der Depa rtementen 
van Al gemeen Be tuur en aa n de A lgemeene 
R ekenkamer. 

Amste rdam, den 9den December 1937. 
WILHELMINA. 

De M inistei van Financiën, 
J. A. cl e W i Id e. 

( Uitgeg. 15 Decem be,· 1937. ) 
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s. 524. 
3 Decem ber 1937. WET, houdende overbren

ging in beheer en onderhoud bij de ge
meente M eppel van een gedeelte van het 
jaagpad langs de noordzijde van den Zij 
tak van het Meppelerdi ep te M eppel, met 
de daadoe behoorende waterstaatswerken, 
a lsmede van het ooste lijk gedee lte van 
dien Zij tak, waarin de Me ppelersluis met 
bijbehoorende werken is ge legen. 

B ijl. H and. Il 1937, 506 ; 1987/88, 166. 
H and. ll 1937/38, bladz. 124. 
Bijl. H and. l 1937/38, 166 . 
H and. l 1937/38, bladz . 29 . 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wen che lij k is een gedeelte van het in 
de gemeente M eppel gelegen, bij het R ijk in 
beheer en onderhoud zijnde jaagpad I angs de 
noordzijde van den Zij tak van het M eppel er
diep, met de daartoe behoorende waterstaats
werken, a lsmede het ooste lijk gedeelte va n 
die n, eveneens bij het Rijk in beheer en on
derhoud zijnden, Zijtak, waar in de Meppeler
sluis met bijbehoorencle werken is gelegen, in 
beheer en onderhoud bij de gemeente M eppel 
over te breng n, en dat zulks ingevolge artike l 
1, eerste lid de r Waterstaatswet 1900, krach
tens de wet moet geschieden ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad va n St,üe, enz . 
Art. 1. Bij de gemeente M eppel worden in 

beheer en onderhoud overgeb racht het ge
clee lte van het jaagpad langs de noordzijde 
van den Zij tak va n het M eppelerdiep te 
M eppel , gelegen ten oosten van de west
zijde van de brug over het Bal /.: enqat, a ls
mede het ooste lijk e inde van den Zij tak va n 
het M eppelerdiep, waarin de Meppelersluis 
met bij behoorende werken is ge leg n, tezamen 
omvattende het pe rceel kadastraal bekend ge
meente M eppel sectie A n°. 7140, een en 
ander met de daa rin aanwezige bijbehoorencle 
werken, in hoofdzaak bestaande uit: den 
drna ivonder over het B alken gat met bij behoo
rende remmingwerken, de bestrating, den 
langs de zu idzijde van het jaagpad aanwezigen 
walmuur met het daarvoor staande remming
werk, de in het jaagpad aanwezige meerpalen 
en de langs de noordzijde van het jaagpad 
staande Rijksaf rnstering. 

2. De grens tusschen hetgeen bij de ge
meente 1l1eppel in beheer en onderhoud komt 
en hetgeen bij het Rijk in behee r en onderhoucl 
blijft wordt gevormd door : 

a. een lijn door het meest weste lijk gelegen 
punt van den zu ide lijken vleugelmuur van 
het westelijk landhoofd van den draaivonder 
over het B alkenqat, getrokken loodrecht op 
de oeverlijn ten westen van dezen vonder , 
noordwaarts tot de hui d ige g 1·ens van het 
Rijksbeheer, zuidwaarts tot 1 m bezuiden ge
noemd pun t; 

b. een lijn , getrokken op 1 m bezuiden en 
evenwijdig aan de bovenvoorzijde van den wal 
muur van het westelijk e inde van d ien muur 
tot een punt op 20 m uit de bovenvoorzijde 
van het beneden front van de Meppelerslu is; 

c. een rechte lij n, welke het zuidelijk e inde 
van de onder a genoemde lij n verb indt met 
het westelijk e inde van de onder b genoemde; 

d. een lijn , getrokken op 20 m ten zuid
westen van en evenwijdi g aan de bovenvoor
zijde van het beneclenfront van de Meppeler
sl ui s, van het oo te lijk e inde van de onder b 
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genoemde lijn tot de huidi ge g rens van het 
Rijksbeheer bezuiden genoemde slui s. 

3. De in het eerste lid van dit a rt ike l om
schreven gronden en wateren met de daartoe 
behoo rende werken zij n met een zwarte arcee
ring aangegeven op de bij deze wet behoo
rende teekening. 1 

4. H et beheer en onderhoud over de voor
noemde g ronden en wateren met daa rtoe be
hoorende werken wordt overgebracht, voo r 
zooveel dit bij het Rijk berust en voorzoover 
een en ander niet behoort tot den dienst van 
de R ijkstelegraf ie en -te lefonie. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
geschiedt onder de vo lgende voorwaarden: 

1 °. De gemeente M eppel treedt door de 
overnem ing in beheer en onderhoud van het
geen in a rtikel 1, ee rste Jid, is omschrnven, 
tegenover derden in de rechten en ve t·pl ich
t i ngen van het Rij k te dezer zake. 

2° . Aan derden verleende vergunni ngen 
voo r werken in, aan, op, of over de in a rtikel 
1 , ee rste lid, omschreven gronden, wate ren 
en werken en zich ook daarbu iten ui tstrek
kende, mogen niet worden ingetrokken, zon
de r bewi lli g ing van de a utor ite it, di e te dezer 
zake bevoegd zou zijn geweest , indien de over
breng ing niet had pl aats gehad. Op vergun
ningen voor werken, waarvan het voortbe
staan reeds thans mede van het goedvinden 
van de gemeente a fh a ngt, is deze verbods
bepaling niet van toepassing. De houders van 
ve rgunningen, voor we lke het vorenstaande 
ve rbod geldt , zu ll en de krachtens di e vergun
ningen aanwezige werken mogen onderhouden 
en zoo noodi g vern ieuwen. Hun mogen daar
bij geen voorwaarden worden gestel cl van ve r
dere strekking clan die, welke vóór de ove r
brenging van kracht waren. 
, 3°. De gemeente draagt zorg, dat het jaag
verkeer over het in beheer en onderhoud over 
te brengen gedeelte van het jaagpad steeds 
ongehinderd zal kunnen plaats v inden, behou
dens oponthoud, ind ien de draaivonder over 
he t Bal kenqat moet worden geopend, welk 
oponthoud echter steeds tot het allernood igste 
moet worden beperkt. 

4 ° . De draa i vonder over het B al ken qat 
mag niet voor het verkeer met r ij - en voe r
tuigen, anders dan twee- of driewieli ge rijwie
len, ha11d karren en soor tge lijke voertuig jes, 
geschik t gemaakt of o pengestel cl wo rden dan 
met voorkennis en goedv inden van den M i
niste r van Waterstaat. 

5° . De in het jaagpad aanwezige meer
palen zul len niet da n met voorkennis en goed
vinden van den Mini ter van Waterstaat mo
gen worden verwijderd ; verplaats ing zal 
slechts mogen geschieden met goedv inden en 
vo lgens de aanwijzingen van de n Ingenieu r 
van den R ij kswaterstaat in het arrondissement 
Assen · 

6°. ' z oolang de Zij tak van het M eppelerdiep 
in beheer bij het R ijk is, blijft het lig plaats 
nemen vóór den walmuur onderworpen aan de 
bevelen en aanwijzingen van de betrokken 
ambtenaren van den Rijkswaterstaat en zal de 
gemeente zich te dien aanzien van elke inmen
g ing onthouden. 

7° . De gemeente zal nimmer kade- of I ig
geld of eenige andere vergoeding heffen we
gens het liggen, lossen of laden van schepen 
vóó,· den walmuur. 

1 Deze teeken ing is niet o pgenomen. ( Jled.). 
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8°. Tot het over te brengen beheer en on
derhoud behoort mede de bediening van den 
draa ivonder over het Ba.l kenga.t. 

3. All e kosten, wa artoe de overb re ng ing 
aanle iding mocht geven, komen ten laste van 
de gemeente. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amste rda m, den 3den December 

1937. WILHELMINA. 

s. 525. 

De M inister van Wa.t ersta.at , 
J . v. Bu ur e n. 

{ Uitgeg. 21 D ece11, ber 1937.) 

3 D ece1nbe1· 1937. WET tot wijziging van de 
Wegenverkeerswet. 

Bijl . H a.nd. Il 1936/8 1, 466 ; 1981, 466 ; 
1981/8 , 112. 

H a.nd. ll 1931/38 , bladz. l!48. 
Bijl . H a.nd. l 1981/88, 11l!. 
H and. l 1931/88, bladz. 81. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het wenschelijk is enkele bepalingen der 
vVegenverkeerswet te wij zigen ; 

Zoo is het, da t Wij, den R aad van State, enz. 
A rt. I. In de Wegenverkee rswet worden de 

volgende wijzig ingen gebracht: 
A . In artikel 28 wordt in pl aats va n : ,,p ro

vincia le ve rkeersinspectie" ge lezen: ,,verkeers
inspectie" . 

B . In het zevende lid van a rtikel 39 wordt 
in p laats van: ,, a rtike l 400" gelezen: ,,a rtikel 
557, tweede lid". 

C. In artikel 42 word t in plaats van : ,, pro
vincia le ve rkee rsinspecties" gelezen : ,, ve r
kee rs inspecties". 

D . In artikel 43, ee rste I id , wordt in pl aats 
van " provincial e ve rkee rsinspecties" gelezen : 
,, verkeers inspecties". 

Art. II. De be pa I i ngen dezer wet treden in 
werking op nader door Ons vast te steil en 
tijdstip of t ijdstippen. 

L asten en bevelen, nz. 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. WILHELMINA. 

s. 542. 

De M inister vun Wat erstaa.t, 
J. v. B u u r e n. 

( Uitgeg. 21 D ecernb e,· 1937. ) 

7 D ece-rnbe,· 1937. BESLUIT tot wijzigi ng en 
aanvulling van het R eglement voor de 
milita ire ambtenaren der Koninklijke 
Landmacht , vastgesteld bij Koninklijk be
si uit va n 22 Augustus 1931 (S ta.a. tsbla.d 
n° . 378) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r va n 

Defensie van 5 Novem ber 1937, IIIe Afdeeling 
B. nr. 109 ; 

Ove rwegende, dat in het R eglement voor de 
milita ire ambtenaren de r K oninklijke L and
macht vastgeste ld bij Ons beslui t van 22 
Augustus 1931 (Sta.a.tsbla.d nr. 378 ) en laat
stelijk gewijzigd en aangevuld bij Ons beslu it 
van 4 Mei 1937 (Sta.a.tsbla.d nr. 540) , a nder
maal een wij zig ing en een aanvulling d ienen 
te worden aangebracht ; 

Den Raad va n State gehoord (advies va11 
~3 N ovember 1937, n°. 44) ; 
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G ezi en het nader rappor t va n Onzen voor
noemden Minister van 2 December 1937, IIIe 
Afdeeling B, nr. 12 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepa len: 
A . het R eglement voor de milita ire amb

tenaren der Koninkl ij ke Landmacht, voor
meld, wordt aangevuld en gewijzi gd a ls vol g t : 

1 °. het vijfde l id va.n artikel 11 wordt aan-
gevuld met een nieuwe alinea, luidende : 

" Tevens zull en door Onzen Minister - voor 
woveel noodig in a fwijking va n he t hiervoren 
bepaalde - regelen worden gesteld , met be
trekking tot den ouderdom in rang, uitslui
t end voor wat de bevoi·deringsa.a.nspra.ken be
treft va n den mili ta ir, in di t artike l bedoeld, 
die de geschikthe id voor bevorder ing tot den 
hoogeren rang heeft verloren en later weer in 
het bezit van een zoodanige geschikthe id is 
gekomen."; 

2°. in het eerste l id van a,·tikel 19 wordt 
tusschen de woorden "overgang" en " in" 
ingevoegd de woorden: ,, , ingevolge een wet
telijke regeling, ". 

B. di t bes luit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na di en de r dagteeke
ning van het Sta.a.tsblad, waarin het is ge
pl aa tst. 

Onze Ministe r van Defensie is be last met de 
uitvoeri ng va n di t beslui t , dat in het Staats
blad za l worden geplaatst en waarva n afschrift 
zal worden gezonden aa n den R aad van State. 

Amsterdam, den 7den December 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Def ensie, van Dij k. 
{Uit geg. 21 Decernber 1937.) 

S. 579 M. 

7 Decem ber 1937. BESLUIT tot nadere wij
zig ing van het Koninklijk bes lui t van 31 
Juli 188 0 (S ta.a.tsbla.d n°. 121) , houdende 
bepalingen ter verzeker ing van de veilig
he id de r re izigers met openbare middel en 
v an vervoer. 

Wij WILHEL 1INA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat va n 9 N ovember 1937, n°. 484, 
a fdeel ing Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet o p art ike l 10 de r Wet Openbare Ver
voermiddelen ; 

Den Raad va n State gehoord (advies va n 
23 November 1937, n° . 64) ; 

Gezi en het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 2 December 1937, n °. 
482, afdee ling Vervoer- en Mijnwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaa n: 
in de a rtikelen 5J, eer te Jid, en 5L, vierde 

en zevende I id, van het Koninklij k bes lui t van 
31 Juli 1880 (Staa tsbl ad n°. 121) , laatstelijk 
gewijzigd bij Koni nklijk bes lui t van 13 Augus
tus 1932 (Staatsblad n°. 438 ), worden de 
woo,·den " Inspecteur Generaal der Spoor- en 
Tramwegen" gewijzigd in : ,,Inspecteur-Gene
raa l van het Verkeer" . 

Onze Ministe r van Water taat is be last met 
de u itvoe ring van dit bes luit, hetwelk in het 
Staats bla.d geplaatst en in afschrift aan den 
Raad va n State za l worden medegedeeld. 

Amsterdam, den 7den December 1937. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Watersta.a.l , 
J. v. B u u r e n. 

(Ui tgeg. 24 Dece111b e1· 19 37.) 



597 

s. 585. 

6 Decem ber 1937. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Districtsreg lement op den Loods
dienst in het 3e district, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van den l0den Augustus 
1932 (Staatsblad n ° . 433), gewijzigd bij 
Koninklijk beslui t van den 9den October 
1934 (Staatsblad n°. 541). 

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

Defensie van 27 N ovem ber 1937, IXe Afdee
ling n°. 108; 

Gezien de Wet van 20 Augustus 1859(Staats
blad n°. 93), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 10 October 1935 (Staatsblad n °. 601) ; 

Gezien het bepaal de onder 3 °. van Ons be
si uit van 10 Augustus 1932 (Staatsblad n °. 
433); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Het distri ctsreglement op den Loods

dienst in het 3e district, vastgesteld bij Ons 
beslu it van 10 Augustus 1932 (Staatsblad n°. 
433) , gewijzigd bij Ons besluit van 9 October . 
1934 (Staatsblad n°. 541) , nader als vol gt te 
wijzigen: 

Art. 1. In het derde lid worden de woorden 
,,standplaatsen Will emsoord en Amsterdam" ' 
vervangen door: ,,standplaats Amsterdam" . 

Art. 2. Dit artikel wordt gelezen als volgt: 
,,De zeeloodsen van de standplaats Willems

oord zijn bestemd: 
I. tot. het uit zee loodsen : 
in de zeegaten van T exel tot op de reede of 

zonder op de reede te ankeren, in het Nieuwe
diep ; 

II. tot het naar zee loodsen : 
van de reede van T exel of dadelijk uit het 

Nieuwediep ; 
III. tot het loodsen: 
1 °. van de reede van Texel tot in het Nieu

wediep en de koopvaardersb innenh aven a l
daar en omgekeerd; 

2° . van de reede van Texel of uit het 
Nieuwediep : 

a . naar de havens van den Oever en Korn
werderzand · 

b . naar 'de Vliereede en de havens van 
Har lingen -en Terschelling ; 

c. door het Groot-Noord-Holla.ndsch kanaal 
11aar Amsterdam en all e tusschengelegen 
p laatsen." 

Art. 3. Dit artikel wordt gelezen a ls volgt: 
" De zeeloodsen van de standplaats IJmuiden 

zijn bestemd: 
I. tot het uit zee loodsen: 
a. in het zeegat van IJmuiden tot in de 

Noordzeesluizen of tot in de mondingen van 
de visschershaven en het toeleidingskanaal 
naar het hoogovenbedrij f, dan we l tot andere 
1 igpl a a tsen buiten die sluizen en mondingen: 

b . door het Noordzeekanaal naar all e aan 
dat kanaal en zijne zijkanalen en het IJ ge-
legen pi aatsen ; , 

c. in de havens van Amsterdam binnen de 
grenzen, aangegeven in ar t ikel 8; 

d. in de zeegaten van Texel tot op de 
reede van het Nieuwediep ; 

IL tot het naar zee loodsen: 
a. va n de reede van Texel of dadelijk uit 

het Nieuwediep; 
b. van af de sub I a, b en c genoemde 

plaatsen ." 
Art. 4. In p unt c worden de woorden "Ar-

1937 

tikel en 10 en 11" vervangen door: ,,Artike len 
8 en 9". 

Art, 5. Dit artike l vervalt. 
Art. 6. Dit artikel wordt a rt ikel 5, terwijl 

als. laatste lid aan het artikel wordt toege
voegd: 

"Ook kan door de vorenbedoelde schepen 
een loods worden verkregen van het vóór 
IJmuiden in zee zij nde loodsvaartuig." 

Art. 7. wordt artikel 6. 
Art. 8. Di t artikel vervalt. 
De artikelen 9, 10 · en 11 worden onder

scheidenl ijk genummerd 7, 8 er\ 9. · 
Art. 9 (nieuw). De woorden "artikel 2, 

sub I b" , voorkomende in het eerste lid, wor
den vervangen door : ,,a rtikel 3, sub I a". 

B . Den inhoud der Distr ictsreglementen op 
den Loodsdienst nader a ls volgt te wijzigen: 

In de kolom " 3" wordt: 
,,2 , 5" vervangen door: ,, 2, 3", 
,, 3, 4" vervangen door : ,, 4" , 

6 7" verv.angen door· 5 6" 
"8

1 

9" vervangen door: "7?, en' ::10,' 11" vervangen do~r':' ,,8, 9" . 
Ome Minister van Defensie is belast met de 

ui tvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. ' 

's-Gravenhage, den 6den December 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van D efensie, van Dij k. 
(Uitgeg. 17 D ecem ber 1937. ) 

s. 595. 

12 N ovembe,· 1937. BESLUI'l' tot ·he rzi ening 
van het Rijkswegenplan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r va 11 

Waterstaat van 4 November 1937 La T. , 
Directie van den W aterstaat · . ' · 

Gelet op a r t ikel 33 van d~ Motorrijtui gen
bel astingwet en op Ons beslui t van 6 October 
1930 (Staatsblad n°. 393) tot herzien ing van 
het Rijkswegenplan; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I . vast te stell en een nieuw R ij kswegen

plan, bestaande uit een staat va n de bestaande 
en aan te leggen wegen, welke hoofdverbin
dingeri zull en vormen voor het doorgaande 
verkeer met motorrijtuigen met toe lichting, 
een staat van de lengten der bestaande en aan 
te leggen wegen, welke hoofdverbindingen 
zull en . vormen voor het doorgaande verkeer 
met motorrij tuigen met provinciale indeeling, 
en een toelich tende kaart, 1 zooals deze bij d it 
beslui t zijn gevoegd ; 

II . te bepalen, dat dit besluit in werk ing 
zal treden met ingang van 1 J anuari 1938. 

III. Ons besluit van 6 October 1930 (Staats
blad n°. 393) tot herziening van het Rijks
wegenplan met ingang van 1 J a nua ri 1938 
huiten werking te stellen. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
ui tvoer ing van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
gepl aatst. 

~et Loo, den 12den November 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Waterstaat , 
J. v. · B u u ren. 

(Uitgeg. 21 D ecembe.r 1937. ) 

1 Deze kaart is niet opgenomen. (R ed .). 



RIJKSWEGENPLAN 1938. 

A. Staat van de bestaande en aan te leggen wegen, welke hoofdverbindingswegen zullen vormen voor het doorgaan d 
verkeer met motorrijtuigen, met toelichting. 

De bestaande wege~, ] clie waarschijnlijk geheel Il)~] ... 
A " of te<leeltelt ge".?lgd ·- 0 ·- " ~~~ 

No. Omschrijvingen van den weg "t zu en wor en, z1Jn : lt..o Opmerkingen 
+' bi) 
bO A in beheer en al al bi) 
~ 0 in eigendom Ool"' 
~ bij : onderhoud .... 

bij: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Amsterdam-Laren-Baarn-Hoevelaken . 44,- het Rijk het Rijk S + A 
en anderen en anderen 

Ja Verbinding van (Amst.erdam-) weg n°. l 
met weg no. 28 bij Nijkerk(- Zwolle) 5,9 - - C 

lb Zijtak Baarn- Amersfoort. 10,7 het Rijk het Rijk C 
2 Amsterdam-Utrecht. 34, l - - s 
3 Amsterdam- Bodegraven- Rott-erdam 46,- het Rijk het Rijk S + A H et deel van dezen weg, dat 

met weg n°'. 12 gemeen ligt, 

i 
wordt tot dezen laatste ge-
rekend. 

4 Amsterdam- Sassenheim-Haagsche 
Schouw-'s-Gravenhage. . . . . 48,6 het Rijk het Rijk S + A 

4a (Amsterdam-)Burgerveen- Rijswijk 
(-Rotterdam). . . . . . . . . . 30,5 - - s 

4b Zijtak Voorschoten- Oegstgeest 6,0 - - s 
5 Amsterdam- Haarlem. . . . . 13,3 het R i.îk het Rijk B 
6 Amsterdam- Velsen. .. . ...... 17 het Rijk het Rijk C 
7 Amsterdam- Den Oever(- Leeu warden) . 64,3 het Rijk het Rijk s 
8 Haarlem-Sassen hei m(-'s-Graven hage ). 24,- het Rijk het Rijk C 
9 Haarlem-Velsen- A lkmaar-Sto!Jlen-

Van E wij ck~luis-W ieringen- Z urig-
B + c l<ran~ker-- Leeuwarden . . . . . . 144,3 het Rijk het Rijk 

en anderen en anderen 
10 Stolpen- De Kooy-Den Helder ... 18,8 het Rijk het Rijk C 
10a 7.ijtak (Den H elder-)de Kooy- Van 

Ew\j cksluis . . . . . . . . . . . 6,0 het Rijk het Rijk C 
11 ('s-Gravenhage-)Haagsrhe Schouw-

Leiclen- Bodegraven(-Utrecht) . . 26,1 het Rijk het Rijk C 
12 's-Gravenhage-Utrecht--De Klomp en anderen en anderen 

(- Arnhem) .... . . 90,9 het Rijk het Rijk s 
en anderen en anderen 

13 's-Gravenhage-Rotterdam 23,1 het Rijk het Rijk S + A Hierin is begrepen de rondweg 
ten noorden van Rotterdam. 

15 (Rotterdam-)Hendrik Ido Ambacht--
Gorinchem- Ressen(- Nijmegen). . . 91,4 het Rijk het Rijk s 

16 Rotterdam- ~ordrecht--1\foerdijk- Prin-
t<A •J ~·:1 ~ i.~t u--1, R _i_ (' 

(0 
CAJ 
-.J 

Cl 

'° ~ 



-~ 
Wouw(-Ber5en op Zoom) . . . . . 24,- C 

18 (Rotterdam- ) udenbosch- St. Philip -
land-Zijpe-Zierikzee ..... .. 43,9 de provincie de provincie C Tot, dezen weg behoort niet o, 

Zeeland en Zeeland en het veertraject. co 
anderen a nderen co 

19 Rotterdam- Barendrecht-Numansdorp. 26,9 het ij.ijk het Rijk C 
20 Rotterdam- Maassluis-'s-Gravenhage 29,- het Rijk het Rijk A + B 

+ c 
21 Maassluis-H ellevoetsluis 17,7 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
22 Utrecht-H ollandsche R ading . . . . . 14,5 A + B 
23 (Dtrecht-)De Bilt-Huis ter Heide-

Hoevelaken 21, - het Rijk het Rijk S + B 
en anderen en a nderen 

24 (Utrecht-)De K lomp-Arnhem . . . . 24, 1 het Rijk het Rijk C 
25 Utrecht-De Bilt-Driebergen- Arnhem 59,2 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
26 Utrecht-Vianen- Zaltbommel- H edel-

's-Hertogenbosch . . . . . . . . . . 44,7 het Rijk het Rijk S + A 
27 (Utrecht-)Vianen-Gorinchem-Keizers-

veer-Breda-Princenhage. 56,- het R ijk het Rijk S + A 
en anderen en anderen + B 

28 Hoevelaken- Nijkerk- H attemerbroek-
Zwolle . . . . . . . . . . . . . . . 70,6 het Rijk het Rijk C 

29 Hoevelaken- A pelcloorn- Deven ter. . . . 54,7 het Rijk het Rijk s +c 
;!0 Verbinding van weg n°. 29 (Hoevelaken-) 

met weg n°. 24 (- Arnhem). . . . . . l fi, - s 
31 Zwoll&--Berkum- M eppel-Pijlebrug-

Assen- Haren- Groningen. 93,5 het Rijk het Rijk s +c 
en anderen an anderen 

32 ( Zwolle- )Pijle brug- Heerenveen- -
Leeuwarden . . . . . . . . . . 62,J. het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen . 

33 Assen- Gieten- W ildervan k- A ppingedam 
(- Delfzijl). . . . . . . . . . . . . . 55,7 de de C 

provinciën provinciën 
en anderen en anderen 

33a Zijtak Wildervank- Ter Apel-grens . 30,5 de gemeente 
Groningen 

de gemeente 
Groningen 

C 

en anderen en anderen 
34 (Zwoll&--\ Berkum- Hardenberg-

E mmen-Gieten- Haren(- Groningen) 112,- de provincie de provin cie C 
Overijssel Over~ssel 

en anderen en an eren 
34,, Zijtak Emmen- Ter Apel . 15,7 de gemeenten 

Emmen en 
de gemeenten 

Emmen en 
C 

Groningen Groningen ... 
35 Zwoll&--Wierden- Almelo-Hengelo- co 

CA) 
Glanerbrug (grens) . . . . . . . . 76,3 het Rijk het Rijk C _.. 

en anderen en anderen 
36 Verbinding van weg n°. 35 bij Almelo met 

weg n°. 34 bij Hardenberg . . . . . . 25 de provincie de provincie C 
en anderen en anderen 



37 Zwolle-Deventer. 30 het Rijk het Rijk C 
en anderen en anderen 

38 Zwolle- Kampen. 12,1 de provincie de provincie C .... 
en anderen -~ 

39 Leeuwarden- Groningen . 57,6 het Rijk het Rijk C --1 
en anderen en anderen 

40 (Leeuwarden-)Rauwerd-Sneek-
Lemmer. 38,5 het Rijk het Rijk C 

en andPren en anderen 
41 Groningen- Appingedam- Delfzij 1 32,6 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
4-2 Groningen- Scheemda- Nieuwe-Schans -

grens . 50,5 de provincie de provincie C 
en anderen en anderen 

43 Groningen-Beetsterzwaag- Heerenveen-
Sneek-Afsluitdijk . . . . . . . . . . 102 het Rijk het Rijk C 

de pro,incie de provincie 
en anderen en anderen 

43a Verbinding van weg n°. 43 bij Beetster-
zwaag met weg n°. 39 . 21,5 gemeenten een C 

commissie 
44 Deventer-Holten- Goor-H engel 

Oldenzaal- Denekamp-grens . 71,4 het Rijk het Rijk C 
en anderen en anderen 

44a Ver binding van weg n°. 44 bij Holten met 
weg n°. 35 bij Wierd.en. . . . . 14.8 het Rijk het Rijk C 

44b Zijtak Oldenzaal--de Poppe (grens) 7,3 het Rijk het Rijk C 
45 Deventer- Gorssel- Zutphen ... 15,1 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
46 Brug o. d. IJssel- Lochem- Goor ... 33,5 het Rijk het Rijk s + c 
47 Zutphen- Warnsveld- Winterswijk-grens 51 he.t Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
48 Zutphen- Dieren- Arnhem 27 het R i,ik het Rijk C 

en anderen en anderen 
48a Zijtak Dieren- Doesburg-Doetinchem 15 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
49 Brug o. d. IJssel- Apeldoorn . . . . H ,5 het Rijk het Rijk s + c 
50 Arnhem- Apeldoorn- Hattemerbroek 

(Zwolle) ... . . .. . .... . 61,3 het Rijk het Rijk s + c 
en anderen en anderen 

!iOa Verbinding van weg n°. 50- brug o. d. IJs~el 18 C 
51 Arnhem- Zevenaar-grens. . . . . . . . 18,4 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
52 Arnhem- Nijmegen. 17,8 het Rijk het Rijk S + A 

en anderen en anderen 
53 ijmegen- Beek (grens). 4,3 het Rijk het Rijk C 
54 Nijmegen- Venlo. . . . 59 het Rijk het Rijk C 0:, 

en anderen en anderen 0 
55 Nijmegen-Grav 's. H ertogen boséh 46,6 het Rijk het Rijk C 0 

en anderen en anderen 
56 Bergen op Zoom-):\1 ouw-Roosenclaal- ,. "0 !! 1- 1,., .,. ., 0; ; 1.,, r• 



,....---------,,-,,.-r:icrergerrcrp-✓--'oorn-1s:01 teven- Krummge -
Goes- 's-H eer-Arendskerke-Nieuw
land- VJ issingen- Breskens-Draai-

58a 

58b 
58c 

59 
60 

61 

62 
63 

64 

65 

67 
68 

69 
70 
71 

72 
73 
74 

75 
76 

76a 
78 
79 
80 

81 
82 

brug- luis- grens .. . .... . 

Zijtak 's-H eer-Arendskerke-Wolph aarts-
dij ksche veer . . . . . . . . . . . 

Zij tak Nieuwland- Middelburg. . . . 
Zijtak Draaibrug- Aardenburg-gre~1 s 

Bergen op Zoom- Tholensche brug . . . 
Kruirungen- P erkpolder- Hulst--grens . 

Goes- Hoedekenskerke-Terneuzen 'as 
v. Gent (grens). 

Verbindin~ van we~ n°. 16 met weg 11°. 27 
Breda- Tilburg-Emdhoven . . . . . . . 

's-Hertogenbosch- Vught--E indhoven 

('s-H ertogenbosch- )Vught--Tilburg
Goirle-grens . . . . . . . . . . 

E indh oven- H elmond- Blerick- Venlo . 
Eindhoven- W eer t--Horn- R oerm ond 

Eindhoven- Valkenswaard-grens 
Venlo-grens(- Straelen) . . . . 
Venlo-grens(- K aldenkirchen) .. 

Venlo- Maasbracht. . . . . . . . . . . 
(Venlo- - )Blerick- Horn- Neeritt er-2;rens 
R oermond- Maasniel-gren . . . . ·. . 

Weg n°. 68-Maasbracht--H eer . 
Weg n°. 75-Geleen- H eerlen- Valken-

huizen- K erkrade (grens) . 

Zijtak Valkenhuizen- de Locht--grens . 
l\faastricht--H eer- Vaals (grens). . . . 
H eer- Eijsden- grens. . . . . . 
Maastrich Wilre-grens . . . . 

Maast.rich 
Maastrich 

grens(- Bilsen) . . . 
grens/- 'meerrnaas). 

87,7 

6,5 
2,9 
7,1 

6 
. 19,4 

25,3 

9 
48,9 

36,9 

26 

53 
45,7 

18,7 
3,3 
3,3 

38 
31.2 

5,2 

19 

26,6 

2 
25.6 
10;3 
4,2 

2,2 
6 

het Rijk. de het Rijk , de 
provinciën provinciën 

en anderen en anderen 

de provincie 
het Rijk 
het ·Rijk 

en anderen 
het Rij k 
het Rijk 

en de pro-
vincie 

de provincie 
het Rij k 
het Rijk 

en anderen 
het R iik 
het R ij k 

en de pro-
vincie 

het Rijk, de het Rijk, de 
provincie en provin cie en 

anderen anderen 

het Rijk 
en anderen 

h~t Rijk 
en anderen 

het Rijk 
en anderen 

het Rijk 
en anderen 

het Rijk 
het R ijk 

de provincie 
en anderen 

het Rijk 
de gemeente 

Maasniel 

het Rijk 

het Rij k 
het Rijk 

het Rijk 
en anderen 

bet Rijk 
het R ijk 

en anderen 

het Rijk 
en anderen 

het Rijk 
en andere[! 

het Rijk 
en anderen 

het Rijk 
en anderen 

het Rijk 
de provincie 
de provincie 
en anderen 

het Rijk 
de gemeente 

Maasniel 

het Rijk en 
de provincie 
de provincie 

het Rijk 

het Rij k 
en anderen 

het Rijk 
het Rij k 

en anderen 

C 

C 
C 
C 

C 
C 

C 

B 

C 
s + c 

C 
C 
C 

s 
C 
C 

S + A 

s + c 
C 
C 
s 
C 

C 
C 

Tot dezen weg behoor t niet 
het veertraject. 

Tot dezen weg behoort niet 
het veertraject. 

Tot dezen weg- behoort n iet 
het veertraject. 

H et gemeenliggend gedeelte 
met weg n°. 65 wordt tot }Veg 
,n°. 63 gerekend. 

H et gemeenliggend gedeelte 
met weg n°. 63 wordt t ot 
weg no. 63 gerekend. 



•. 

(1) 

1937 

TOELICHT! G. 

De wegen zijn ingedeeld in 4 kl assen S, A, B 
en C. 

De in klasse S ingedeelde wegen verkrijgen 
2 afwnderlij ke rijbanen, elk ter breedte va n 
6.25 m, welke uitsluitend voor motorrij tui gen 
best md worden. 

De in klasse A ingedeelde wegen verkrijgen 
een verhardingsbreedte van 12 m, al of n iet 
gespli tst in 2 ba nen, elk ter breedte va n 6 m. 

De in kla e B ingedeelde wegen verkrijgen 
een verhardingsbreedte van 9 m. 

De in kl asse O ingedeelde wegen verkrijgen 
a ls regel een verhardingsbreedte van 6 m. 
Voor wegen met een ger ing verkeer, kan met 
een ge ringere verha rdingsbreedte, doch niet 
minder dan 5 m, worden volstaan. 

La ngs de wegen zull en, indien en voor zoo
ver dit noodig is, rijwiel paden , voetpaden en 
parall elwegen worden aangelegd . 

\Vaar daa rtoe aanleiding bestaat, zal grond
aankoop plaats hebben over zoodanige breedte, 
dat ruimte beschikbaa r komt voor een breedere 
verhanling da n in dit p lan is ve rmeld, of 
voor een tweede r ijbaan. 

In of nabij bebouwde kommen en waar ove
ri gens de omstandigheden dat noodig maken, 
kan a fwijking va n de voor den weg va tge
telde breedte ter verharding pl aats hebben. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 No
vember 1937 (Staatsblad n°. 595 ). 

Mij bekend, 
De Minist tn" van W aterstaat, 

J. v. B u u r e n. 

RIJKSWEGENPLAN 1938. 

B. Staat van de lengten der bestaand e eu 
aan te leggen weg·en, welke hoo fdverbin
din g wegen zullen vormen voor het door
gaand ,•erkeer met motorrijtuigen me t 

provinciale indeelln g. 

0111scbrijving van den weg 

(2) 

31 

33 

33a 
34 

Groningen. 
Zwolle-Berkum-Meppel- Pij l brug

As en- H a ren-Groningen ..... 
(Zwolle-) Assen- Gieten- Wi lder

vank- Appingeda m(- Delfzijl ) . .. 
Z ij tak Wildervank- Ter .!\pel- grens 
Zwolle-Berkum- H ardenberg-Em-

12,-

33,9 
30,5 

39 
41 
42 

43 

111en-G1eten- Haren(- Gron i ngen) 
Leeuwarden- Groningen . . : . . . 
Groll.!ngen- Appingeda m- Delfzij l . . 
Grorungen cheemda- ieuwe-

schans-grens . . . . . . . . . . 
Groningen- Beetst erzwaa\1,- H eeren

veen- Sneek- Af luitdiJk(- Alk-
maar) . . . . .... .... . 

7,-
23,7 
32,6 

50,5 

602 

F riesland. 

9 H aarlem- Velsen-Alkmaar- Stolpen 
- Van Ewijcksluis- Wieringen- Zu
rig- Franeker- L eenwarden. . . 

32 (Zwolle-) Pijle brug- H eerenveen
Leemvarden . . . . . . . . . . 

39 Leeuwarden- Groningen . . . . . 
40 (Leeuwarden- ) Rauwerd-Sneek-

Lemmer . . ......... . 
43 Groningen- Beetsterzwaag-H eeren

veen- neek- Afsluitdijk . . . . . 
43a Verbinding va n weg n°. 43 bij Beetster

zwaag met weg n°. 39 . . . . . . 

31 

32 

33 

34 

34a 

28 

29 
31 

32 

34 

35 

36 

37 
38 
44 

44a 

44b 
45 
46 

Drenthe. 
Zwolle-Berkum- Meppel- Pijlebrug

A sen- H a ren- Groningen . . . . . 
(Zwolle-) Pijlebrug- H eerenveen

Leeuwarden . . . . . . . . . . 
(Zwolle-) Assen- Gieten- Wilder

vank- Appingeda m(- Delfzijl). . 
(Zwolle-) Berkum- Hardenberg

Emmen- Gieten-Haren(- Gronin-
gen) . .. . . ... . 

Zij tak Emmen- T er Apel. 

Overijssel. 
H oevelaken- Nijkerk- H a ttemer-

broek- Zwolle. . . . . . . . 
H oevelaken- Apeldoorn- Deventer . . 
Zwolle-Berkum- 'Meppel- Pijlebrug

A sen- H aren- Groningen. . . . . 
(Zwolle-) Pijlebrug- H eerenveen

Leeuwarden . . . . . . . . . . 
(Zwolle-) Berkum- Hardenberg

Emmen- Gieten- H a ren(Gronin -
gen) ....... . . • • . • • 

Zwolle-Wierden-Almelo-H engelo
Gla nerbrug (grens) . . . . .. . . . . 

Verbinding van weg n°. 35 b1J Almelo 
met weg no. 34 bij Hardenberg .. 

Zwolle-Deventer 
Zwolle-K ampen ... . . .... . 
Deventer- Holten- Goor-H engelo--

Oldenzaal- Denekamp- grens . . . 
Verbinding va n we~ n•. 44 bij Holten 

met weg n°. 35 biJ Wierden . . . . 
Zijtak Oldenzaal-de P oppe (grens) . 
Deventer- Gorssel- Zutphen . . . . 
Brug over d en IJssel- Lochem- Goor 

N oordholland. 
l Amsterdam- La ren- Baarn- H oeve-

laken . .. .. . . 
2 Amsterda m- U trecht . . . .... . 
3 Amsterda m- Bodegra ven- Rotterdam 
4 Amsterdam- Sassenheim- Haagsche 

Schouw-'s-Gravenhage. . . . . . 
4a (Amsterda m- ) Burgerveen- Rijswijk 

(- Rotterda m) . . ..... . . . 
5 Amsterda m- H aarlem . . . . . . . 
6 Amsterdam- Velsen . . . . .. . . 
7 Amsterda m - Den Oevcr(- Leeuwarden) 
8 H aarlem a senheim(- ' s-Gra ven-

hage) . . . ... . . . 
9 H aarlem- Vel en-Alkmaar tolpen 

- Va n Ewijckslu is-Wieringen
Zurig- Franeker- Leeuwarden. . 

10 Stolpen- De Kooy-Den H elder .. 

54,3 

45,5 
33,9 

38,5 

73,5 

21,5 

61,l 

5,3 

21,8 

62,8 
15,7 

5,9 
1,5 

20,4 

ll ,3 

42,2 

76,3 

25,-
30,
l 2,1 

71,4 

14,8 
7,3 
2,1 

12,5 

27,-
8,1 

11,-

25,5 

2,9 
13,3 
17,-
64,3 

8,8 

90,-
1 

18,8 
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~Oa Zijtak (Den H elder- ) De Kooy-Van 
Ewijcksluis 

Zuidholland. 
3 Amsterda m- Bodegraven- Rotter -

dam .. . ...... ... . 
4 Amsterda m-Sassenheim- Haagsche 

Schouw- 's-Gravenhage. . . . . . 
a (Amsterdam- ) Burgerveen- Rij swijk 

(-Rotterdam) ... . . ... . 
4b Zij tak Voorschoten- Oegstgeest . . 
8 H aarlem-Sassenheim(-'s-Graven-

hage) . .. ........ . . . 
1 ('s-Gravenhage--) Haagsche Schouw

Leiden- Bodegraven(-Utrecht) .. 
2 's-Gravenhage--Utrecht---de Klomp 

{-Arnhem). . . . . . . 
3 's-Gravenhage--R otterdam . . . . . 
5 (Rotterdam- ) H endrik Ido Ambacht

Gorinchem- R essen{- Nij meg en). . 
6 Rotterdam- Dordrecht-Moerdijk

Princenhage--Zundert- grens. . . 
9 Rotterdam- Barendrecht- Numans-

dorp ..... ... ... . 
:O Rotterdam- Maassluis-'s-Graven-

hage .. ... .. . . 
l Maassluis-H ellevoet sluis . 
6 Utrecht---Vianen- Zal tbommel

H edel-'s-Hertogen bosch . . . 
7 {Utrecht--) Vianen-Gorinchem

K eizersveer- Breda- Princenhage 

Il 

8 

Zeeland. 
(Rotterdam- ) Oudenbosch- St. Phi

lipsland-Zijpe--Zierikzee . . . . . 
Bergen op Zoom-Kor teven-Kruinin

gen-Goes-'s-Heer-Arendskerke-
Nieuw land- Vlissingen-Breskens
Draai brng- Sluis-grens . . . 

·~a Zij tak 's -Heer-Arendskerke--Wol-
J>haartsdijkscheveer. . . . . . 

Bb ZiJtak Nieuwla nd- Middelburg. . . . 
Be Zij tak Draaibrug- Aardenburg-grens 
0 Kruiningen- P erkpolder-Hulst-

grens. . . . . . . . . . . . . . 
Goes-Hoedeken kerke-Terneuzen

Sas van Gent(-grens) . 

Utrecht. 
Amsterdam- Laren- Baarn-Hoeve-

laken. . . . . . . ... .. 
a Verbinding van (Amsterdam-) weg 

n°. 1 m et weg no. 28 bij Nijkerk 
{-Zwolle) ........ . . . 

b Zij tak Baarn- Amersfoort. 
Amsterdam-Utrecht ... 
Amsterdam-Bodegraven-Rotter-

da m ... ...... . 
's-Gravenhage-Utrecht- de Klomp 

(-Arnhem) .. . . . . . 
Utrech t- Hollandsche Rading. . . . 
(Utrecht-) de Bilt- Huis t er H eide-

Hoevelaken . . . . . . . . . . . 
Utrech t---de Bilt---Driebergen- Arn-

hem .. . ... .... . . 
U trecht---Vianen-Za ltbommel

H edel-'s-H ertogen bosch . . . 
Hoevelaken- Nijkerk- Hattemer 

broek- Zwolle . . . . . . . . 

6,-

29,5 

23,l 

27,6 
6,-

15,2 

26,1 

42,2 
23, 1 

28,9 

28,-

26,9 

29,-
17,7 

8,4 

21,-

20, l 

77,7 

6,5 
2,9 
7,1 

19,4 

25,3 

17,-

3,1 
10,7 
26,-

5,5 

47,7 
14,5 

21,-

38,8 

7,7 

1,4 
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Gelderland . 
l a Verbinding van (Amsterdam-) weg 

no. 1 met weg n°. 28 bij Nijkerk 

12 

15 

24 
25 

26 

28 

29 
30 

45 
46 
47 

48 
48a 
49 
50 

50a 

51 
52 
53 
54 
55 

{- Zwolle) ... . . ... . . . . 
's -Gravenhage--Utrecht- de Klomp 

(- Arnhem) .. ........ . 
(Rotterda m- ) H endrik Ido Ambacht

Gorinchem- R essen(- Nijmegen). 
{Ut recht---)de klomp-Arnhem . 
Utrecht-de Bilt---Driebergen-

Arnhem .. ... . . ... . 
Utrecht-Vianen- Zalt bommel

H edel-'s-H ertogenbosch . . . 
H oevelaken- Nijkerk- Hattemer 

broek- Zwol1e . 
Hoevelaken- Apeldoorn-Deventer. 
Verbinding (Hoevelaken-) weg n°. 29 

met weg no. 24 (-Arnhem). . . . 
Deventer-Gorsel- Zutphen. . . . . 
Brug o/d IJssel- Lochem-Goor . . . 
Z utphen- Warnsveld....:...Winterswijk-

grens ........ .. . • • • 
Zutphen- Dieren- Arnhem . . .. . 
Zij t ak Dieren- Does burg-Doetinchem 
Brug o/d IJssel- Apeldoorn. . . . . 
Arnhem- Apeldoorn-Hattermer-

broek(- Zwolle) . . . . . . . . . 
Verbinding van weg n°. 50 met Brug 

o/d IJssel(- Zutphen) . . 
Arnhem- Zevenaar-grens 
Arnhem- Nijmegen. . . . . . . . . 
Nijmegen- Beek (grens). . . . . . . 
Nijmegen-Venlo. . . . . . . . . . 
Nijmegen-Grave--'s-Hertogenbosch. 

N oordbrabant. 
16 Rotterdam-Dordrecht---Moerdijk

Princenhage-Zundert-grens . . . 
17 (Rotterdam-) Moerdijk-Oudenbosch 

- Wouw(- Bergen op Zoom) . . . 
18 {Rotterdam- ) Oudenbosch-St. Phi

lipsland- Zijpe--Zierikzee. . . 
26 Utrecht-Vianen-Zaltbommel

Hedel- 's-Hertogenbosch . . . 
27 {Utrecht-) Via nen-Gorinchem

K eizersveer-Breda-Princenhage 
55 Nijmegen- Grave- 's-Hertogenbosch . 
56 Bergen op Zoom- Wouw-Roosen-

daal- Princenhage ... .. .. . 
58 Bergen op Zoom- Korteven- Kruinin

gen-Goes-' s-Heer-Arendskerke-
Nieuwland- Vlissingen-Breskens
Draai brug-Sluis-grens ... .. 

59 Bergen op Zoom- Tholensche brug . 
62 Verbinding van weg n°. 16 met weg 

n °. 27 .. ... . . .... . 
63 Breda-Tilburg-Eindhoven. . . . . 
64 's-H crtogenbosch- Vught- Eindhoven 
65 (' s-Hertogenbosch- )Vught---Tilburg-

Goirle--grens . . . . . . . . . . 
67 Eindhoven- H elmond-Blerick-

Venlo ........ . 
68 E indhoven- Weert-Horn- R oer-

mond ....... .... . 
69 E indhoven-Valkenswaa rd-grens 

Limburg. 
54 Nijmegen- Venlo . .. ... . . 
67 Eindhoven- Hclmond- Blerick

Venlo. 

2,8 

1,-

62,5 
24, l 

20,4 

23,3 

63,3 
53,2 

15,-
13,-
21,-

51,-
27,-
15,-
14,5 

61,3 

18,-
18,4 
17,8 
4,3 
8,9 

13,4 

36,3 

24,-

23,8 

5,3 

35,-
33,2 

33,5 

10,-
6,-

9,-
48,9 
36,9 

26,-

29,2 

19,-
18,7 

50,l 

23,8 
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70 
71 
72 
73 

74 · 
75 
76 

76a 
78 
79 
80 
81 
82 
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Eindhoven-W eert-Horn- R oer -
mond .... . ..... . 

Venlo-grens (--Straelen). . . . . 
Venlo-grens (-Kaldenkirchen) .. 
V enlo--Maas bracht. . . . 
(Venlo--)Bleri ck- Horn- eeritter-

g rens . . . . . . . . . . . • • • 
Roermond-Maasniel-grens. . . . . 
W eg no. 68-Maasbracht--Heer. . . 
W eg n°. 75-Geleen-H eerien-Val-

kenhuizen-K erkrade (grens) . . . 
Zij tak Vaikenhuizen-d_e Locht--grens 
Maas trich t--H_eer-V aais (grens). 
Heer- E _ysden-grens. . . . . . 
Maastriçht--Wilre (grens). . . . 
Maastricht--grens(-Bilsen). . . 
Maastrich t--grens(-Smeermaas). 

26, 7 
3,3 
3,3 

38,-

34,2 
5,2 

49,-

26,6 
2,-

25,6 
10,3 
4,2 
2,2 
6,-

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 o-
vember 1937 (Staatsblad, n° . 595). 

S. 639F. 

Mij bekend, 
De M iniste,• van Waterstaat, 

J . v . B u u ren. 

4 Nov ember 1937. WET tot regeling van den 
invoer van. leder. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 316; 1937, 316 ; 
1937/38, 22. 

H a-n.d. Il 1937/38, bladz. 76. 
B ijl. Hand. I 1937/38, 22. 
Hand. l 1937/38, bladz. 22. 

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

dat door Ons bij bes lu it van 21 D ecember 1936, 
0

• 9 (Nederlandsche Staatscourant van 24 
December 1936 °. 251) ingevolge artikel 2 
de r "Cris isinvoerwet" 1931 (Staatsblad, N° . 
535), gewijzi gd bij de wet van 17 Novembe t· 
1933 (Staatsblad N °. 596) , de invoer van lede r 
wederom aan eene t ij de lij ke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodan ig geval een voorstel 
va n wet tot voorziening van het in dat besluit 
gerege ld verbod van invoer zal worden ge
daan· 

Zo~ is het, dat Wij , d n Raad van State, enz. 
A r t. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstrneks uit het buitenland of na vooraf
gaanden ops lag in entrepot; 

2. ,, 0111..e Mi nister", de Min ister van Econo
mi che Zaken. 

3. ,,leder", overl eder en ander leder, waar
onder zeem leder en voer ingleder, uitgezonderd 
zoo ll eder , drijfr iem- en technisch leder, tu ig
en zaa l lede r. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1937 en e indi 
gende 31 December 1937 o f woveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald , is de invoer uit iede r land 
ve rboden van leder, voor wover deze meer 
bedraagt dan 40 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 uit dat la nd aan 
leder is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 

604 

ingevolge het vorig lid bepaalde conti ngenten 
bij zondere contingenten vast te ste ll en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. I ndien en in woverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijwndere con
t ingenten van krach t zij n, waarvan de te rmijn 
nog niet is verstreken, zul len voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere conti ngenten in de plaats treden 
van de in het eerste li d bedoelde contingenten. 

4 . Door Onzen Minister kan worden vast
geste ld een lijst van goederen, welke niet va l
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig "artike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen l\l[inister afgegeven vergun-
ning. · · 

2. D oor Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vasts teil ing van bedragen, we lke ter bestrij
ding van kosten aan de ui tvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht . 

3. In een bes! uit, a ls in het vor ig lid be
doeld, kan aan Onzen M inister bevoegdheid 
worden verl eend, nadere voorschriften vast 
te stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regel ingen, alsmede op grond van bij 
rondere om tandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I id afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een bes luit, a ls in dit artikel- bedoeld , 
wordt in de Nede.,·landsche St(J,(Ltscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepa si ng de1,er wet kan 
Onze Minister bepal-ingen vastste ll en betref
fende het leveren van bewij s van oorsprong 
en/of van herkomst van ten in voer aangegeven 
goederen , a ls bedoeld in deze wet. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goede ren invoe rt 
in strij d met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
gen isstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000 terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtred ing plaats had, kunnen worden 
verbeurd verkl aard. 

2. Met dezelfde straffen ,vordt gestraft hij , 
die eenig goed verkpopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl ever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod uitgevaar
digd bij of krachtens het bepaalde in de arti
ke len 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar geste ld bij deze wet 
worden a ls m isdrijven beschouwd . ' 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, beha! ve de bij of 
krachtens- artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen person-en. belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie. 
zoomede de ambtenaren de r invoerrechten en 
accij nzen. . 

7. Op fe iten, vall ende in eene strafbepaling 



605 

dezer wet, zijn niet van toepass ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoervech ten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de a rti 
kelen 5, 6 en 7 de r "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) , gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsbla.d N°, 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der a fkon
diging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

November 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econom~che Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitg eg, 14 Decemb er 1937.) 

S. 639 H. 

3 Decembe,· 1937. WET tot uitvoer ing van 
artikel 37 der Landbouw-Cris iswet 1933 
ten aanzi en van het bepaalde in het Ko
ninklijk B eslu it van den 16den Jul i 1937, 
N° . 77. 

Bijl , H and. Il 1937, 587; 1937/38, 274. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 124. 
B ijl. H and. I 1931/38 , 214. 
Hand. l 1937/3 8, blaà,z_ 29. 

Wij Vv'"ILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweg ing genomen hebben, 

dat ingevolge het bepaalde bij artikel 37 der , 
Landbouw-Cr isiswet 1933, na de inwerking
treding van Ons besluit van den 16den Jul i 
1937, N °, 77, door Ons krachtens artikel 1, 
onder 5° , c, dier Wet genomen, onverwijl d een 
voorstel va n Wet tot wijziging van deze Wet 
overeenkomstig het in Ons besluit bepaalde 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
behoort te worden gezonden ; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State , enz. 
E enig artikel. 

Artike l 1, onder 5°, a, van de Landbouw
Crisiswet 1933, wordt gewijzigd in d ier voege, 
dat in da t artikel de woorden : ,,suiker en 
suikerbieten" worden vervangen door de woor
den: ,,su iker, melado, melasse , stroop en 
andere suikerhoudende vloeistoffen, a lsmede 
suikerbieten", 

Lasten en bevel en, enz. 
Gegeven te Amste rdam , den 3den December 

1937. 
WILHEL MINA. 

De Ministe,· i,an Econom~che Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitg eg . 21 D ecember 1937.) 

s. 665. 

27 Nov ember 1937. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Crisis-Tarwebesluit 1936 II. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister va n 

Economisché Zaken van 11 November 1937, 
N ° . 27396, Afdeeli ng Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

1937 

Gelet op a rtike l 1 van het Crisis-Tarwe
besluit 1936 II, zooals dat laatstelij k is ge
wijzigd bij Ons Beslu it van 1 Maart 1937 
(Staatsblad N°, 749) ; 

Gehoord de Centrale Commissie bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 22 October 1937 , N°, 870); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
16 November 1937, No" 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister va n 24 November 1937, 
N°, 28005, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aan
ge legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. het Cris is-Ta,·webeslu it 1936 II te wijzi

gen in d ier voege, dat in artikel 1, onder 1 ° 
de zinsnede : 

"hetwelk voor te n minste 35 pct. bestaat ui t 
Vita-tarwe" wordt vervangen door: ,,hetwelk 
voor ten minste uit een door Onzen M inister 
te bepalen percentage V ita-tarwe bestaat", 

II. d it beslui t in werking te doen treden 
met ingang van den tweeden dag na d ien -van 
zij n afkond ig ing, 

Om,e M inister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in a fschr ift za l worden gezonden aan den 
Raa d van State. 

's-Gravenhage, den 27sten November 1937. 
WILHELMI NA. 

De M iniste,· van Economische Z aken, 
S te e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 15 December 1937,) 

s. 666 . 

7 Decem ber 1937. BESLUIT tot w1Jz1g111g 
van het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M in ister van 

E conom ische Zaken van 16 November 1937, 
N°. 27495, Afdeel ing Landbouw-Cr isis-Aange
legenheden; 

Gelet op het Crisis-Akkerbouwhesl uit 1934, 
zooals dat laatste lij k is gewijzi gd bij Ons Be
sluit van 9 September 1937 (Staatsblad N °. 
653); 

Gehoo,·d de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisi swet 1933 
(advies van 22 October 1937, N°. 873); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
23 November 1937, N °, 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van E conomische Zaken van 2 December 
1937, N ° . 28755 , Afdeel ing Landbouw-Crisis
Aangelegenheden); 

H e bbe n goedgevonden e n verstaan: 
A. voornoemd besluit te wij zigen in dier 

voege dat aan arti kel 7,a een nieuw I id 4 wordt 
toegevoegd, luidende a ls volgt: 

,,4. Monopol ie-overeenkomsten voor den in
voer van tarwebloem mogen door de krach
tens artikel 3 van dit besluit door Onzen 
M inister a ls monopol iehoudster voor dat pro
duct aangewezen Crisis-Organisatie slech ts 
worden aangegaan met georganiseerden d ier 
Crisis-Organisatie, die tevens zijn ingedeeld in 
een door Ons aan te wijzen groep van georga
niseerden." ; 
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B. d it besluit m werking te doen treden 
met i11 gang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging. 

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

Amsterdam, den 7den December 1937. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Econ01nische Z aken, 
S te e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 24 December 1937. ) 

s. 667. 

7 D ecember 1937. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Cr isis-Akkerbouwgroepen
bes luit 1936. 

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

Economische Zaken van 16 November 1937, 
N° . 27495, Afdeel ing Landbouw-Cris is-Aange
legenheden ; 

Gelet op het Cr isis-Akkerbouwgroepenbeslui t 
1936, zooa ls dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 8 Mei 1937, (Stb l. 0

• 756); 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27, van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advi es van 22 October 1937 , N°. 873); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
23 November 19 37, N°. 55); 

Gezien het nader Rapport van Onzen voor
noemden Ministel' van 2 December 1937, N°. 
28755, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. voornoemd besluit te wijzigen in dier 

voege, dat: 
I. aan artikel 2 wordt toegevoegd een 

n ieuw lid 2, lui dende als volgt: 
,,2. De groep van georganiseerden, als be

doeld in artikel 7a, lid 4 van het besluit is de 
groep van importeurs van tarwebloem ."; 

Il. in artikel 3 de woorden " In elk der in 
artîke l 2 van dit beslu it bedoelde groepen" 
worden vervangen door: ,,In el k der in artikel 
2, lid 1 van dit besluit bedoel de groepen"; 

III. aan artikel 3 wordt toegevoegd een 
nieuw lid 2, lu idende als volgt : 

" 2. In de in artikel 2, lid 2, van dit besluit 
bedoelde groep kan slechts worden ingedeeld 
die georganiseerde, di e reeds op 1 J anuari 
1931 zijn beroep of bedrijf maakte van het in
voeren in Nederland van tarwebloem." 

B. Dit besluit in werking te doen treden 
met ingang van den tweeden dag na di en van 
zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoel'ing van dit beslu it, het
welk in het Staatsbl ad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Amsterdam, den 7den December 1937. 
WILHELMINA. 

D e llfiniste1· van Econo.nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg . 24 D ee<"Tn ber 1937.) 
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s. 668. 

9 December 1937. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 3 van het C1isis-Haringbeslui t 
1937, 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 13 Novembe ,· 1937 
N° . 27480, Afdeel ing Landbouw-Cris is-Aan'. 
gelegenheden; 

Ge let op artikel 3 van het Cris is-Haring
besluit 1937; 
. Gehoord de Centrale Comm iss ie, genoemd 
m artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 22 October 1937, N°. 865); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
23 November 1937, N° . 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Decembe r 1937 N° 
28436, Afdeeling L andbo uw-Cris is-Aangel~gen: 
heden; 

Hebben goedgevonden en ve rstaa n: 
A. artikel 3, l id 2, van het Crisis-Haring

besluit 1937 in dier voege te wij zigen, dat het 
wordt gelezen a ls volgt: 

"2 . De aanvoervergunningen, genoemd in 
het vorige lid van dit artikel worden aan 
iederen reeder slechts ve rstrekt voor wovele 
vaartuigen, a ls overeenkomt met het aantal 
vaartuigen, waarmede hij ingevolge de bij be
sch ikking van Onzen Mi nister van den 7den 
Mei 1936, N°. 12854, Afdeeling La11dbouw
Crisis-Aangelegenheden goedgekeurde verdee
ling gedurende het seiwen 1936 ter haring
vangst mocht uitvaren, verminderd met het 
aanta l vaartu igen, dat hij aan andere reeders 
hee ft verhuurd of in eigendom overgedragen." 

B. te be_pa len, dat d it beslui t in werking 
treedt met mgang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Econom ische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit het
welk in het Staatsblad zal worden gepiaatst 
en in afschrift gezonden aan den R aad van 
State. 

Amste,·dam, den 9den December 1937. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· i•an Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uit geg . 21 D ecem be.1· 1937.) 

s. 683. 

13 D ece1nbe1· 1937. BESLUIT tot vaststelli 11g 
van den dag, waarop in 1937 de seiwen
har ingvisscherij ter zoute geach t wordt te 
zij n geëind igd. 

Geëindigd 1 D ece inbe1· 1937. 

s. 804. 

3 Decembe,· 1937. WET tot wijzig ing der In
validi te itswet. 

Bijl. Hand. Il 1936/37, 436; 1931 436 ; 
1931/38 , 141. ' 

H and. Il 1937/38, bladz . 244-248. 
Bijl. H and. Z 1931/38 , 141. 
Hand. l 1931/38, bladz. 31. 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de voorgenomen toe• 
treding tot het ontwerp-verdrag betreffende 
het instell en van een internationaal stelsel 
van behoud van aanspraken en verkregen 
rechten, voortv loeiende uit de ouderdoms. en 
inva lidi te ira. en de weduwen- en weezenver• 
zeker ing (Genlve 1935) , wenschel ijk gebl eken 
is, in de Invalidi te irawet eenige aanvullingen 
en wijzigingen aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. H et eerste lid van artike l 168 der 

Invaliditeitswet wordt a ls volgt gelezen: 
"1. Aan den vreemde) ing wordt over den 

t ijd , gedurende welken h ij buiten het Rijk zijn 
werke lijk verb lij f hee ft, van de hem toege• 
kende rente niet meer uitbetaald dan het be
drag, dat het equ ivalen t vormt de r voor of 
door hem betaalde premi ën. De vaststelling 
van dat bedrag geschiedt overeenkomstig bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur te stell en 
regelen.". 

Art. Ia. In artikel 181 de r Invaliditeitswet 
wordt in plaats van: 

,,verdiend: 
f 0.40 indien hij tot de lste loon klasse behoort; 

0.80 2de 
1.40 ,, ,, ,, 3de 
2.00 ,, ,, 4de 
3.00 ,, ,, 5de 
ge lezen : 
,,ve rdi end het door Ons pe r loonkl asse vast

gestelde bedrag, hetwelk voor ve rschill ende 
werkzaamheden en verschi ) lende deel en des 
lands verschill end kan worden vastgesteld". 

A rt. Il . H et vierde, vijfde en zesde lid 
van art ike l 247 de r Invalidite itswet wordt door 
de vol gende leden ve rvangen: 

,,4. Wo,·dt ingevolge het vorig I id een eer• 
ste rentekaart nietig ve rklaa rd en is een rente 
toegekend, dan wordt deze, wanneer zij nog 
niet is geëindi gd , door het bestuur der Bank 
ingetrokken. H et bestuur de r Bank kan van 
den we,·kgever vorderen betaling van het be
drag de r u itbetaalde rentete rmijnen, benevens 
van de kosten, welke door den R aad van Ar
beid en de Bank zijn gemaakt wegens de toe• 
passing van de artikelen 99 , 100, 101 en 105. 
Wordt ingevo lge het vorig I id de aanvangs• 
datum der ee rste rentekaart gewijzigd en de 
vereffening herzien, da n kan door het bestuu,· 
der Bank van den werkgever worden gevor• 
derd betaling van de door den R aad van Ar· 
be id en de Bank tot den dag, waarop de eerste 
rentekaart aanvangt geldi g te zijn, gemaakte 
kosten wegens de toepassing van de a rtikelen 
99 100 101 derde I id en 105. Indi en een 
rn~te is ' toeg~kend , wordt de bes! issing, waar• 
bij de rente werd toegekend, gewijzi gd, voor 
zooveel dat ui t de herzi ening der ve re ffening 
voortvloeit. Het bestuur de r Bank kan van 
den werkgever vorderen betaling van het be
drag der te veel betaalde rente en uitkeering, 
als bedoeld in het ee rste lid van artike l 101. 

5. W anneer een verplicht-verzekerde inge• 
vo l ge een wettelijke bepali ng of verord ning of 
regeling, a ls bedoeld in een der artike l,:in 36, 
39 en 40, of ingevolge een onherroepelijk ge• 
worden bes li ss ing kom t te va ll en onder een 
der a r tikelen 35 , 36, 38, 39 en 40, over een 
t ijdvak, wa •, rover door den werkgever reeds 
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ingevolge deze wet prem,en zijn betaald, wor· 
den die premiën, na ingekomen ve rzoek van 
den werkgever om restituti e, uit de vereffe• 
ning verwijde rd en wordt aan den werkgever 
een bedrag teruggegeven, waarvan de g rootte 
wordt vastgeste ld overeenkomstig bij algemee• 
nen maatregel va n bestu ur te stell en regelen. 

6. I s de eerste rentekaart aangevangen gel
dig te zijn op of na den dag, waarop het in 
het vorig 1 id bedoelde tijdvak begint, dan 
wordt bovendien deze rentekaart, ongeacht het 
bepaalde in het tweede lid , nietig verklaard . 
Indien echter op het t ijdstip , waarop de be
trokkene onder een de r a rtikelen 35 , 36, 38, 
39 en 40 va lt, premiën door anderen dan den 
in het vorig lid bedoelden werkgever zijn be
taa ld, wordt de nietigverklaring der eerste 
rente kaart niet uitgesproken, doch wordt op 
die kaart aangeteekend, dat zij is aangevangen 
gel dig te zijn op äen eersten dag van het tijr!. 
vak, waarop de eerste di e r premiën betrek
king hee ft . 

7. Word t de eerste rentekaart nietig ver• 
klaa rd en is een rente toegekend, welke niet 
is geë indigd, dan wordt deze door het bestuur 
de r B a nk ingetrokken. Vindt niet igve rkl ar ing 
der eerste rentekaart niet plaats en is een 
rente toegekend , welke nog niet is geëindi gd, 
dan wordt de beslissing , waarbij de rente is 
toegekend, gewij zigd, voor zooveel dat uit de 
he rziening der vereffen ing voortv loe it .". 

Art . III. H et bepaalde in het vie rde, vijfde, 
zesde en zevende I id van artikel 247 de r Inva
lidi te itswet, woals die leden komen te luiden 
bij het inwerking treden van artikel II deze,· 
wet, i mede van toepassing in de gevall en, 
dat de in het vijfde lid va n artike l 247 der 
Invalidi teitswet bedoelde besl iss ing vóór het 
inwerking treden van artike l II dezer wet is 
genomen. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
de ve rschillende artikelen verschil lend kan 
worden gesteld . 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. 

s. 862. 

WILHELMINA. 
D e M inister van SociaJ,e Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
(U it geg . 24 Dece111ber 1937.) 

1 Decemb er 1937. BESLUIT, houdende wij 
ziging van he t Koninklijk bes luit van 17 
September 1921 (Staatsblad n° . 1066) tot 
vasmtell ing van een regeling, houdende 
premi ebetali ng over meer dan één termijn 
waarover loon in ge ld wordt uitbetaald , 
zooa ls dat bes lui t laatstelijk gewijzigd is 
bij Koninklijk bes luit van 1 l?ebruari 
1930 (Staatsblad N°. 39). 

Wij WILHELMI A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister va n 

Sociale Zaken van 14 Oct. 1937, N °. 2550, 
afdeel ing Arbeidersverzeker ing ; 

Gelet op a rtike l 408, eerste lid , der Inval; . 
diteitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 9 November 1937, N °. 36) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor-
noemden M inister van 24 ovember 1937, 

0
• 2906, afdeeling Arbe idersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 17 September 

1921, Staatsblad N °. 1066, tot vastste lling 
van een regeling, houdende premiebetaling 
over meer dan één termijn, waarover loon in 
geld wordt uitbetaald, laatstelij k gewijzigd bij 
Ons besluit van 1 Februari 1930, Staatsblad 
N° . 39, en te bepalen a ls volgt: 

Art. I. In artike l 1 van Ons vorengenoemd 
gewijzi gd besluit van 17 September 1921, 
Staatsblad N °. 1066, worden de woorden: 
,,meer dan 25" vervangen door " de woorden: 
"tenminste 10" en in a rtikel 13, onder 2° 
van dat be lui t wordt het geta l : ,,25" ver
vangen door het getal: ,,10". 

Onze Minister van Sociale Za ken is be last 
met de uitvoering van dit bes lui t, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden gep laatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Amsterdam, den l sten December 1937. 

s. 863. 

WILHELMINA. 
D e M ini.8ter van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
( Uitgeg. 21 Decent be,· 1937.) 

7 D ece,nber 1937 . BESLUIT tot vaststell ing 
van een algemeenen maatregel van be
stuur , als bedoeld in de artikelen 62, eer 
ste I id, en tweede I id, onder a, 68, elfde 
lid , en 91 der Arbeidswet 1919. 

(,, R u.sttijdb esluit voo,· vol was.s,n ko ff'i e
huis- en hótel personeel 1937".) 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de artikelen 62, ee rste lid , en 

tweede I id, onder a, 68 , elfde l id , en 91 de r 
Arbeidswet 1919 ; 

Op de voordracht van Onzen 1 inister van 
Sociale Za ken van 21 October 1937, n °. 
2969A, Afcleel ing Arbeid; 

Den Raad va n State gehoord (advies van 
23 November 1937, n° . 58 ) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 1 December 1937, n°. 
3719, Afclee ling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de ,,..,__ 
volgende be pal in gen vast te stellen : 

Art. 1 . Een man of e e ne vrouw, di e arbe id 
verricht in een koffi ehuis of een hotel, moet 
een dage l ij kschen onafgebroken rusttijd hebben 
van ten minste tien uren. 

2. 1. Indi en in een koffiehuis of een hotel 
eene opeenhooping van werk voorkomt o f zich 
a ldaar bij zondere omstandigheden voordoen, 
kan het d istr ictshoofd, of in beroep ingevolge 
het derde lid Onze Minister, schriftelij k en 
voorwaardelijk of onvoorwaardelij k vergun
nen , dat in di e inricht ing ten aanzien van 
aldaar werkzame mannen of vrouweri wordt 
a fgeweken van het bepaalde bij a rtikel 1. 

2. Het districtshoofd behoeft eene voor 
ieder geval aan te vragen machtig ing van den 
Directeur-Generaal van den Arbeid voor het 
verleenen van eene vergunning: 

a. indien de vergunning zich over een t ij d-
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vak van meer dan veertien dagen ui tstrekt ; 
b. a lvorens seder t het e indi gen va n eene 

voorgaande, voor dezelfde personen ge l den de, 
vergunning ten minste zes dagen zijn verloo
pen, behalve in de gevall en, door Onzen Mi 
nister bepaal d ; 

c. indien de vergunning geldt voor meer 
dan drie dagen ach tereen o f meer dan vier 
dagen in eene week; 

d. ind ien de rusttijd, a ls bedoeld in artikel 
1, minder clan zeven uren bedraagt. 

3. Tegen de beschikk ing van het di tricts
hoofd op een verzoek om eene vergunning, a ls 
bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of de 
bestuurder van de onderneming binnen veer
tien .dagen na de clagteekening der beschikking 
in beroep komen bij Onzen Ministe r. Wordt 
in beroep de vergunning gewijzigd, da n treedt 
de gewijzigde vergunning in de plaats van die , 
waartegen beroep was ingesteld. 

4. Indi en ten aanzien van eene g roep van 
ondernemingen in alle of bepaalde gemeenten 
of gedeelten va n gemeenten aanle iding be
staat, om op de gronden, in het eerste lid 
omschreven, eene vergunning, als in da t li d 
bedoeld, voor a ll e ondernemingen te verlee
nen, kan Onze Minister voorwaardelijk of on
voorwaardelijk wodanige vergunning verl ee
nen. De beschikki ng, waarbij eene zoodanige 
vergunning wordt verl eend , w01·dt afgekon
digd in de Staatscourant. 

5. Indien ten aanzien van eene groep van 
ondernem ingen in a lle of bepaalde gemeenten 
of ge deel ten van gemeenten van een district, 
a ls bedoeld in artikel 77 , tweede lid, de r 
Arbeidswet 1919, aanle id ing bestaat, om op 
de gronden, in het eerste lid omschreven, 
eene vergunning , a ls in dat I id bedoeld, voor 
a ll e of een aanta l ondernemingen d ier groep 
te ve rl eenen, ka n Onze Ministe r het district.~
hoofd daartoe machtigen. 

6. E ene vergunning, bedoeld in het vierde 
1 id , of eene machtig ing, bedoeld in het vijfde 
lid, wordt, behoudens in onvoorziene spoed
e ischende geva ll en, niet verleend, a l vorens de 
bedrij fsraad is gehoord , of, hij het ontbreken 
van een bedrij fsraad, de vakvereenigingen van 
werkgevers en a rbeide rs in het bedrijf in de 
gelegenheid zij n gesteld daarove r hare mee
ning kenbaar te maken. 

3. l. Door of namens Onzen :Minister ka n 
voorwaardelijk of onvoonvaarcle lijk worden 
toegestaan, dat in spoedei chende geva ll en, 
waarin het tijdig aanvragen en verkrijgen van 
eene ve rgunning, a ls bedoeld in artikel 2, 
eerste I id, niet mogelij k is , zonder ee ne bijzon . 
dere vergunning van het districtshoofd ma 11-
nen of vrouwen een dagelij kschen onafgebro
ken rusttijd hebben van minder dan t ien uren. 
Zooda nige machtiging wordt voor den tijd van 
ten hoogste één jaar na hare dagteeken ing 
gegeven en daarvan mag binnen dien te rm ij n 
slecht worden gebruik gemaakt op zestig 
dagen of woveel minder a ls de machti g ing 
bepaalt. De machtiging geeft het aantal uren 
aan, dat de rusttijd ten m inste moet bedragen. 

2. Voordat van eene machtiging, a ls be
doeld in het eerste lid, wordt gebruik gemaakt, 
moet daa rvan door het hoofd of den bestuurder 
van de onderneming of door zijn plaatsver
vange,· eene schriftelij ke, gedagtee kende en 
"dooi· hem of door zij n p laatsve1·vange r onde r-
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teekende mededeeling worden gedaan aan den 
burgemeester en aan het districtshoofd, in den 
vol'm, vastgesteld door Onzen Minister. 

3. Eene machtiging, a ls bedoeld in het 
eerste lid, kan door Onzen Minister tus chen
tijds worden ingetrokken, wanneer het hoofd 
of de bestuurder, dan wel één der hoofden of 
bestuurdel'S van de onderneming, waarvoor 
de machtiging gel dt, of een lid van het op
zichthoudend personeel, onherroepelijk is ver
oordeeld wegens overtreding van eene bij of 
krachtens de Arbeidswet 1919 vastge telde be
paling. 

4. Voor een man of eene vrouw, die arbeid 
verricht in een koffiehuis of een hotel, be
hoeven, in afwij king van het bepaalde in ar
tikel 68, tweede lid, der Arbeidswet 1919, de 
rusttijden, welke ge legen zijn tusschen het uur 
van begin en dat van einde van den dagelijk
schen werktijd, a lsmede de dag voor wekelijk
schen rustdag, of de tijdruimte, voor wekelijk
schen rusttijd bestemd, niet op de arbeidslijst 
te worden vermeld. 

5. Indien de arbeidsregelingen van verschi l
lende ploegen van mannen of vrouwen, die 
arbeid verrichten in een koffiehuis of een 
hotel, regelmatig omwisselen, mogen de:oo ar
beidsregelingen op eenzelfde blad van de ar
beidslij t zij n vermeld, mits hierop de wij:oo 
van omwissel ing duidelijk is aangegeven en 
uit een naast het blad opgehangen geschrift 
of uit hPt arbeidsregister voor eiken arbeider 
en vool' elke week duidelijk blijkt, tot welke 
ploeg hij behoort. 

6. Vl' ij ste lling van de verplichting, bedoeld 
in artikel 68, eer te lid, onder a, der Arbeids
wet 1919 wordt verleend ten aanzien van 
mannen df vrouwen, werkzaam in een koffie
huis of een hotel , voor wie begin en einde van 
den dagelijkschen werktij d duidelijk zij n aan
gegeven op een roostel', zulks ondel' de vol
gende voorwaarden: 

a . de rooster moet zijn opgehangen en op
gehangen blijven op eene plaats, die vrij toe
gankel ijk is voor alle arbeiders, voor wie hij 
geldt, zoodanig, dat daarvan gemakkelijk kan 
worden kennis genomen; 

b. de rooster moet zijn gedagteekend en 
onderteekend dool' het hoofd of den bestuurder 
der onderneming; 

c. ten opzichte van den rooster moet worden 
in acht ~enomen, hetgeen ten opzichte van de 
arbeidsliJst is bepaald bij artikel 68, tweede, 
vierde en vijfde lid, :zesde lid, tweeden volzin, 
en :zevende tot en met tiende lid, der Arbeids
wet 1919, terwijl het bepaalde in artikel 4 
overeenkomstige toepassing vindt; 

d. indien de arbeidsregelingen van verschi l
lende ploegen van arbeiders regelmatig om
wisselen en deze op een:oolfde blad van den 
rooster zijn vermeld, moet hierop de wijze van 
omwissel ing duidelijk zijn aangegeven en uit 
een naast het blad opgehangen geschrift of uit 
het arbeidsregister voor eiken arbeider en 
voor elke week duidelijk blijken, tot welke 
ploeg hij behoort; 

e. voor elken arbe ider, voor wien de rooster 
geldt, moet het arbeidsregister eene aanwij
zing bevatten, op welk blad van de':' rooster 
te zijnen aanzien het begin en het einde van 
den dagelijkschen werktijd zijn vermeld; 

"l.. & s. 1937. 
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/. indien het districtshoofd voor eene be
paalde inrichting of een gedeelte daarvan een 
bepaalden vorm voor den rooster heeft vastge
steld, moet de roo ter in dien vorm worden 
gesteld. 

7. Indien het noodzakelijk is, dat de op de 
arbe idslijst of den rooster vermelde rusttijd, 
bedoeld in artikel 1, verschoven wordt, mag 
zulks geschieden, onder voorwaarde, dat, vóór 
die verschuiving in werking treedt, naast de 
a rbe idslijst of den rooster een door het hoofd 
of den bestuurder onderteekend ge chrift wordt 
opgehangen en gedurende vier en twintig uren 
na het einde van den genoten ru ttijd opge
hangen blijft, dat het uur van begin en dat 
van einde van den aldus verschoven rusttijd 
aangeeft. D it geschrift moet ten minste d1·ie 
maanden worden bewaard en moet aan de in 
artikel 84 der Arbeidswet 1919 bedoelde amb
tenaren op hun verwek ter inzage worden 
verstrekt. I ndien het distr ictshoofd daartoe 
den wensch te kennen heeft gegeven, moet aan 
hem onverwijld afschrift worden ver trekt. 

8. Indien bij eene vergunning krachtens 
artikel 2, eerste lid, of bij gebruikmaking van 
eene machtig ing, a ls bedoeld in artikel 3, 
eerste 1 id, of bij verschuiving, als bedoeld in 
artikel 7, de dagelijksche onafgebroken rusttijd 
tu schen andere grenzen komt te liggen dan 
op de arbeidsl ijst of den rooster is vermeld, 
gelden voor de arbeiders, op wie de vergun
ning, de machtiging of de verschuiving toe
pa sing vindt, de:oo gren:oon in p laats van de 
voor hen op de arbeidslijst of den rooster ver
melde. 

9. Van eenè vergunning, als bedoeld in ar
tikel 2, eerste lid, en van eene machtiging, a ls 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, mag slechts 
worden gebruik gemaakt, zoolang de acte dier 
vergunning, of een in den door Onzen Minister 
bepaalden vorm vervat bewijs van die mach
t iging, wordt opgehangen gehouden naast de 
arbeid lijst of den rooster. 

10 . In eene onderneming, staande onder 
beheer van twee of meer hoofden of bestuur
ders , behoeft de onderteekening van de ar
beid lijst slechts te geschieden door één dier 
hoofden of bestuurders. 

ll. 1. H et bepaalde in dit besluit en in de 
artikelen 63 en 68, eerste I id, onder a, en 
tweede tot en met tiende lid, der Arbeidswet 
1919 is niet van toepas ing op den arbeid van: 

a. mannen of vrouwen, die, niet zijnde 
hoofd of bestuurder der onderneming, aan het 
hoofd staan van een koffiehuis of een hotel of 
een onderdeel daarvan en uitsluitend of in 
hoofdzaak met de leiding van het daarin werk
zame personeel zijn belast, onder voorwaarde, 
dat in het arbe idsregister bij hun naam ver
meld is, welken werkkring zij vervullen; 

b. mannen of vrouwen, wier jaarlijksch in
komen in de onderneming, waarin zij werk
zaam zijn, wnder fooien , meer dan drie dui
zend gulden bedraagt, onder voorwaarde, dat 
zulks in het arbeidsregister bij hun naam ver
meld is; 

c. den man of de vrouw, die bij ziekte van 
het hoofd of den bestuurder der onderneming 

' dezen vervangt, gedurende die vervanging, 
onder voonvaarde, dat van de vervanging on
verwijld aan het districtshoofd wordt. kennis 
gegeven; 
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d. mannen of v rouwen, die, naar het oor
deel van het districtshoofd, of, in beroep in
gevolge het tweede lid, naar het oordeel van 
Onzen Mini ter, op grond van den aard van 
hun arbe id met personen, als bedoeld onder a, 
kunnen worden gel ijkgesteld. 

2. Bij weigering van het districtshoofd om 
een verzoek tot gel ijkstelling, als in het eerste 
lid , onder d, bedoeld, in te willigen, kan het 
hoofd of de bestuurder der onderneming bin
nen veertien dagen na de dagteekening der 
beschikking in beroep komen bij Onzen Mi
nister. 

3. Eene gelijkstelling, a ls in het eerste lid , 
onder d, bedoeld kan te a llen tijde worden 
ingetrokken door het gezag, dat h aar heeft 
u itgesproken . H eeft de intrekking plaats door 
het districtshoofd, dan ka n het hoofd of de 
bestuurder der onderneming binnen veertien 
dagen na de dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minister. 

12 . Di t beslui t kan worden aangehaald on
der den t ite l " Rusttijdbesl u it voor volwassen 
koffi ehuis- en hótelpersoneel" , gevolgd door 
het jaartal van het Staatsblad, waar in het is 
geplaatst. 

13. In dit besluit wordt verstaan onder 
,,arbeid", ,,koffiehuis", ,,hötel" , ,,arbeider", 
"man" , ,, vrouw", ,,arbe idslij st" ,,Onze Minis
ter" en "districtshoofd", hetgeen daaronder 
wordt verstaan ingevolge de Arbei dswet 1919. 

14. Dit beslui t treedt in werking met in
gang van 1 Januari. 1938. 

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

Amsterdam, den 7den December 1937. 

s. 864. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
(Uitgeg. 17 Decernbe,· 1937.) 

7 Decernber 1937. BESLUIT tot vaststelli ng 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 59, 62, 
eerste lid, tweede lid, onder c, en vie rde 
lid , en 68, elfde lid, der Arbeidswet 1919 . 

(,, W erktijdenbesluit voor jeugdige per
sonen, we,·kzaarn in kof fiehuizen en hótels 
1937" .) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de artikelen 59, 62 , eerste lid , 

tweede lid , onder c, en vierde lid, en 68, elfde 
lid , der Arbeidswet 1919 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 21 October 1937, n ° . 29 69B, 
Afdeeling Arbeid; 

D en R aad van State gehoord (advies van 23 
November 1937, n°. 58) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 1 December 1937, n°. 
3719, Afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan de navol
gende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. Een jeugdig persoon mag in een 
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koffiehuis of een hotel niet langer arbe id ver
ri chten dan negen uren per dag en vier en 
vijftig uren per week. 

2. 1. De arbeidstijd van een jeugdig per
soon, die arbeid verricht in een koffi ehuis of 
een hotel, moet op iederen dag, waarop hij 
meei· clan zes uren arbeid verricht, afgew isseld 
worden door een onafgebroken rusttijd van ten 
minste twee uren. Deze rusttijd moet geheel 
gelegen zijn tusschen 11 uur des voormiddags 
en 5 uur des namicldags. 

2. Bovend ien moeten ten aanz ien van een 
in een koffiehu is of een hótel werkzaam jeug
di g persoon worden nageleefd de eischen, 
welke door het districtshoofd zijn gesteld om
trent het verleenen van een of meer rusttij den 
van ten hoogste een half uur, buiten dien , 
bedoeld in het eerste lid, en omtrent de tijd
stippen, waartusschen deze rusttijden moeten 
worden gegeven . 

3. Rusttijden van minder dan een kwartier 
worden geacht t ijden te zijn, gedurende welke 
a rbeid wordt verricht 

4. Tegen een e isch, ingevolge het tweede 
lid door het di stri ctshoofd gesteld , kan het 
hoofd of de bestuurder der onderneming bin
nen veertien dagen na de dagteekening van 
den eisch in beroep komen bij Onzen Minister. 
Diens besl iss ing wordt met redenen omkleed. 

5. Wordt in beroep de eisch gewijzigd dan 
treedt de gewijzi gde eisch in de plaat; van 
dien, waartegen beroep is ingestel d. 

6. Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geene verplicht ing voort uit een e isch, zoo l a ng 
daartegen beroep kan worden ingesteld en wo
lang omtrent een ingesteld beroep niet is be
s! ist. 

7. Een jeugdig persoon mag gedurende de 
in dit a ,·tikel bedoelde rusttijden niet verblij 
ven op eene besloten plaats, waar alsdan de 
bedrij fsarbe id wordt verricht, behalve tot het 
nutt igen van een maalt ijd. 

3 . . , In een koffi ehuis of een hótel in de e igen 
wonmg van het hoofd of den bestuurder van 
de onderneming, di e zijn bedrijf uitoefent ron
der hulp van anderen clan zijne echtgenoote en 
bloed- of aanverwanten, tot den derden g raad 
ingesloten, d ie bij hem inwonen, mag een jeug
dig persoon, behoorende tot di e bloed- of aan
verwanten, geen arbe id verrichten tusschen 
8 uur des namiddags en 8 uur des voormid
dags. 

4. In eene onderneming, staande onder be
heer van twee of meer hoofden of bestuurders, 
beh oeft de onderteekening van de arbeidslij st 
slechts te geschieden door één dier hoofden of 
bestuurders. 

5. Dit beslui t kan worden aangehaald ein
der den titel " Werktijdenbesluit voor jeugd ige 
personen, werkzaam in koffiehuizen en hotels" 
gevolgd door het jaartal van het Staatsblad; 
waarin het is geplaatst. · 

~-,, In d it ~eslu_i t word~ ve,~staa!' ond_er " ar
beid , ,,koff, ehms , ,,hotel , ,, Jeugdig per
soon", ,,arbeidslij st", ,,Onze Minister" en 
,,d istrictshoofd" , hetgeen daaronder wordt ver
staan ingevolge de Arbeidswet 1919. 

7. D it besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1938. 

Onze Minister van Sociale Za ken is belast 
met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
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Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift za l worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Amsterdam, den 7den December 1937. 

s. 866. 

WILHELMINA. 
De M inis ter van S ociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 17 December 1937.) 

11 D ecemb er 1937. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 28 J anua ri 
1931 (Staatsblad n ° . 24) tot vaststelling 
va n een a lgemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in a rtikel 26, eerste I iel, 
de r Ziektewet (doo rloopencle te kst, be
kendgemaakt bij K oninklijk besluit van 
28 J anuari 1935, Staatsblad n°. 32), laat
stel ijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
6 Augustus 1935 (Staatsblad n °. 502). 

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

Socia le Zaken van 12 October 1937, I 
0

• 25 38 
a fcleeling Arbe ide rsverzekering; 

Gelet op artikel 26, eerste lid, der Ziek te
wet; 

Den R aad van Sta te gehoord (advies van 9 
November 1937, N °. 37) ; 

Gezien het nader rapport va n Onzen voo r
noemden Minister van 18 ovember 1937, N ° . 
2831, Afdeel ing Arbeide rsverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 28 Janua ri 1931 

(Staatsblad N °. 24) tot vaststelling van een 
a lgemeenen m aatregel van bestuur, a ls be
doeld in artikel 26, eerste I id , der Ziek tewet, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
si uit va n 6 Augustus 1935 {S taatsblad 0 

502) en te bepalen als vol gt: 
Art. I . In de eerste a linea van artikel 1 

van Ons vorengenoemd gewijzigd besluit va n 
28 Janua ri 1931 , Staatsblad N °. 24, w01·dt in 
pl aats van: ,,ar t ikel 21 (thans a rtikel 25) der 
Ziektewet" gelezen: ,,artikel 22 (thans artikel 
26) der Ziektewet". 

Art . II. In den aanhef van a rtikel la ·van 
Ons ~orengenoemcl gewijzi gd besluit van 28 
J anuari 1931, Staatsblad N °. 24, wordt in 
pl aats van de woorden: ,,der Ziektewet , indien 
zij ingevolge het bepaalde" gelezen de woor
den: ,,der Ziektewet, indien hetzij te hunnen 
aanzi en een regeling bij ziekte is getroffen, 
di e door Ons is vastgesteld of goedgekeurd, 
hetzij zij ingevolge het bepaal de". 

Aan genoemd a rtikel l a wordt toegevoegd 
een nieuwe a linea, luidende a ls volg t: ,,D e in 
dit artikel ge regelde ui tzondering op de ver
zekering heeft ui tslui tend betrekking_ op d!'. 
di enstverhouding, waarvan de regeling btJ 
ziekte, a ls bedoeld in den aanhef van het arti 
kel is ve rbonden, of ter zake waarvan de be
trnkkene ambtenaar is in den zin van het in 
dien aanhef bepaalde. ". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1938. 

Onze Minister van Soci a le Zaken is belast 
met de uitvoering va n d it besl uit, hetwelk in 
het Staatsbl ad zal worden geplaatst en waar-
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van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State . 

' s-Gravenhage, den Uden December 1937. 

s. 894. 

WILHELMINA. 
De Minister van S ociale Zaken, 

C. P. M. Romm e. 
(Uitgeg. 24 Dece-nibe,· 1937.) 

7 Decemb er 1937. BESLUIT tot vastste lling 
van het tijdstip, waarop met betrekking 
tot arbeid in koffi ehuizen en hotels ver
schill ende bepalingen der Arbeidswet 1919 
in werking treden. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Gelet op a rtikel 101, ee rste en tweede lid , 

der Arbe idswet 1919 ; 
Op de voord rach t van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 1 December 1937, n° . 
3719, a fcleeling Arbeid ; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan te bepalen : 

Eeni g artikel. 
Met ingang van 1 J a nuar i 1938 t reden in 

werking : 
a. de a rtikelen 59, 60, 61, 62 , eerste lid, 

tweede lid , onder a en c, en vierde lid , en 63 
der Arbeidswet 1919; 

b. de a rtikelen 68 en 69 , onde r a tot en 
met d, der Arbeidswet 1919, voor zoover zij 
betrekking hebben op den a rbe id in koffi&
huizen en hote ls. 

Onze Ministe r van Sociale Zaken is belast 
m11t de ui tvoering va n di t beslui t, dat in het 
Staatsblad za l worden geplaatst. 

Amste rdam, den 7den December 1937. 

s. 905. 

W'ILHELMINA. 
De Minister van S ocial e Zaken, 

C. P . M. R o m m e. 
(Uitge g. 17 Dece1nber 1937.) 

3 Decem be.r 1937. WET, houdende bekrach
ti g ing va n twee doo r den Gouverneur
Gen raai van N ederlandscli-lndië vastge
stelde ordonnanti es. (Wijzig ing va n het 
ta ri e f va n invoerrechten) . 

Bijl. Hand . Tl 1931/38, 298. 
H and. Tl 193 1/38, bladz . 124. 
Bijl . Hand . l 1931/38, 29 . 
Hand. l 1931/38, bladz. 29. 

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

da t de bekrachtiging wenschelijk is va n de 
met toepassing van de a rt ikelen 93 en 183 
der Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
na nties van 28 Jun i en 13 Augustus 1937 
(Indisch S taatsblad nos. 428 en 482), strek
kend tot wij zig ing va n het ta ri ef van invoer
rechten, zoomede tot buitenwerkingstelling van 
artikel 16 de r Indische Comptabili teitswet ten 
opzichte van die maatregelen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van Sta te, enz_ 
Eenig a rt ikel. 

De met toepass ing van artikel 93, eerste I iel, 
en artikel 183, tweede lid, der Indische Staats
regeling vastgestelde ordonna nties van 28 Juni 
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en 13 Augustus 1937 (Indisch Staatsblad nos. 
428 en 482), strekkend tot wijziging van het 
tarief van invoerrechten, zoomede tot buiten
werkingstelling van artikel 16 der Indische 
Comptabili teitswet (Nederlandsch Staatsblad 
1925, n° . 328; I ndisch Staa;tsblad 1925, n°. 
448) ten opzichte van die maatregelen, wor
den bekrach t igd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam , den 3den December 

1937. WILHELMI A. 

s. 906. 

D e M inister van Koloniën, 
Ch. W e I te r. 

(Uitgeg. 21 DeQeniber 1937.) 

3 Dece1nber 1937. WET, houdende bekra,ch
tiging van een door den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-Indië vastgestelde 
ordonnantie. (Verlag ing motorvoertuigen
belasting. ) 

Bijl . Hand . Il 1986/8 7, 878; 1987, 818; 
1987/88, 124 . 

Hand. Il 1981/88, bladz. 241/2. 
B ijl. Hand. I 1981/88, 184, 
H and. I 1981/88, bla~. 81. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van artikel 93 der Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie van 
28 J anuar i 1937 (Indisch Staatsbldd n°. 33) , 
strekkend tot ver! agi ng van de motorvoertu i
genbelasti ng in ederlandsch-Indië en tot bui
tenwerkingstelling van artikel 16 der Indische 
Comptab ili te itswet ten opzichte van dien 
maatregel; 

Zoo i het, dat Wij , den R aad van State, enz . 
E enig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste lid, 
der Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 28 Januari 1937 (Indisch Staats
blad n°. 33), strekkend tot verlaging van de 
motorvoertuigenbelasting in Nederlandsch-In
dië en tot buitenwerkingste1ling van artikel 
16 der Indische Comptabilite itswet (Neder
landsch Staatsblad 1925, n°. 328; Indisch 
S taatsblad 1925, n°. 448) ten opzichte van 
dien m aatregel, wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. WILHELMINA. 

s. 907. 

D e' Minister van Kol oniën, 
Ch. W e I te r. 

(Uitgeg. 21 D ecember 1937.) 

3 D ecember 1937. WET, houdende bekrach
ti gi ng van een door den Gouverneur-Gene
r aal van N ederlaruhch-l ndië vastgestelde 
ordonnantie. (Wijziging Indische Tarief
wet en tarief van invoerrechten.) 

Bijl . Hand. Il 1986/8 7, 446 ; 1987, 446; 
1987/88, 142. 

Hand. Il 1987/88, bladz. 241/2. 
B ijl. Hand. I 1981/38, 142. 
Hand. I 1931/88, bladz. 81. 
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Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepass ing van de artikelen 93 en 183 der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordonnan
tie van 27 Maart 1937 (Indisch Staatsblad 
N°. 175), strekkend tot wijziging van de In
dische Tariefwet en van het tarief van invoer
rechten, zoomede tot buitenwerkingstelling 
van artikel 16 der Indische Comptabiliteitswet 
ten opzichte van laatstbedoelden maatregel; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

E enig artikel. 
De met toepass ing van artikel 93, eerste lid , 

en artikel 183, tweede lid, der Indische Staat -
regeling vastgestelde ordonnantie van 27 
Maart 1937 (Indisch Staatsblad 0

• 175) , 
strekkend tot wijzig ing van de Indische T a
ri efwet en van het tarief van invoerrechten, 
womede tot buitenwerkingstelling van artikel 
16 der Indische Comptabiliteitswet (Ned e,·
landsch Staatsblad 1925, N °. 328; I ndisch 
Staatsblad 1925, N °. 448) ten opzichte van 
laatstbedoelden maatregel, wordt bekrachtigd. 

L asten en bevel en, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. 

s. 908. 

WILHELMI A. 
D e M inister van K oloniën, 

C h . We I te r. 
( Uitge g. 21 Dece1nbe1· 1937.) 

3 D ecembe,· 1937. WET, houdende bekrach
tig ing van een door den Gouverneur-Gene
raa l van Nederlandsch-l ndië vastgestelde 
ordonnant ie. (Opschorting van het uit
voerrecht op J avatabak) . 

B ijl. Hand. Il 1931, 550; 1987/88, 194. 
Hand. ll 1987/88, bladz . 241/2. 
B ijl . Hand. I 1987/38, 194. 
Hand. I 1981/88, bladz . !Jl. 

Wij WILHELMI A , enz. . .. doen, te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben , 

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met" toepassing van de artikelen 93 en 183 
der Indische Staatsregeling vastgestelde or
donnantie van 28 Juni 1937 (Indisch Staats
blad n°. 427) , strekkend tot opschort ing van 
het uitvoerrecht op J avatabak in Neder
landsch-Indië en tot buitenwerkingstell ing van 
artikel 16 der Indische Comptabiliteitswet ten 
opzicJ-i te van dien maatregel; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste li d, 
en artikel 183, tweede lid der Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie van 28 Juni 
1937 (Indisch Staatsblad n°. 427), strekkend 
tot opschorting van het uitvoerrecht op J ava
tabak in N ederlandsch-Indië en tot buiten
werkingstel ling van artikel 16 der Indische 
Com ptabiliteits'wet (N ederlandsch Staatsblad 
1925, n°. 328; I ndisch Staatsblad 1925, n°. 
448) ten opzichte van dien maatregel, word t 
bekracht igd. 

Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven te Amsterdam, den 3den December 
1937. WILHELMINA. 

s. 909. 

D e Minister van Koloniën, 
Ch. W e I te r. 

(Uitgeg. 21 December 1937.) 

3 Decem ber 1937. WET, houdende bekrach
t ig ing van een door den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-Indië vastgestelde 
ordonnantie. (Vrijstellingen van het tijde
lijk extra-uitvoe,·recht.) 

Bijl. H and. II 1987, 562; 1987/38, 208. 
H and. Il 1937/38, bladz . 241/2. 
Bijl . Hand. I 1987/88, 208 . 
Hand. I 1987/88, bladz. 81 . 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de met 
toepass ing van artikel 183 der Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie van 9 J ui i 
1937 (Indisch Staatsblad n° . 449), strekkend 
tot de vrijstelling van eenige goederen van 
het tijdelijk extra-uitvoerrecht, bedoeld in de 
ordonnantie van 23 November 1936 (Indisch 
Staatsblad n °. 626) ; 

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

De met toepassing van artikel 183, tweede 
lid, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van 9 Juli 1937 (Indisch Staats
blad n°. 449) , strekkend tot de vrijstelling van 
eenige goederen van het tijdelijk extra-uitvoer
recht, bedoeld in de ordonnantie van 23 No
vember 1936 (Indisch Staatsblad n°. 626), 
wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. WILHELMINA. 

s. 910. 

De Minister van Koloniën, 
Ch. We 1 te r. 

(Uitg eg. 21 Decembe,· 1937.) 

3 Decem ber 1937. WET, houdende maatrege
len ten aanzien van de invoerrechten in 
N ederlandsch-I ndië. 

B ijl. Hand. II 1987/38, 316. 
Hand. II 1987/38, bladz . 242. 
B ijl. Hand. I 1937/38, 316. 
Hand. l 1937/38, bladz. 81. 

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

dat het wenschelijk is eenige maatregelen te 
treffen ten aanzien van de invoerrechten in 
Nederlandsch-Indi ë ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het tijdvak, gedurende hetwelk de 

in artikel 1 onder A sub I van de ordonnantie 
van 26 October 1936 ( Indisch Staatsblad n° . 
572), bekrachtigd bij de wet van 31 December 
1936 (Nederlandsch Staatsblad n°. 916; I n
disch Staatsblad n° . 718) , vervatte verlaagde 
invoerrechten in N ederlandsch-l ndië gelden, 
wordt verlengd tot 1 J anuari 1939. 

2. Gedurende het jaar 1938 worden in het 
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geheele tol gebied van N ederlandsch-Indië op 
de invoerrechten dezelfde opcenten geheven 
als bij art. 1 van de wet van 31 December 
1936 (Nede,·landsch Staatsblad n°. 916; In
disch Staatsblad n°. 718) voor het jaar 1937 
voorzien. 

3. Het tarief van invoerrechten, behoo
rende bij artikel 1 der Indische Tariefwet, 
vastgesteld bij de wet van 29 Decembèr 1933 
(N ederlandsch Staatsblad n°. 772; Indisch 
Staatsblad 1934, n°. 1) , zooals dit sedert is 
gewijzi gd en aangevuld, wordt nader gewij
zigd en aangevuld als volg t: 

A. In de Algemeene bepaling vóór post 
843 wordt instede van "verkeers- en bedrijfs
vliegtuigen" gelezen "vliegtuigen en andere 
apparaten zwaarder dan de I ucht". 

B. Post 844 wordt gelezen a ls volgt: 
VI iegtuigen en andere apparaten zwaarder 

dan de lucht ... vrij. 
4. Deze wet treedt, met afwijking van arti

kel 16 der I ndische Comptabil ite itswet (N e
derlandsch Staatsblad 1925, n°. 328; I ndisch 
Staatsblad 1925, n°. 448), in werking met 
ingang van 1 J anuari 1938. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. WILHELM! A. 

s. 952. 

De Minister van Koloniën, 
Ch. We 1 te r. 

(Uitgeg. 21 December 1937.) 

7 D ecember 1937. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 7 April 
1923 (Staatsblad n° . 122, Gouvernements
blad n°. 92, Publicatieblad n°. 20), tot 
regeling van de monstering van schepe
lingen op Nederlandsche schepen overeen
komstig de "ederlandsche wetgeving in de 
koloniën Surina,n e en Curaçao. 

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

Koloniën van 6 November 1937, 7e Afdeeling, 
n° 6 · 

Gel~t op Ons besluit van 15 Mei 1937 
(Staatsblad n°. 242); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 November 193ï, n°. 61) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 December 1937, 7do 
Afdeeling, n°. 20; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In te trekken Ons besluit van 7 April 1923 

(Staatsblad . n° . 122, Gouv,ernementsblad n°. 
92, Publicatieblad n°. 29) , tot regeling van de 
monstering van schepelingen op N ederland
sche schepen overeenkomstig de ederlandsche 
wetgeving in de koloniën Suriname en Cu
raçao. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Amsterdam, den 7den December 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Koloniën, 
C h. We I te r. 

(Uitgeg. 21 Decembe,· 1937.) 
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s. 1207. 

16 D ecembe,, 1937. WET, houdende naturali-
satie van P. A. Fretz en 20 andenm. 

Bijl. Hand. Il 1937/88, 301. 
Hand. Il 1987/88, bladz. 124. 
Bij l. Hand. I 1987/38, 301. 
Hanq,. I 1937/38, bladz. 40-42. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
P eter A ndreas Fretz en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, m~t 
overl egging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -· 
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het N ederl anderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzi gd bij de wetf.en 
van 21 December 1936 (Staatsbladen nos . 209 
en 913); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. P et"1' A ndreas Fretz, geboren te Hins

beck (Pruisen) den 27 F ebruari 1906, leeraar 
in de Duitsche taal en letterkunde, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

2°. Jlfaria Elisabeth Gleis, geboren te Gro
nau (Pruisen) den 4 October 1899, por tierster, 
wonende te Enschede, provincie Ove,·ij ssel ; 

3° . Eugen JJ.esz, geboren te Maagdenbu,·a 
(Pruisen) d en 4 April 1896, bankbediende. 
wonende te Amsterdam, provincie N 001·dhol
land; 

4°. Hermanus J ohannes W ilhelmus Maria 
H o/huis, geboren te Ar1Lstcrda1n (Noordhol
land) den 10 September 1907, kashouder, wo
nende te A msterdani, provinc ie N 001·dl1olland; 

5°. Wilhel,nus J osephus H ubertus Ho/huis, 
geboren te A mste,·dam ( N oordholland) den 4 
October 1908, boekhouder, wonende te Anister
dam, provincie Noordholland; 

6° . Lambe,·t J ohann B ernhard K,·öll, ge
boren te Lüttingen, Xanten, Wardt (Pr-u-is en) 
den 1 Augustus 1902, schipper, wonende te 
Lüttingen ( P1-uisen); 

7°. Franz A nton K u hl1na.nn, geboren te 
Borghees, Elten ( Pruisen) den 13 J anuar i 
1898, bankwerker, wonende te B o,·ghees (Prni
sen); 

8°. J oannes 'l'heodorus Adri.anus Lauws, 
geboren te Borgerhout (België) den 8 Decem
ber 1895, meesterbontwerker, wonen.de te A nt
werpen ( B elgië); 

9°. Geesken Mol eni/;ijk, gebore.n te Hall e, 
Hel se,i (Pruisen) den 29 Januari 1904, zonder 
beroep, wonende te Hall e (Pruisen); 

10°. Antonia Preslicka, geboren te W eenen 
(Oostem-ijk) den 22 M ei 1909, leerares bij het 
Nijv

0

erhe idsonderwijs, wonende te de Bilt, pro
vincie Utrecht; 

11°. Martin Rauch, geboren te Bochum 
(Pruisen) den 7 Juni 1913, ondergronds_ch 
mijncontroleur, wonende te K erkrade, provin
cie Limbwrg; 

12°. H endrik Pieter Nicolaas Sackers, ge
boren te M echele,i (B elgië) den 23 J anuari 
1901, machine-houtbewerker, wonende te 
M ech,elen (B elgië) ; 

13°. Karl Martin Andreas Schnöc kelborg, 
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genaamd R eve,.,,iann , geboren te R ies te ( P rui
sen) den 16 April 1897, houder van een hee
renmodemagazijn, wonende te A ,nste·rdam, 
provincie N oordholland; 

14°. A ngela Anna H ubertine Schulte, gebo
ren te Amste-,,d,am (Noordholland) den 1 No
vember 1902, hoofd der boekhouding van een 
confectiehandel , wonende te Amsterdam, pro
vinc ie N oo,·dholland; 

15°. Schepsel S eeman, geboren te Stryj 
(Pol en) den 8 Mei 1907, magazijnbed iende , 
wonende te A nisterdam, provincie N oordhol
land; 

16°. George L eonw·dus Th eij ssen, geboren 
te R otterdam (Zuidholland) den 2 April 1890, 
technisch opzichter in gemeentelijken dienst, 
wonende te R ott erdam, provincie Zuidholland; 

1 7°. J oannes Baptista D e Vocht, geboren 
te A ntwerpen (B elgië) den 26 September 1885, 
zaadhandelaar, wonende te Valkenswaard, 
provincie N oordb,·abant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewij zigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) , 
wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlan
der verleend aan : 

1°. J osephus Mathias Amoldus H assel
mann, geboren te Baarlo, gemeente Maasbree 
(Limburg) den. 29 Mei 1902, chauffeur, wo
nende te Baexe1n, provincie L imburg; 

2°. W ilhelm S ch,·ey, geboren te Nieder
sprockhövel , Sprockhövel (Pruisen) den 6 Mei 
1883, kantoorbediende, wonende te Voor·burg, 
provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
t ikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n °. 268) , op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wetten van 21 December 1936 (Staatsblad.en 
nos . 209 en 913), wordt bij deze de hoedanig
heid van N ederlander verleend aan: 

1°. Ma,·ia Eugeenia de Vocht, geboren te 
Valkenswaard (Noordbrabant) den 19 Sep
tember 1912, zonder beroep, wonende te Val
kenswaard, provincie N oordbrabant; 

2°. Jacobus De Vocht, geboren te Valken.s
waard (Noordbr°'bant) den 22 Augustus 1915, 
tabaksbewerker, wonende te Valkenswaard, 
provincie N oordbrabant. 

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

L asten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

' De M inister van J ustitie, C. Go s e 1 i n g. 
(Uitgeg . 20 Dece1nb er 1937.) 

s. 1371. 

7 Decemb er 1937. BESLUIT tot aanw11zrng 
overeenkomstig a rtikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting "Labor", ge
vestigd te A1nsterda.1n, als bevoegd om bij 
de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de 
Rijksuniversite it te L eiden een bij zonderen 
leerstoel te vestigen in de sociale wetge
ving in Nederland. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen M in ister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 
October 1937, n ° . 45303, afdeeli ng Hooger 
onderwijs ; 

Gelet op de a rt ikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van Sta te gehoord (advies va n 
30 N ovember 1937, n° . 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Min iste r van 3 December 1937, n° . 
5286, afdee l ing H ooger onderwijs; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
de sticht ing " L abor", gevestigd te Amste r

. dam, aa,~ te wijzen a ls bevoegd om bij de fa
cul te it der rechtsgeleerdheid aan de R ij ksuni
versite it te Le iden een bijw nderen leer toe! te 
vesti gen, opda t door den daarvoor te benoe
men hoogleeraar onderwijs za l worden gegeven 
in de socia le wetgeving in N ederland. 

Onze M in iste r van Onderw ijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit bes lu it, hetwelk in het Staatsbla d za l wor
den geplaatst en waarvan a fschr ift za l worden 
gewnden aan den Raad va n State . 

Amsterdam, den 7den December 1937. 

WILHE LMINA. 
D e M inÜJ ter van Onderrwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. S I o t e m ak e r d e B r u ïn e. 
(Ui tgeg. 24 Dece1nbe,· 1937.) 

s. 1404. 

3 Decem ber 1937. WET tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan de ge
meente R oermond van de perceelen, ka
dastraal bekend gemeente R oermond, sec
t ie A n°. 956 en sect ie B nos 3847, 3848 
en 3849, a lle geheeel, en n°. 3815, gedeel 
telijk. 

Bijl . H ani/J. II 1936/3 7, 379 ; 1987, 379 ; 
1987/38 , 125 . 

H and. Il 1937/38, blculz. 124. 
B ijl . H and. l 1937/38, 125. 
Hand. l 1937/38 , bladz . 29. 

Wij WJ LHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

da t de gemeente R oe1·1nond1 in koop heeft ge
vraagd eenige la ngs de Maas ge legen opper
vl a kten en da t het belang van den Staat zich 
tegen dezen ve ,·koop n iet verzet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Sta te, enz. 

E eni g artikel. 
Goedkeuring word t verl eend aan den onder

handschen verkoop aan de gemeente R oennond 
van de in de hierna te noemen akte nade r otn
sch reven geheele en gedeeltelij ke kadastrale 
perceelen, welke verkoop is geconstateerd bij 
de in a f chrift aan deze wet gehech te a kte d.d . 
17 November 1936. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. 
WILHELMINA . 

De M inis ter van Financiën, 
J . A . d e W i I d e. 

(Uitgeg. 24 December 1937.) 
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AFSCHRI F T . 

De ondergeteekenden : 
1. Gu il laume M ar ie Veugelors, Ontva nger 

der R egistra t ie en Domeinen te Roermond, 
handel ende namens den Staat der ede rl an
den, (hie rna aan te d ui den a ls de Staat), hier
toe gemacht igd bij brief van den Directeur der 
R egist ra ti e en Dome inen te M aastrich t, dd . 1 
M aar t 1936 n°. 2154, gegrond op de m iss ive 
van den Minister van Financiën, dd. 6 M aart 
1936, n ° . 36, a fdeel ing Domeinen ; 

2. H . J . M . van K eeken , hoofdcomm ies te r 
secretar ie der Gemeente R oermond, deze ge
meente vertegenwoord igende a ls h iertoe door 
Mr. Pau l J oha n R eyme r, burgemeester van 
deze gemeente, overeenkomstig arti ke i 78 de r 
gemeentewet, aangewezen gemacht igde en in 
deze hoedanigheid tevens handelende te r u it
voering van het bes lu it van den R aad dier 
gemeente van den 19 Mei 1936, goedgekeurd 
bij beslu it van Gedeputeerde Sta ten van L im
burg va n den 6 ovember 1936 2e afdeeling 
L a 14669/10 B , zijnde voormelde m acht ig ing 
verleend bij be I ui t dd. 30 J anuar i 1936, waar 
van een afschr ift aan het voo r den Staat be
stemde exemp laar dezer a kte is vastgehecht; 

zij n ove reengekom en a ls volgt : 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de gemeente Roermond, di e in 
koop en in e igendomsoverd rach t aanneem t de 
gronden en wateren kadastraal bekend a ls 
gemeen te R oermond sect ie B nos 3847, 3848 
en 3849, samen g root 3.04.40 H.A. en het 
gedeelte ter grootte van ongevee r 48.20 are 
van het perceel in deze gemeente en sect ie 
be kend a ls n°. 3815, voorzoover gelegen oos
telijk van de onder wate r zich bevindende 
oude steenbezett ing, a lsmede het pe rceel, ka
dastraa l bekend gemeente Roermond secti e A 
n°. 956, lospl aa ts g root 22.5 0 are, zijnde voor
melde pe rcee len nos. 3847, 3848, 3849 en 956 
bij de gemeente in e rfpacht blij kens akte dd. 
31 M ei 1933, overgeschreven ten hypotheek
kantore te R oermond op 1 Juni 1933 in deel 
1019 n ° . 150 ; zooals een en a nder op het 
terre in is afgepaa ld voor wove r de op het land 
l iggende g renzen betreft en in groene kleur is 
aangegeven op de door pa r t ij en gewa armerkte, 
aan deze a kte gehechte tee keni ng . a de toe
pass ing va n deze akte bij het kadaster trnedt 
de u itkomst der event ueele met ing, zooa ls d ie 
u it de kadastrale stukken zal blij ken, in de 
p laats va n de bovenstaande omschrijving va n 
het verkochte goed en de tee kening en zijn de 
kadastra le gegevens beslissend ten aanzien van 
de vraag naar hetgeen ver- en gekocht is. 

Deze ve rkoop en koop geschiedt voor de som 
van zeventien duizend een honderd v ij f gul 
den (f 17105) en onder de vo lgende bepa li n
gen : 

Art. 1 . 1. H et verkoch te wordt overgedra
gen in den staat, waar in het zich thans be
v indt, met a ll e daaraan verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfd ienstbaar 
heden. 

2. De Staat is tot geene rl ei vrij waring ge
houden, behoudens dat h ij instaat voor den 
e igendom. 

3. H et verkochte wordt ge leverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur . 
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Art. 2. V ersch il tus chen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. D e koopster kan, terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelij ke goedkeuri ng is 
verkregen en de koopsom is betaald, het ge
kochte in bezit en genot aanvaarden zulks 
voorzoover het genot niet reeds bij haar is uit 
kracht van de hierboven genoemde akte van 
erfpachtsui tgi fte. 

Art. 4. D e grond- en andere zakelijke belas
tingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zij n van 1 J anuari 1936 af voor 
rekening van de koop ter, onverschillig te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergel ijking 
mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore van 
den Ontvanger der R egi tratie en Domeinen 
te Roermond, of door over chrijving of stor
ting op diens postrekening n° . 4598 (in welk 
geval de oorzaak der betali ng op het over
schrijving of stortingsbiljet moet worden ver
meld) of bij de Nederlandsche Bank, binnen 
een maand na den dag, waarop door dezen aan 
de koopster bij aangeteekend schrijven is ken
nis gegeven van de hiervoor bedoelde goed
keur ing dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit een 
door den genoemden Ontvanger aan den voet 
van all e exemplaren dezer akte te stell en 
onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewezen 
door de vertooning van het bewijs van ter post 
bewrging van den aangeteekenden brief, ter
wijl de inhoud, alles behoudens tegenbewijs, 
zal geacht worden overeen te stemmen met de 
daarvan gehouden aanteekening in het corres
pondentieregister van genoemden Ontvanger . 

4. Indien de koopsom niet binnen den voor
schreven termijn is betaal d, verbeur t de koop
ster een boete van f 75 voor iedere ingegane 
maand verzuim, en heeft de Staat het recht 
deze koopovereenkomst onmiddellijk te ontbin
den, zonder eenige rechterlijke tusschenkomst 
en zonder dat in beide gevall en eeni ge inver
zuimstell ing nood ig is. 

Art. 6. D e gemeente ontslaat den Staat 
voll ed ig van all e verplichtingen welke wuden 
kunnen voortvloeien u it de koopovereenkomst 
aangegaan bij akte van 19 ovember 1918. 

Art. 7. De gemeente verleent aan den Staat 
te all en t ijde uitweg in de rich t ing van en 
naar de stad ten behoeve van a ll e ambtenaren 
der Domeinen, van den Rij kswaterstaat, pach
t.ers van landerijen en hun vee, visschers, uit
voerders en vergunninghouders van bagger
werken, aannemers van werken, we lke op of 
nabij de rivier of het stuwcomplex of de afge
damde Maas moeten plaats hebben en hun 
personeel, en voor de voertuigen van alle 
voormelde per onen. Tot dit doel wordt de 
e rfdi enstbaarhe id als wo juist omschreven ten 
behoeve van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Roermond sectie B n° . 3817, ver
leend over de aan de gemeente Roermond 
toebehoorende perceelen gemeente Roermond 
sectie B nos. 3847- 3850 en, 3851 en langs den 
kortsten weg van en naar den Wilhelmina
singel. 
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Eveneens zullen alle ambtenaren der Do
meinen en van den Rijkswaterstaat en de 
Rijkspolitie e n hun personeel te allen t ijde 
vrij en toegang hebben op elk deel der in deze 
overdracht begrepen perceelen en zullen mo
torbooten en andere vaartuigen behoorende tot 
den dienst van de Domeinen, indien zij aan 
den Jo wal der gemeente li gplaats nemen, vrij 
zijn van betaling van haven- of kadegeld, in 
woverre dat de gemeente den Staat te dezer 
zake moet schadeloosstell en. 

Art. 8. De gemeente verbindt zich het in
gevolge art. 2 van de hierboven bedoelde akte 
van erfpachtsuitgi fte door de g meente geslo
ten huurcontract van een los- laad- en opslag
plaats aan de Maa , waarbij bepaald is dat 
de huur zal voortduren tot 1 J anuari 1942 of 
een lateren datum, doch dat de gemeente be
voegd zal zijn de huur tegen 1 J anua ri 1939 
op te zeggen en waaromtrent genoemde erf
pachtsakte bepaalde dat de huurprij tot 31 
December 1935 niet hooger mocht zijn da n 
f 110 per jaar en na 1 J anuari 1936 niet 
hooger dan f 220 per jaar, na te komen . 

Art. 9. De gemeente is bevoegd de diepte 
voor den loswal, welke, ingevolge de vergun
ning, verleend bij beschikking van den Minis
ter van W aterstaat van den 8 Februari 1928 
n°. 393 afd. Waterstaat A, is aangelegd op 
13.75 1 + .A.P. te onderhouden. 

A rt. 10. 1. D e overschrij ving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
wrg van den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door de koopster n iet wor
den gevorderd, voordat de koop om en de even
tueel overeenkomstig artikel 5 1 id 4 verschul 
digde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aangehechte 
teekening, a lsmede die op haar uitvoering val
lende, komen ten l aste van de koopster en 
moeten door haar binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald op de wijze, in artikel 
5 omtrent de voldoen ing van de koopsom 
voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der ko ten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de koopster 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. _Nadat de akte in de openbare reg isters 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door de koopster zijn betaald, 
worclt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan de koopster uitgereikt. 

Art . 11. Voor de ten uitvoer legging dezer 
overeenkomst wordt domicil ie gekozen ten 
kanto re van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te R oermond den 17 November 1936. 

( get.) J. van K eeken. 
(get.) Veugelers, Ontv . R eg. 

AFSCHRIFT. 

DE BURGEMEESTER. VA ROERMOND ; 
Gelet op het bepaalde in artikel 78 der Ge

meentewet; 
beslui t: 

onder intrekking van zij ne beslu iten van 10 
Januari 1935 en 11 Ju l i 1935 den H eer H . J . 
M. van K eeken, hoofdcommies ter secretarie, 
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te machtigen de gemeente Roermond te ver
tegenwoordigen bij buitengerechtelijke rechts
handelingen die voor haar moeten worden ge
daan en strekken tot ui tvoer ing van besluiten 
van den Raad, van Burgemeester en Wethou
ders of van den Burgemeester. 

Roermond, 30 Januari 1936. 
De Burgemeester van Roe1·mond, 

w.g. P. J. R eymer. 
Voor eensluidend afschrift, 

D e Secretaris van Roermond, 
K ramer. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Genera.al, 

van het Departement van Financiën, 
van A sch van Wijck. 

s. 1405. 

3 December 1937. WET tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop van gronden 
gelegen onder de gemeenten Raamsdonk, 
Waspik, Sp,·ang·-Capelle en B eso yen, aan 
het Waterschap " H et Zuiderafwaterings
kanaal", gevestigd te Waspik. 

B ijl. Hand. Il 1936/37, 46/J; 1937, 463 ; 
1937//!8, 158. 

H and. Il 1937/38, bladz. 124. 
B ijl. H and. l 1937/38, 15/J. 
H and. l 1937/38, bladz. 29. 

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

dat het wenschelijk is, aan het W aterschap 
"Het Zuiderafwateringskanaal" te Waspik 
over te dragen den eigendom van verschil 
lende gronden, wateren en werken, welke 
reeds bij dit waterschap in beheer en onder
houd zijn en gemeld waterschap bereid is aan 
deze e igendomsoverdracht mede te werken: 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
h andschen verkoop van gronden, wateren en 
werken, gelegen onder de gemeenten Raams
donk, Waspik, Sprang-Capelle en Besoyen, 
aan het W ater chap " H et Zuiderafwate rings
kanaal" , gev stigd te W aspik, welke verkoop 
is geconstateerd bij de in afschrift bij deze wet 
gevoegde akte del. 23 December 1936. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. 
WILHELM! A. 

De M inister van Financiën, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 24 December 1937. ) 

BESTUUR DER DOMEINEN. 
Akte van verkoop van onroerend goed. 

De ondergeteekenden: 
1. a. Aiko Anne Vermeulen, waarnemend 

Ontvanger der R egistratie en Domeinen te 
Oosterhout, 

1. b. Mauri ts Drukker, Ontvanger der R e
gistratie en Domeinen te Waalwijk , 

handelende namens den Staat der .Nederlan
den (hierna aan te duiden als de Staat), hier
toe gemachtigd bij brieven van den Directeur 

1937 

der registratie en clomei nen te Maastricht, dd. 
24 September 1936, n°. 8658, en 1 December 
1936, n°. 10792, gegrond op de missives van 
den Minister van Financiën dd. 23 September 
1936, n°. 173, afcleeling Domeinen, en 30 
November 1936, n° . 16, afdeeling Domeinen. 

2. H et Waterschap " Het Zuiderafwate
ringskanaal" te W asp ik ; 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in e igendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan het W aterschap " H et Zuideraf
wateringskanaal" te Waspik, voor wie de 
mede-ondergeteekenden: 

l. Antonius W altherus Hubertus Smeur, 
landbouwer te W asp ik : Voorzitter; 

2. B ernardus Antonius Wilhelmus Jo eph 
de Winter, gemeente-ontvanger te Waspik: 
Secretaris· 

daartoe 'gemachtigd bij besluit van Hoofd
ingelanden dd. 26 Februari 1~36, goedgekeurd 
bij besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant del. 15 December 1936, G. Nr. 
89, in koop en in e igendomsoverdracht aan
nemen: 

I. a. Onder de gemeente R aamsdonk, stoom
gemaal , sluis, huizen, schuren, water, hooi
land, dijk, sloot, publieke weg, kanaal, gras
] and, weiland, losplaats en erf, kada traal 
bekend Gemeente Raamsdonk: 

sectie B. nummers : 848, 853, 912, 928, 936, 
939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 
949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 95 7, 
958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 1032 en 
1033, samen groot 28-35-46 H .A.; 

sectie F. num1ners: 1199, 1200, 1201, 1202, 
1203, 1204, 1205 , 1213, 1214, benevens een 
afgepaald noordwest-zuidoost gericht gedeelte 
van perceel F 1429, 1431, samen groot 9-89-91 
H .A. ; 

b. de bloote eigendom van het perceel ka
dastraal bekend gemeente R aamsdonk sectie 
B, nummer 1031 weiland, groot 70 c.A., be
zwaard met erfpachtsrecht tot 30 April 1937 
ten behoeve van Cornelis Franciscus Kom
mers, boekhouder te R aamsdonk. 

II. a. Onder de gemeente Waspik, hooiland, 
stoomgemaal, erf, water, kade, sloot, kanaal , 
dijk, glooiing, uitweg, grasland, publieke weg, 
brug, talud, magazijn, moeras, kadastraal be
kend gemeente W aspik: 

sectie B . nummers: 875, 876, 877, 878 en 
881, samen groot 3-19-15 H.A. 

sectie C. nummers: 453, 454, 460, amen 
groot 1-13-92 H.A. 

sectie D. numniers: 1357, 1361 , 1428, 1429, 
1430, 1431, 1432, 1433, 1435, 1437, 1438, 1445, 
1446, 1447, samen g root 6-04-18 H.A. 

sectie F. num111,ers : 949, 1030, 1031, 1032, 
1034, 1035 , 1036, 1150, samen groot 1 -84-14 
H .A. 

sectie 0. nummers: 1160, 1161, 1162, 1163, 
samen groot 4-55-40 H .A. 

b. de bloote eigendom van het perceel ka
dastraal bekend gemeente W asp ik, sect ie F , 
nummer 1149, transformatorhuisje en erf 
groot 56 c.A. , bezwaard met erfpachtsrecht 
tot 1 Juli 1950 ten behoeve van de gemeente 
Waspik. 

III. a. Onder de gemeente Sprang-Capelle, 
kade, sloot, weg, wishout, kanaal , berm, ver
graven grond, water, talud, moeras, grasland, 
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weiland, brug, kadastraal bekend Gemeente 
Capelle : 

sectie A. nunimers : 667 en 668, sam en groot 
1-41-00 H .A. 

sectie B. nummers: 258, 259, 260, 261, sa
men groot 86-41 Are. 

sectie C. num1ners: 249, 250, 256, 25 7, 258 
en 259, samen groot 1-20-30 H.A. 

sectfo D . nummers : 496, 497, 498, 499 , sa
men groot 5-02-70 H .A. 

sectie E . nu11imers: 1670, 1671, 1672, 1673, 
1674, samen groot 8-56-30 H .A. 

sectie G. nu11i1ners : 800, 814, 816, 817, 818, 
819, 820, 821, 822, 823, samen groot 4-93-16 
H .A . 

sectie H. num1ne1·s : 552, 553, 556, 557, 558, 
559, 560, 561, 607, 555, samen groot 2-26-25 
H.A. 

b. de bloote eigendom van het perceel Ge
mee nte Capelle, sectie H. nummer 606, huis, 
erf en bouwland, groot 9-40 Are, bezwaard 
met erfpach tsreèht tot 1 J a nua ri 1946, ten 
behoeve van Roelof Blom, arbeider bij den 
W aterstaat te Sprang-Capelle . 

c. publieke weg, brug, kanaal , uitweg, 
sloot, bouwla nd, talud, broekgrond, magazij n, 
kadastraal bekend Gemeente Vrijhoeve-Capell e 
ecti e A , nummers: 419, 421, 422, 425, 426, 

427, 429, 430, 431, 478, a men groot 3-49- 0 
H.A. , a lsmede het met rood aangeduide ge
deelte, g1·oot ongeveer 3-75 Are van het per
ceel kadastraal bekend gemeente V rijhoeve
Capelle, sectie A, numme r 423, waarvan de 
juiste grootte na opmeting door het kadaster 
za l bi ijken, aangegeven op het kaa r t je, ge
hecht aan het voor den Staat (Ontvanger R e
gi tratie W aalwijk) , bestemde exemplaar van 
deze a kte . 

IV. Onder de gemei,nte B esoyen , losplaats, 
weg, water e n kanaal, kadastraal bekend ge
meente B esoyen, sectie C, nummers 904 en 
905, samen groot 36-30 Are. 

D e,,e verkoop e n koo p g schiedt voor de som 
van een en dertig iûuizend achthonderd gulden 
(f 31,800} en onder de volgende bepal ingen: 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overgedra
gen in d en staat, waarin het zich thans be
v ind t , m et alle daaraan verbonden lusten en 
lasten, hee rschende e n lij dende erfdienstbaar
heden. 

2. D e Staat is tot geenerle i vrijwa ring ge
houden , behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek. 

Art. 2. Verschil tusschen de we rkelij ke en 
de hiervoor opgegeven g rootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de o ve reengekome n koop
som, noch tot ontb ind ing van deze overeen
komst. 

Art. 3. D e kooper kan het gekoch te in bez it 
en genot aanvaarden te rstond nadat de hi er
voor be doelde wettelijke goedkeur ing is ver
kregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- e n a ndere zakelijke be
la t ingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende zij n van 1 J a nua ri 1936 a f voor re
kening va n den kooper, onverschill ig te wiens 
name de aanslag geschiedt. 

Art . 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldve rgelijking 
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mogelijk zal zij n, ge chieden ten kantore van 
den Ontvanger de r registratie en domeinen te 
W aalwijk, of door overschrij ving of storting 
op di ens postrekening nummer 4621 (in welk 
geval de oorzaak der betaling op het over
schrijvings- of stortingsbiljet moet worden 
vermeld ), of bij de Nederlandsche Bank, bin
nen een maand n a den dag, waaro p door dezen 
aan den kooper bij aangeteekend schrijven is 
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde goed
keuring dezer overeenkomst. 

2. V an deze goedkeuring zal blijken uit een 
door den genoemden ontvanger te ,v aa lwij k 
aan den voet van a ll e exemplaren deze r akte 
te stell en onder teekende verkl a ring . 

3. D e kenn isgeving wordt vo ll edig bewezen 
door de vertooning van het bew ijs van ter post 
bewrging van den aangeteekende n brie f, ter
wijl de inhoud, a ll es behouden tegenbewijs, 
zal geacht worden overeen te stemmen met de 
daarvan gehouden aanteeken ing in het corres
pondentieregister van genoemden Ontvanger 
te Waa lwijk. 

4. Indien de koopsom niet bi nne n den voor
geschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kooper een boete van 120 gulden voor iedere 
ingegane maand verzuim, en heeft de Staat 
het r echt deze koopovereenkomst onm iddellijk 
te ontbinden, zonder een ige rechterl ijke t us
schenkomst e n zonder dat in beide gevallen 
inver zuimstelling noodi g is. 

A rt. 6. 1. De kooper is verplicht zichzelve 
de feitelij ke levering te versch affen. 

2. De ten t ijde van de betaling der koop
penningen krachtens loopende huur- en pacht
overeenkomsten, erfpachtsuitgiften en vergun
ningen verschu ldigde m aar nog niet opeisch 
bare inkomsten moeten door den kooper, ge
l ij kt ijdi g met de koopsom, worden voldaan, 
naar evenredighe id van het tij dvak, aanvan
gende met het begin van het loopende j aa r of 
de loopende maand van de huur- of e rfpach ts
overeenkomst, erfpachtsuitg ifte of vergunning 
tot den dag, waarop de kooppenn ingen wor den 
voldaan. 

3. Huren, pachten, erfpach tsca nons e n an
dere inkomsten, ach terstalli g ten tij de de r 
onderteekening dezer a kte zull e n door den 
kooper gelijkt ijdi g met de beta ling der koop
penningen moeten worden voldaan, wordende 
de kooper gesubrogeerd in de rechten van den 
verkooper. 

4. Voor zoover de inkomsten bij vooruit
betaling werden voldaan, za l een verrekening 
ten voordeele van den kooper plaats vinden, 
op de wijze a ls bij de tweede a linea van di t 
artikel is bepaa ld. 

Art. 7. T en laste van het pe rneel kadastraal 
bekend gemeente Raa msdonk, sectie F , num
m er 1429 gedeeltelijk (eigendom van den Staat 
der N ederlanden) en ten behoeve van de bij 
deze akte o vergedragen perceele n kadastraal 
be kend gemeen te R aamsdonk, sect ie F. num
mers 1199, 1200 , 1201, 1202 en 1203, en 
F 1429 gedeeltelij k, voor zoover hi ervoor over
gedragen aan het W aterschap " H et Z uideraf
wateringskanaal" , wordt gevestigd de erf
dienstbaarhe id va n weg, ter breedte van dri e 
meter , gaande over den kru in van den dijk 
van het Oude Maasje en den voormali gen toe
gangsweg naar het K e izersveer naar den R ijks
weg Gorinch em-Breda. 



619 

Art. 8. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de zo rg 
van den Ontvanger te Waalwijk. D eze over
schrijving kan door den kooper niet worde n 
gevorderd, voordat de koopsom en de even
tueel overeenkomstig artikel 5, lid 4, ver
schuldigde boete geheel is betaald . 

2. De kosten dezer akte en der aangehechte 
teeken ing, alsmede di e op haar uitvoering 
vallende, komen ten laste van den kooper e n 
moeten door hem binne n veertien dagen na 
opgave worden betaald op de wij ze, in a rtike l 
5 omtrent de voldoening van de koopsom voor
geschreven. 

3. B ij te late betaling der kosten, in lid 2 
van d it artikel bedoe ld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week ver
zu im. 

4. N a dat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul 
digde boete door den kooper zij n betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger te Waalwijk aan den kooper uitgereikt. 

Art. 9. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt dorni c il ie gekozen ten kan
tore van de voornoemde ontvangers. 

A ld us in dr ievoud opgemaakt en geteekend 
te W aalwij k, den 23 D ecember 1936. 

s. 38. 

A. Smeur. B. de Winter 
Vermeulen. Drukker. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
D e S ecretaris-Generaal, 

van het :Ministerie van Financi ën, 
van Asch van Wijck. 

3 Deceni ber 1937. WE'l', houdende goedkeu
ring van het op 27 J anuari 1937 te B e·rtt 
tusschen N ede,·land en Z witserland ge
sloten verdrag betreffende ongevallenver
zekering. 

Bijl. Hand. Il 1937, 574; 1937/38, 261. 
Hand. Il 1937f88 , bladz. 124. 
Bijl. Har,,d,. l 1937/38, 261. 
Hand. l 1937/38 , bladz. l!9. 
W ij WJLHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat h et op 27 J anuari 1937 te B em tusschen 
Nederland en Z witserland gesloten verdrag 
betreffende ongevallenverzekering ingev,)lge 
artikel 58 der Grondwet de goedkeuring be
hoeft der Staten-Generaal; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et bij deze wet in afdruk gevoegd 

op 27 J anuari 1937 te B ern tusschen Neder
land en Zwitserland gesloten verdrag betref
fende ongevallenverze kering wordt goedge
ke urd . 

2. D eze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven t,e Amsterdam, 3 December 1937. 

WILHELM! A. 
De :Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Rom me. 
De M ini.ster van Buitenlandse/ie Zaken, 

J. p at ij Il . 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I in g. 
( Uitgeg. 24 Dece11tber 1937.) 
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Fransohe tekst. 

Tralté entre les Pays -Bas et la Suisse en 
matlère cl'assurancc contre les accldents 

tlu travall. 

Sa Majestó l a R e ine des Pays-Bas et le 
Conseil Fédéral Suisse, s' inspirant de l' article 
2 de la convention concernant l'égalité de 
traitement des travai ll eurs étrangers e t no
tionaux en matière de réparation des acciclents 
du travai l, acloptée comme projet de conven
tion par· la Conférence internationa le du tra
va il , à a septième ession, Ie 5 juin 1925, et 
clont les ratif ications des Pays-Bas et de la 
Su isse ont été enregi trées a u Sec rétariat gé
néral de la Société des Nations respectivement 
le 13 seprernbre 1927 et Ie l er février 1929, 

ont résolu de régl er les rapports entre les 
Pays-Bas et la Suisse en matière cl'assurance 
contre les acciclents du travai l et ont nommé 
pour L e urs Pl é nipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas : 
Son Excellence M . Ie chevalier Care] van 

Rappard, envoyé extraordina ire et m inistre 
p lén ipotentia ire des Pays-Bas, 

Ie Con ei] Fédéral Suisse : 
Monsieur Ie Conse iller fédéra l H . Obrecht, 

chef du Déparrement fédéral de l'économie 
publique, 
lesquels, clûment autorisés à cet-effet, 3ont 
convenus des dispositions suivantes : 

Article premier. Les entreprises assujetties 
aux lois de réparation obligatoire des sui tes 
dommageables des accidents du trava il d'après 
Ie loi s des deux parties contractantes et qui, 
ayant leur siège sur Ie territoire de l' une 
d'elles, exercent aussi leur activité sur Je ter
r itoire de l' autrn, sont en ce qui concerne les 
travaux exécutés dans chacune des parties, 
exclusivement. soumises à l a législation de l a 
part ie ou se font ces travaux; Ie tout sous 
réserve des exceptions prévues aux articlea 2 
et 3. 

Art. 2. En tant que les travaux visés à 
l' article l er sont exécutés par des pe, on nes 
ayant leur domicile sur Ie ten-ito ire de la 
partie 01'1 l'entreprise a son siège, il est fait 
exclusivernent appl ication de la législ at.ion 
de cette part1e. 

Art. 3. Pour les e ntreprises de tran port 
( transports par voie de terre, par eau ou par 
Ie a irs) qui ont leur siège d ans 1 'une des 
deux parties et qui exercent a ussi leur ac
ti vité dans l'autre, l a lé6 ialat ion de l a partie 
ou l 'entreprise a son siège est seule applicable 
à la partie ambulante de l 'exploitation, inclé
penclamment de 1 'étendue des travatLx exéc,ttés 
clans ehacune des deux parties. Le personnel 
de la partie ambulante reste soumis à cette lé
g islation, même s' il resto occupé à des tra
vam, se rattachant à cl' au tres sections de 
l 'entreprise et qui s'effectuent sur Ie territoire 
de l 'au tre partie. 

La cli spos ition de l'al inéa précéclent est ap
plicable aux entrepr ises visées à l' articl e l er, 
qui se servent de moyens de transpor t pour 
l 'exerc ice de leur exploitation et un iquement 
en vue de leurs besoins propres. 

Art. 4. En tant que les e ntreprises p rávues 
par les articles 1 et 3 sont, en vertu de ces 
articles, soum ises à la législation de l'une des 
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parti es, cette législation s'appl ique aux per
so~_mes _ occupées dans , lesdites entreprises,. 
meme s, ces personnes n ont par leur domicile 
sur Ie territoire de ladite partie. 

Art. 5. L'accident auquel s'applique la loi 
de réparation des dommages ré ultant des ac
cidents du travail en vigueur dans l'une des 
parties ne peut, indépendamrnent de l'action 
fondée sur cette loi, donner ouverture à des 
actions autres que celles qui sont accordées par 
la législation de la partie <lont ladite Joi est 
applicable. 

Art. 6. En ce qui concerne l'exécution des 
lois relatives aux accidents du travail de l'une 
partie sur Ie territoire de l'autre, les autor ités 
adm inistratives et judicia ires compétentes s'ac
corderont mutuelle assistance et se prêteront 
aide juridique d'après les dispo itions convon
t ion nelles en vigueur entre les deux parties 
en matière oivile et comrneroiale. Dans Jes cas 
urgents les autorités, procéderont, même d'of
fi ce, aux mesures d'i nstruction nécessaires, 
comme s'il s'agissait de l'exéoution de la loi 
nationale. 

L' autorité compétente pour exécuter les com
missions rogatoires sera: 

a. dans les Pays-Bas, Ie pré ident du R aad 
van Beroep voor de Ongevallenverzekering 
dan Ie resort duquel l'exécution doit avoir 
lieu; 

b. en Suisse, la Caisse nationale sui s:;e 
d'a surance en cas d'accidents pour les ques
tions d'ordre administratif, Ie tribunal can
tonal des assurances du for pour les questi .:ms 
d'ordre judiciaire. 

Les dispositions légales qui régissent la procé
dure devant les R aden van Beroep s'appli
quent, par analog ie, à la procédure <levant Ie 
pré ident. 

Art. 7. Les dispositions, en vigueur sur le 
territo ire de l'une des deux parties, d'après 
lesquelles, en matière d'accidents du travail, 
sont accordées des excemptions de droits et de 
timbre et autres droits fiscaux, y com pris les 
dispositions relatives à la passation ou à la 
délivrance gratuite des actes, certificats et 
documents, seront observées lorsque dans cette 
partie Ja législation sur les accirlents cle 
l'autre partie doit être appl iquée. 

Art. 8. Les dispositions des articles 5, 6 et 
7 sont également appl icables lorsqu'une entre
prise, que! que soit Ie lieu ou e lle a son siège, 
n' exerce son activité et n'est as ujettie à J' as
surance que dans l'une des deux parties. 

Art. 9. Lorsque, dans ]' application ..ie la 
législation sur les accidents du trava il de 
l'une des parties, il y a lieu d'exprimer la 
valeur du salaire fixé dans la monnaie de 
l'autre partie, la convers ion se fait sur la base 
d'une valeur moyenne déterm inée par chacun 
des deux Gouvernements pour l'application de 
sa législation et qu' il doit faire connaî tre à 
l' autre Gouvemement. 

Art. 10. La présente convention n'est pas 
applicable au territoi re du Royaume des P ays. 
B as situé hors de l'Europe. 

Art. 11. La présente convention sera rati
fi ée et les instruments des ratifications seront 
échangés à Berne Ie plus tót possible. 

La· convention entrera en vigueur un mois 
après Ie premier jour du mois qui suivra 
!'échange des ratifications. 
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La convention pourra être dénoncée en tout 
temps par chacune des deux parties contrac
tantes et cessera ses effets à l'expiration de 
l'année civile suivant la dénonciation. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respec
tifä ont signé l a présente convention et y ont 
apposé leurs cachets. 

Fait en double exempla ire à Berne, Ie 27 
janv ier 1937. 

s. 39. 

· ( L .S.) C. VAN RAPPARD. 
( L .S.) OBRECHT. 

16 D ecember 1937. WET, houdende goedkeu
r ing van het den 8sten Mei 1937 te 
Montreuz gesloten verdrag betreffende de 
afschaff ing van de Capitulaties in Egyptr. 

B ijl . Hand. ll 1931, 566; 1937/38, 203. 
H and. ll 19-~1/38, bladz. 125. 
B ijl. Hand. I 1931/38, 203 . 
Hand. I 1931/38, bladz. 38-40. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in o_verweging genomen hebben, 

dat het op 8 Me, 1937 te Montreux tusschen 
Egypte aan de eene zijde en de Ve,·eenigde 
Staten van Amerika, B elgië, Groot-Brit,innië 
en No ord- I erland, Au;;tralië, Nieuw-Zeelanrl, 
de Unie van Z uid,.A frika, den l erschen Vrij
staat, Denenwn-ken, Spanje, Frankrijk, Grie
kenland, Italië, Noorwegen, Nederland, Portu
gal en Zw eden aan de andere zijde gesloten 
verdrag betreffende de afschaffing van de 
Capitulaties in Egypte, alvorens te worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

Zoo is het, dat W ij , den R aad van State enz. 
Art. 1. _ H et bij deze wet in afdruk ge;oegd 

op 8 Me, 1937 te M ontreux tusschen Egy'fJte 
aan de eene zijde en de Vereenigde State,i 
van Amerika, B elgië, G1,oot-Britannië en 
Noord,.l erland, Australie, Nieuw-Z eeland, de 
Unie van Zuid-Afrika, den l erschen Vrijstaat, 
D enema:rken, Spanje, F,·ankrijk, Griekenlan,d, 
Ital ië, Noorwegen, N ede,·land, P ortugal en 
Zweden aan de andere zijde gesloten verdrag 
betreffende de afsch affing van de Capitulaties 
in Egypte wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkond iging. 

Lasten en bevelen, enz.; , 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember 1937. 
WILHELM! A. 

D e M inis te,r van B uiteruand:sche Z aken 
J . P at ij n. ' 

D e Minister van J ustitie, C. Gos e I in g. 

Fra nsche tekst. 

De M inister van Kol oniën, 
C h. W e I te r. 

(Uitgeg. 28 D ece'lliber 1937. ) 

Conventlon conce rua nt l'abolJtlon des carl l
t ulatlons en Egypte slg·née à Mo nt re ux, 

Ie 8 mal 1937. 

Sa Maje té Ie Roi d'Egypte, d'une part, 
et 

Ie Président des Etats-Unis cl' Amérique; Sa 
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Majesté Ie Roi des Bel ges; Sa Majesté te Roi 
de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Domi
nions Britanniques au delà des Meu, Empe
reur des In des; Sa Majesté Ie Roi de Dane
mark; Ie Président de la R épublique Espag
nole; Ie Président de la R épublique Fran
çaise; Sa Majesté Ie Roi des H ellènes; Sa 
Ma jesté Ie Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie; 
Sa Ma jesté Ie Roi de orvège; Sa Majesté 
la R eine des Pays-Bas ; Ie Président de la 
Républ ique Portugaise; Sa Ma jesté Ie Roi de 
Suède, d' autre part; 

Considérant que Ie régime des Ca pi tnlations 
jusqu'ici en vigueur en E gypte ne correspond 
plus à la situation nouvelle à l aqt.elle ce pays 
est pal'Venu par Ie progrès de ses institutious 
et qu'il doit en conséquence y être mis fin ; 

Estimant qu'à la suite de l' aboli tion, con
venue d'un commun aooord, dudit régime, il 
convient d'établir entre eux des relations ba
sées sur Ie respect de !' indépendance et rle la 
souveraineté des Etats et sur Ie dro1t commun 
international ; 

Auimés du sincère désir de facil iter entre 
eux l a plus large et la plus confiante colla
boration; 

Ont décidé de conclure une convention à eet 
effet et ont nommé pour Leurs Pl énipoten
tiaires, savoir : 

Le Président des Etats-Unis d'Amér ique: 
M. Bert Fish, Envoyé extraord inaire et Mi

nistre pléuipotentia ire des Etats-Unis d'Arné
r ique au Cai re; 

Sa Majesté le Roi des Bel ges: 
M . Pierre Forthomme, Grand Croix de 

l'Ordre de la Couronne, Grand Officier de 
l 'Ordre de Léopold, ancien Ministre, Envoyé 
extraordina ire et Ministre plénipotentiaire; 

Sa Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, 
d'I r lande et des Domi nions Britanni
ques au delà des Mers, Emperour des 
Indes: 

Pour la Grande-Bretagne et l' Irl ande 
du Nord: 

Le Très Honorable Capitaine David Euan 
Wallace, M .C., M.P. , Sous-Secréta ire d'Etat 
P a rlementaire aux Affa ires étrangères, Secré
taire P arlementaire au Board of trade, Secré
taire du Département du Commerce d'outre
mer · 

M'. David Victor Kelly, C.M.G., M.C. Con
se iller à ]'Ambassade de Sa Majesté B ritan
nique au Caire; 

W. Willi am Eric Beckett, C.M. G., Deuxiè
me Conseiller Juridique au Foreign Office; 

P our le Commonwealth d' Austral i•3: 
Le Très Honorable Capitaine Dav id E uan 

Wallace, M. G., M.P. ; 
Pour Ie Dominion de Nouvelle-Zélande: 

Le Très H onorable Capitaine David Euan 
Wall ace, M .C., M.P . ; 

Pour l'Union Sud-Africaine: 
M . le Dr. Stefanus François N audé Gie, }\Ii

nistre de l'Union Sud-Africaine à Berlin; 
M. Harry Thomson Andrews, Délégué per

manent auprès de la Société des Nations; 
Pour l 'Etat libre d' I rlande: 

M: Francis T . Cremins, Délégué pennanent 
auprès de la Société des ations; 
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Pour ]'Inde: 
Le Très Honorable Capitaine David Euan 

Wallace, M.C. , M.P.; 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark: 
M. Niels P eter Arnstedt, Envoyé extra

ordinai re et Ministre plénipotentiaire au 
Caire; 

M. iels Vilhelm Boeg, Membre de la Cour 
d' Appel à Copenhague, a ncien juge près les 
Tribunaux de la R éforme en Egypte, a ncien 
Prés ident du Tribunal arbitral turco-grec; 

Sa Majesté Ie R oi d 'E gypte : 
Moustapha El-Nahas Pacha, Président du 

Conseil des Ministres, Ministre de l'Intérieur 
et de l 'Hygiène publique; 

Dr. Ahmed Maher, P résident de la Cham
bre des Députés; 

Wacyf Boutros Ghali P acha, Ministre des 
Affaires étr angères; 

Makram Ebeid P acha, M inistre des Finan
ces · 

Abdel Hamid Badaoui P acha, Président du 
Comité du Contentieux de l 'Etat; 

Le Prés ident de la R épublique Espag
nole : 

M. Antonio F abra Ribas, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentia ire à Berne; 

M. M ar iano Gomez, Président de la Cour 
Suprême de Justice et a ncien Recteur rle 
1 'U niversité de Valence; 

Le Président de la R épublique F r<1n
çaise: 

M. F rançois de Tessan, Député, Sous-Secré
ta ire d'E tat à la Prés idence du Conscil ; 

M. Max Hymans, Député, ancien Prés ident 
de la Commission des douanes et des Conven
l ions commerciales; 

Sa Maje té Ie Roi des H ell ènes : 
M. Nicolas Politis, Envoyé extraordinaire et 

Minjstre plénipotentiaire de Grèce à P aris, 
Ancien Ministre des Affa ires étrangères; 

M. Georges Roussos, Envoyé extraord inaire 
et Ministre plénipotentiaire, Ancien Ministre 
des Affa i1·es étrangères; 

M . Constantin Vryakos, Envoyé extraord i
naire et Ministre plénipotentiaire, ancien Mi
nistre de la Justice; 

M. Constantin Sakell aropou lo, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire, Direc
teur des Affaires poli tiques au Ministère des 
Affaires étrangères; 

Sa Majesté Ie Roi d'Italie, Empereur 
d'Ethiopie : 

Le Comte Lui gi Aldrovandi Marescotti, di 
Vi ano, Ambassadeur de Sa Majesté Ie Roi 
d'Ital ie, Empereur d'Ethiopie; 

M. Salvat.ore Messina, Prési<lent de Section 
de la Cour de Cassation ; 

M. Piero P arini, Ministre P lénipotentia ire, 
Directeur généra! des Italiens à l'étranger; 

M . P ell egrino Ghigi, Envoyé extraordinaire 
et Mini tre plénipotentiaire de Sa Majesté Ie 
Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, au Cai re; 

Sa Majesté Ie Roi du Norvège: 
M. Michael H ansson, Ancien Président de 

la Cour d'appel mixte d'Egypte, Membre pour 
la Norvège de la Cour permanente d'arbitrage 
à La H aye, Président de !'Office Internatioua. l 
Nansen pour les réfugiés; 
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Sa M a jest.é la R eine des P ays-B as: 
M. W. C. Beucker Andreae, Chef de l a Di

rection des Affa ires J uridiques au Ministè re 
de Affaires étrangères; 

M. Ie Chevalier J. J. B . Bosch de Rosen
thal , Ch argé d' Affai res des Pays-Bas au Cai re; 

Le Comte W. F. L. de Bylandt, Conseill er 
à la Légation des P ays-B as à Paris ; 

L e Président de la R épublique P ortu
gaise: 

1. le Dr. J . Cae iro Da M ata, Ancien Mi
nistre des Affa ires étrangères, Professeur et 
R ecteur de l'Univers ité de Lisbonne; 

Sa Majesté le Roi de Suède: 
M. K. K. F. M almar , Directeur de la Di

vision J uridique du Ministère des Affa ires 
étrangères . 

L e quels, après avoir déposé leurs pleins 
pouvoi r , trouvés en bonne et due forme, aonl 
con venus des di sposition suivant.es: 

Articl e prem ier. Les H autes P arties con
tractantes déclarent accepter , chacu ne en r,e 
qui la concerne, l' abolition complète des Ca
pi tulations en Egypte à tous les points de 
vue. 

Art. 2. Sous réserve de principes du droit 
international , les étrangers seront soumis à la 
législation égyptienne en matière pénale, ci
vile, commerciale, adm inistrative, fi scale ou 
au tre. 

I l est entendu que la législation à l aquell e 
les étrangers seront soumis ne sera pas in
compatible avec les principes généralement 
adoptés dans les législations modernes, et ne 
comportera pas, spécialement en matiè re fi s
cale, de discrimi nation au détriment des 
étrangers ou au détriment des sociétés c::onsti
tuées conformément à la loi égyptienne dans 
lesquell es les étranger ont des intérêts sérieux. 

L a d isposition qui précède, en tant qu'ell e 
ne constitue pas une règle reconnue de droit 
internationa l, ne sera appl icable que durant 
la période trans itoire . 

Art. 3. La cour d'appel mixte et les tribu
naux mixtes ex istants sont maintenus jusqu 'au 
14 octobre 1949. 

A pa rtir du 15 octobre 1937, il s se ront régis 
par une lo i égyptienne portant R èglement 
d'organ isation judi iaire dont le texte· est a n
nexé i, la présente Convention. 

A l a date viséc à l' a linéa prem ier, to:.ites 
les a ffaires pendantes <levant les tr ibunaux 
m ixtes seront transférée en l'état et sans fra is 
aux tribuna,uc nationaux pour y être pour
suivies jusqu' à leur solut ion définitive. 

L a pér iode allant du 15 octobre 1937 jus
qu' au 14 octobre 1949 sera dénommée "pé
riode trans itoire". 

Art. 4. Les m agistrats, fonct ionnai rcs et 
empl oyés des tribunaux mixtes et du parquet 
mixte en serv ice au 14 octobre 1937 sont ma in
tenus en fonctions. 

Art . 5. Les règles applicables par les tribu
naux nationaux égyptien en matière d'actiond 
accessoires seront les mêmes que cell es qui 
sant prévues pour les t ribunaux m ixtes par 
l 'a rticle 37 du R èglement d'organisation jud i
ciaire mixte . 

Art. 6. Les tribunaux nationaux connaî
tront des poursui tes contra les auteurs et ~,om-
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plices, quelle que soit leur nationali té, des 
crimes et d' lits visé à l' a rti cle 45 du R è,;le
ment d'organisation judicia ire mixte lorsqu' il 
s'agit des magistrats et officiers de justice de 
ces tribunaux, de leurs sentence et ma ndats, 
ou lorsqu'il s'agit d'une banqueroute simpl e 
ou fraudu lcuse dans les cas de fai lli te pronon
cée par ces tribunaux. 

Art . 7. Le changement de nationalité cl ,; 
l'une des pa rties survenu en cours d' indtance 
devant les tribunaux nationaux ne pourra 
modifier la compétence du tribunal saisi. 

Art. 8. Sous réserve des dispos itions de 
l'article 9 ei-après, aucune action civ ile, com
merciale, de statut personnel ou pénale, ne 
ser a reçue à partir du 15 octobre 1937 <levant 
les jur idictions consulaires en E gypte. 

L es causes commencées devant ces jur idic
tions avant la date précitée seront cont inuócs 
par <levant lesdi tes juridictions jusqu'à leur 
solution définitive, à moi ns qu'elles ne so ien t 
transférées aux tribunaux mixtes da ns les con
ditions prévues à article 53 du Règlement 
d'organisation judiciaire. 

Art. 9. Chacune des H autes Parties con
tractantes qui a des tribunaux consul a ircs en 
Egypte, pourra les conserver à l 'effet d 'exer
cer la juridiction en rnatière de statut pe rson
nel , dans tous les cas ou la loi appl icable esL 
la loi nationale de cette H a ute P artie contrac
tante. 

T oute H aute P artie contractante qui désire
ra it user de cette facu lté devra en donner avis 
au Gouvernement royal égyp t ien en même 
temps qu' ell e déposera ses instrum ents de ra
t ification à la présente Convention . 

Au cours de la période transito ire, chaque 
H aute P artie contractante pouna décla rer 
qu'ell e renonce à sa juridiction consula ire. 
Cette déclaration sortira ses effets à partir 
du 15 octobre qui suivra la date à laquelle 
ell e aura été fa ite. Aucune a ffaire nouvella ne 
pourra être in troduite après la date à la
quelle la renonciation aura pris effet, mais les 
procédures en cours pourront être su ivies jus
qu'à la solution définiti ve du li t ige. 

L es juridictions consulaires ne seront pas 
maintenues après Ie 14 octobre 1949. A cetle 
date, toutes les affaires penda nte devant ces 
jurjdiction seront transférées en l'état aux 
tribunaux. 

Art. 10. En matière de statut personnel , l a 
loi applicable déterminera la juridiction com . 
pé tente. 

L e statut p ersonne l con,pre ndra les matièrP,S 
définies à l'article 28 du R èglem ent d'org:rni
sation judiciaire mixte. 

L a loi applicable sera déterm inée d'après 
les règles énoncées aux articles 29 et ~{l dudit 
R èglement. 

Art. 11. Les consuls étrangers seront sou
mis à la juridictiou des tribunaux m ixtes, sans 
les réserves admises par Ie droit des gens. li s 
ne pourron t notamment pas être poursuivi s it 
ra ison d'actes accomplis dans l'exercice de 
leu r,; fonctions. 

Sous condition de réciprocité, il s exerce ront 
les attr ibut ions communément reconnues aux 
consuls en m atiè re d'actes d'état civil, de 
contrats de mar iages et autres actes nota ri és, 
de success ,on, de représenta t ion en justice de 
leurs nationaux absents et de nav igation ma-
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rit.ime, et jouiront de l' immunité personnelle. 
Jusqu 'à la conclusion de conventions consu

la ires et, éventuellement, durant un délai de 
trois années à partir de la date de la signa
ture de la présente Convention, les consuls 
continueront à jouir des immunités qui leur 
sont actuellement reconnues en ce qui coucerne 
les locaux du consulat et en matière d'impóts, 
droits de douane et au tres contributions pub] i . 
ques. 

Art. 12. Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent à conserver en Egypte durant la 
pértode transito ire tvus les documents judi 
ciaires de leurs tribunaux consula ires. 

Les juridictions du pays pourront prendre 
conna issance de ces documents toutes les fois 
qu'elles Ie jugeront nécessa ire pour une af
fa ire de leur compétence; des copies certi
f iées conformes des dits documents leur seront 
fournies sur demande. 

Art. 13. Tout diffé rend entre les H a•Jtes 
Parties contractantes au sujet de l' inte rpré ta
tion ou de l' application de di spositions de 
la présente Convention qu'ell es n eraient pa 
parvenues à résoudre par les moyens diploma
tiques sera soumis, à la demande de l'une 
des P arties au différend, à la Cour perma
nente de Justice internationale. 

Toutefois, s' il existe actuell em ent entre l'urn, 
des Hautes Parties contractantes et Sa Ma
jesté le Roi d'Egypte un traité d' a rbi t rage 
prévoyant un autre tribunal, celui -c i sera, 
pendant la durée de la Convention, substituée 
à la Cour permanente de Justice internatio
nale aux f ins du présent article, même s i 
!edit traité d' arbitrage cesse d'exister à d'au
tres f ins . 

Art. 14. La présente Convention, à l 'excep
tion de !' annexe visée à l'article 3, est établi e 
en un seul exemplaire en langues française et 
angl aise. Les deux textes feront égalemen t foi 
pour son interprétation. 

Pour ]' annexe sus-v isée, Ie texte françai s 
fera seul foi. 

Art. 15. La présente Convention sera rati
fi ée et les instruments de ratification seront 
déposés le plus tót possible au Caire. Le Gou
vernement Royal égyptien se ch argera de faire 
enregistrer la Convention au Secrétariat de la 
Société des N ations. 

L e Gouvernement Royal égyptien informera 
les Gouvernements des Haute Parties con
tractantes et le Secrétaire généra] de la So
ciété des ations du dépót de chaque ratifi
cation. 

L a présente Convention entrera en vigueur 
le 15 octobre 1937 si trois instruments de r a
tification ont été déposés. Ell e n'entrera néau
moins en vigueur à l' éga1·d des autres signa
taires qu'à la date du dépót de leurs instru
m ents de ratificat ion respectifs. 

En foi de quoi les plérupotentiaires susmen
tionnés ont signé la présente Convention. 

Fait à Montreux, Je huit mai mil neuf cent 
trente-sept, en un seul exemplaire, revêtu des 
sceaux des P lénipotentiaires, qui sera déposé 
dans Jes archives du Gouvernement royal 
égyptien et <lont les copies certifiée conformes 
seront remises aux Gouvernements des Puis
sances signataires. 

( L.S.) 
( L.S. ) 
( L .S.) 
(L .S.) 
(L.S.) 
( L .S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L .S. ) 
(L.S.) 
(L. S .) 
(L.S.) 
( L .S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
( L .S .) 
(L.S.) 
( L .S. ) 
(L.S.) 
(L.S.) 
( L .S. ) 
(L .S .) 
(L .S.) 
(L.S.) 
(L .S.) 
(L .S .) 
(L.S.) 
( L.S.) 
(L.S. ) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 

s. 40. 

B ert FISH. 
P. FORTHOMME. 
David Euan WALLACE. 
David Victor KELLY. 
Wi lli am Eric BECKETT. 
David Euan WALLACE. 
David Euan WALLACE. 
S. F. . GJE. 
H. T . ANDREWS. 
F. T. CREMINS. 
D av id Euan WALLACE. 
N . P. ARNSTEDT. 

. V . BOEG. 
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MOUSTAPHA EL-NAHAS . 
A . MAHER. 
WACYF BOUTROS GHALI. 
MAJCRAM EBEID. 
A. BADAOUI. 
A. FABRA RIBAS. 
Mariano GOMEZ. 
F . DE TESSAN. 
HYMANS. 
N . POLITIS. 
G. ROUSSOS. 
C. VRYAKOS. 
C. M. SAKELLAROPOULO. 
L. ALDROVANDI. 
Salvatore MESSINA. 
P iero PARINI. 
GHIGI. 
Michaël HA SSON. 
W . C. BEUCKER ANDREAE. 
J. BOSCH DE ROSENTHAL. 
W. DE BYLANDT. 
J . CAEIRO DA MATTA. 
MALMAR. 

31 Deceni be,· 1937. WET, houdende goed
keuring van het Derde verdrag tot wij
ziging van het N ederlandsch-Duitsche 
Douane- en Credietverdrag van 26 N o
vember 1925, op 30 April 1937 te 's- Gra
venhage tusschen N ederland en D uitsi;h
land gesloten . 

Bijl . Hand. Tl 1937/38, 332. 
Harid. ll 19.~7/38, bladz . 178. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 33!2. 
Hand. l 1931/38, bladz. 65/6. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebb11n. 

dat het Derde verdrag tot wijziging van het 
ederl andsch-Duitsche Douane- en Crediet

verdrag van 26 N'ovember 1925 , op 30 April 
1937 te 's-Gravenhage tusschen N ede1·land en 
Duitschland gesloten, alvorens te kunnen wor
den bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. Het in afdruk bij deze wet gevoegde 

Derde verdrag tot wijziging van het N ed~r
landsch-Duitsche Douane- en Credietverdrag 
van 26 November 1925 , op 30 Apr il 1937 te 
's- Gravenhage tusschen N ederland en Duitsch . 
land gesloten, wordt goedgekeurd . 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer a fkondi
g ing. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, 
J. A. de W i I de. 

D e M inister van B uitenlandsche ,';aken, 
J . Pat ij n. 

(Uitgeg. 14 J anua,·i 1938.) 

Der de ver drag tot wijziging van het l\" e• 
derla ndsch -Dnltsche Douane• cu Cretllet

verdrag van 26 November 1925. 

Hare Majesteit de Koningin der ederlanclen 
en 

de Duitsche Rijkskanselier, 
overwegende, dat het wenschelijk is z~kere 

bepalingen van het ederland ch-Dmtsche 
Douane- en Credietverdrag van 26 ovember 
1925, die op het crediet betrekking hebben, 
te wijzigen, hebben tot Hunne gevolmachtig
den benoemd: 

H are Majesteit de K oningin der N ederlan-
den : 

den Thesaurier-Generaal B. J . de Leeuw ; 
de Dui tsche Rijkskanselier: 
den V oordragenden Legatieraad bij het 

1ini terie van · B uitenlandsche Za ken Felix 
Benzler; 

die, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden ".'?lmachten, het 
navolgende overeengekomen ztJn: 

Art. 1. De in artikel 3 sub 1 van het 
Nederlandsch-Duitsche Douane- en Crediet
verdrag van 26 ovember 1925, in verba1;1!1 
met artikel 1 van het Tweede verdrag tot WIJ
ziging van het Douane- en C.redietverdrag v~n 
6 Juni 1934 bepaalde loopt1Jd van het cred1et 
aan Duitschland voor den aankoop van grond
stoffen (rekening B) wordt overeenkomstig 
de navolgende bepalingen verlengd: 

Art. 2. In artikel 3 van genoemd verdrag 
worden de nummers 2- 4 door den volgenden 
tekst vervangen: 

2. de rentevoet bl ijft op 4 % bepaald; 
3. aan het e inde van het jaar 1943 wordt 

het maximum bedrag, tot hetwelk over het 
crediet be chikt kan worden, tot f 112 millioen 
verlaagd; 

4. aan het e inde van elk volgend ka lender
jaar wordt het maximum bedrag, tot h etwelk 
over het crediet beschikt kan worden, telkens 
met f 28 millioen verlaagd. Dienovereenkom
stig zal het crediet aan het e inde van het 
jaa,· 1947 voll ed ig afge lost z1Jn. . 

Art. 3. Dit verdrag vormt een mtegreerend 
bestanddeel van het Douane- en Crediet~er
drag. Het zal worden bekrachtigd en treedt 
een maand na de uitwisseling van de be
krachtigingsoorkonden, die te Berlij n zal 
plaats vinden, in werk ing. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud, in de ederlandsche 
en de Duitsche taal, te 's-Gravenhage, J en 
30sten April 1937. 

DE LEEUW. 
F. BE ZLER. 
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s. 314. 

31 D ecember 1937. WET tot wijziging van de 
grens tus chen de gemeenten Atnbt-Har
d,enberg en V1·iezenv cen. 

B ijl. H awl,. II 1937, 508; 19 7/38, 168. 
Hand. I l 1937/38, blaik. 7312-734. 
B ijl. H and. l 1937/38, 168. 
H and. l 1937/38, blaik. 65!6. 

Wij WILHELM! A , enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschelijk is de g rens tus chen de 
gemeenten Arnbt-Hard,enb erg en Vriezenveen 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 J anuari 1938 

wordt aan de gemeente Vriezenveen een ge
deelte van de gemeente A1nbt-H ard,enberg toe
gevoegd, zoodat de grens tusschen de beide 
gemeenten zal loopen a l volgt: 

In het oosten bij de Rijksgrens aanva ngende 
volgt de grens tusschen de gemeenten Vrie
zenveen en Arnbt-Hard,enb erg het bestaande 
beloop langs de gehuchten Klo osterhaar __ en 
Sibculo tot aan de grenspaal aan de westz1Jde 
van het gehucht Sibculo, staande op den 
noord-oostelijken hoek van het perceel, ka
dastraal bekend gemeente A rnbt-H ardenberg, 
sectie G, n°. 753. V an dit punt af volgt de 
grensl ijn de kadastrale scheiding la ngs de 
zuidoostzijde van het blok der perceelen, ka
dastraal bekend gemeente Ambt-Hard,enb erg , 
sectie G, nos. 1598, 967, 1066, 1065, 825, 160~ 
en 1740, om aan den zu idelijken hoek van hllt 
laatstgenoemde perceel den provincialen ku nst
weg Vriezenveen--Vroo,nshoop te bereiken. 
van hier af in gelijkblijvende richting tot het 
midden van dezen kunstweg door te loopen, 
het hart van dezen weg in noord-westelijke 
richting te volgen en de be taande grens der 
gemeente den Ha,n te bereiken op een punt, 
gelegen ongeveer 715 meter ten noord-noord
westen van de plaats, waar de grens tusschen 
de gemeenten Vriezenveen, en Arnbt-Ha1·d,en
berg die van de gemeente den Ham tot dusver 
ontmoette. 

2. 1. De bezittingen, lasten, rechten en 
verplichtingen der gemeente A1nbt-Hard,en
berg, gelegen in of betrekking hebbende op 
het gebied, dat aan de gemeente Vriezenveen 
wordt toegevoegd, gaan op deze gemeente 
over, zonder dat daarvoor een nadere akte 
wordt gevorderd. 

2. Voorzoover overschrij ving in de openbare 
registers krachtens of in verband met deza 
wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens àeze wet. 

3. 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitslui tend betrekking hebbende op hetgeen 
volgens artikel 1 naar de gemeente Vriezen
veen overgaat, worden aan deze gemeente 
overgedragen. 

2. Het bestuur van de gemeente Vriezen
veen heeft te allen t ijde het recht, kosteloo 
inzage te nemen van de archieven der ge
meente fl ,nbt-H ard,enberg en va n de zich in 
die arch ieven bevindende stukken, afschriften 
of uittreksels op kosten zij ner gemeente te 
vorderen, een en ander voorzoover betreft het 
gebied, dat ingevolge artikel 1 naar de eerst
genoemde gemeente overgaat. 
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4. Met ingang van 1 J anuari 1938 worden 
in alle wetten en daarop gegronde voorschrif
ten onder de gemeenten Vriezenveen en Ambt
Hardenb erg verstaan de gemeenten, zooals zij 
bij artikel 1 dezer wet zijn gewijzigd. 

5. Geschillen omtrent de toepassiog van 
deze wet worden door Ons bes! ist. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
V a n B o e ij e n . 
(Vitgeg. 31 Decembe1· 1937.) 

s. 315. 

31 Dece1nber 1937. WET tot vereemgrng van 
de gemeente Veur met gedeelten van de 
gemeenten Stompwijk en Nootdorp en toe
voeging van het overige gedeelte van de 
gemeente Stompwijk aan de gemeente 
N ootdo1-p. 

B ijl . Hand. Il 1931/38, 303. 
Hand. II 1931i38, bladz. 966- 969. 
Bijl . Hand. l 1931/38, 303 . 
H and. 1 1931/38, blwlz. 65/6. 

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

dat het wen chelijk is de gemeente Vettr met 
een gedeelte van de gemeente Stomp-wijk en 
een gedeelte van de gemeente Nootdorp te 
vereenigen tot eene gemeente L eidschendam, 
en het overige gedeel te van de gemeente 
Stompwijk toe te voegen aan de gemeente 
Nootdorp; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten V eur en St9mp

wijk worden vo1·een igd tot een gemeente L eid
schendam; voorts wordt, op den voet van het 
bepaalde in het tweede lid van dit artikel, een 
gedeel te van de gemeente Stom1iwijl,; bij de ge
meente Nootdl,rp en de noordwesoolijkz hoek 
van de gemeente Nootdorp bij de gemeente 
L eidschendam gevoegd. 

2. De grens tussohen de gemeente L eid
schendam en de vergroote gemeente Nootdorp 
wordt va tgesteld a ls volgt: 

Beginnende op het punt, waar de be taande 
grenzen van de gemeent<Jn Nootdorp, P ;jn
acke.· en Stompwijk samenkomen, ga"t de 
grens in zu idwestel ij ke richting langs de be
staande grens tusschen de gemeenten Stomp
wijk en P ijnacker, alzoo langs de widoosto
lijke scheidi ngslijnen der perceelen, kada -
traal bekend gemeente Stonvpwijk, sectie H 
nos. 2168, 2169 en 2170; komende aan de 
zuidwestelijke scheidingslijn van laatstgenoemd 
perceel, gaat de grens even in noordwestelijke 
richting om langs de zuidoostelijke scheidi ngs
lijn der perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Stompwijk, sectie H nos. 1628, 1555, 1554 en 
1210, te gaan tot de zuidwestelijke scheidings
lijn van laatstgenoemd perceel; hier buigt de 
grens noordwestwaarts af om langs de be
staande grens tusschen de gemeenten Stomp
wijk en Rijswijk, alzoo langs de zuidwestelijke 
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grenslijn van laatstgenoemd perceel {n°. 1210), 
te gaan tot het midden der Goo. Daar buigt 
de grens vrijwel in noordel ij ke richting om, 
loopt door het midden, later langs den zu id
oostelijken oever der Goo in noordoostelij ke 
richting langs de sectiegrenslij n tusschen de 
secties G en H en F en H der gemeente 
Sto1npwijk tot waar deze sectiegrens in noord
westelij ke richting afbuigt; dan gaat de grens 
in noordoostelij ke richting verder langs de 
noordwestelij ke scheidingsl ijn der perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Stompwijk, eectic 
H nos. 1424 en 1947, onderwijl kruisende in 
rechte richting den tocht, sectie H n°. 1941, 
om in noordoostelij ke richting de noordweste
lijke scheidingslijn van het perceel sectie H 
n°. 1947 te volgen tot de noordoostelijke schei
dingslijn van laatstgenoemd perceel. Hier 
buigt de grens even noordwestwaarts af om de 
noordwestel ijke scheidingslij n van het perceel 
sectie H n°. 1946 te volgen tot aan het zuià
oostwaartsch verlengde van de noordoostelijke 
scheidingslijn van perceel sectie H n°. 1921. 
Hier buigt de grens zu idoostwaarts af tot 
de noordelijkste punt van het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie 
H n°. 1357, om daarna de noordoostel ij ke 
scheidingslijn van laatstgenoemd perceel en 
van de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Stompwijk, sectie H nos. 1356 en 1913, te vol
gen; de grens buigt vervolgens noordoost
waarts en later zuidoostwaarts langs de schei
dingslijn van dit perceel weer om, gaat daar
na in ongeveer zuidelij ke richting, totdat de 
noordoostelijke scheidingsl ijn van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Sto11ipwij k, sectie 
H n°. 1951, is bereikt. Hier buigt de grens 
langs deze scheidingslijn zuidoostwaarts af, 
steekt in dezelfàe richting den Veen-u,eg, ka
dastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie 
H n°. 1992, over en buigt vervolgens in noord
oostelijke richting langs de zuidoostelijke 
scheiàing van l aatstgenoemd perceel tot aan 
het meest noordelijke punt van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Nootdorp, sectie 
A n°. 1303; hier buigt de grens zuidoost
waarts af langs de noordoostelijke perceels
scheiding van dit perceel en gaat later zuid
westwaarts en vervolgens weer zuidoostwaarts 
tot de noordwestel ijke perceelsscheiding van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente Noot
dorp, sectie A n°. 1254. Hier buigt de grens 
noordoostwaarts af langs de noordwestelijke 
scheidingslijn van de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Nootd01vp, sectie A nos. 1254, 
1256, 775, 1336 en 1337, tot aan de bestaande 
grens tusschen de gemeenten Stompwijk en 
Noo tdorp; hi er buigt de grens zuidoostwaarts 
af om de bestaande grens der gemeente Noot
dorp verder te volgen tot het punt van uit
gang. 

3. De hiervoor genoemde vereeniging en 
grenswijzigingen hebben plaats met ingang 
van 1 Januari 1938. 

2. 1. De bezittingen van de gemeente V eur 
en die van de gemeenten Stompwijk en Noot
dorp, gelegen in de nieuwe gemeente Leid
schenda1n, gaan over op laatstgenoemde ge
meente. 

2. Zulks geschiedt eveneens ten aar.zien 
van uit wet of overeenkomst voortspruitende 

r 
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lasten; rechten en verplichtingen van de ge
meente Veit1· en die van de gemeenten Stomp
wijk en Nootdorp, betrekking hebbende op het 
gebied, dat tot de nieuwe gemeente L eids -~hen
dam zal behooren. 

3. D e, oezittingen van de gemeente St01np
wijk, gelegen in het gebied, dat aan de ge
meente Nootdorp wordt toegevoegd, gaan op 
de gemeente Nootdorp ove r. 

4. Zulks gesch iedt eveneen ten aanzien van 
uit wet of overeenkomst voortspruitende las
ten, rechten en verp lichtingen der gemeente 
Stompwijk, uitsluitend betrekking hebbende 
op het bedoel de geb ied. 

5. De overgang, in de voorgaande leden 
van dit a rtikel bedoeld, geschiedt zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

6. Voorzoover overschrij ving in de open
bare registers krachtens of in verband m et 
deze wet noodig mocht zijn , zal d ie geschieden 
krachtens deze wet. 

7. Geschill en, voortvloeiende uit de toe
passing van dit artikel , worden op verzoek 
van de meest gereede partij door Ons beslist. 

3. 1. Behoudens he t bepaalde in artikel 2 
blijven de tusschen de gemeenten Veut·, Stomp
wijk en N ootdorp be taande overeenkomsten 
en gemeenschappelijke regelingen van kracht 
totdat zij zijn gewijz igd, opgeheven, of door 
andere vervangen. 

2. Indien het bestuur van een de r gemeen
ten L eidschendam: of Nootdorp wijzig ing of 
opheffing wenscht, en het bestuur der andere 
gemeente daartoe niet wil medewerken, kan 
eerstbedoeld bestuur vóór 1 J anuar i 1939 de 
t ussohenkomst van Gedeputeerde Staten van 
Z uidholland inroepen. 

3. Gedeputeerde Staten van Zuidhollaru.i 
be lissen binnen zes maanden nadat het ver
zoek bij hen is ingekomen. 

4 . Vóór 1 Februa ri 1938 wordt door de 
raden der gemeenten Leiiüchenà.am en N oQt
dhrp, met toepass ing van artikel 19 , vierde 
lid, der L ager-Onderwijswet 1920, een regeling 
vastgesteld , krachtens welke de kinderen, 
woonach t ig in het grondgebied, dat ingevol ge 
a rtikel 1, ee rste lid, dezer wet naar de ge
meente N ootdorp zal overgaan, op aanvrage 
der ouders, voogden of verzorgers, worden toe
gel aten tot de openbare I agere school aan den 
W estvlietweg te L eiihchendam. 

4. De kosten van verpleging van arme pa
ti ënten, a ls bedoeld in artikel 39 der Armen
wet, voorzoover deze naar de bepalingen van 
genoemd artikel woonpl aats hadden op grond
gebied, hetwelk ingevolge arti kel 1 naar een 
andere gemeente overgaat, komen van 1 J a
nuari 1938 af voor rekening van die andere 
gemeente. 

5. 1. All e kadastrale en andere stukken, 
uitslui tend betrekking hebbend op hetgeen 
volgens artikel 1 naar een andere gemeente 
overgaat, worden aan die gemeente overge
dragen. 

2. De gemeentebestu ren van L eidschendam 
en van Nootdorp hebben wederkeerig het 
recht, te a ll en tijde kosteloos inzage van deze 
stukken te nem en en op kosten hunner ge
meenten afsch riften en uittreksels daarvan te 
vorderen. 

6. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verk iez ing van de leden 

626 

van de raden der gemeente L eithchend,a1n en 
der vergroote gemeente Nootdo,·p geschi eden 
op de dagen, door Gedeputeerde Staten van 
Z uidholland te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiez ing zij n 
bevoegd de personen, voorkomende op de 
volgens artikel 7 geldende lijsten van kieze rs 
voor den gemeenteraad. 

3. De bij het in werking treden deze r wet 
bestaande raden der gemeenten Stompwijk c-n 
Nootdo1-p benoemen ondersche iden lijk voor de 
gemeente L eidschendam en de vergroote ge
meente Nootdo,·p het hoofdstemb11reau en de 
stembureaux voor deze verkiez ing, nadat, zoo 
noodig, door diezelfde raden_ de verdeel ing der 
gemeenten in stemdistricten is gewijzigd , en 
onderzoeken de geloofsbrieven van de leden 
van de raden der nieuwe, ondersche idenlijk 
vergroote gemeente. 

4 . Met afwij king van het bepaalde in a r
tikel 4, eerste lid , der gemeen tewet geld t, voo r 
de toepas ing van de a rtikelen 5 en 86 die r 
wet, in de gemeenten L eidschendam en N oot
do1·p het aanta l inwoners, dat op 1 J anua ri 
1938 vo lgens de bevolk ingsregisters d ier ge
meenten aanwezig is, zooals dit aanta l door 
Gedeputeerde Staten van Z uidholland wordt 
vastgesteld . 

5. De dag der ee rste vergadering van de 
raden de r nieuwe gemeente L eià.schendam en 
der vergroote gemeente Nootdorp wordt be
paald door Gedeputeerde Staten van Zuidhul
land. 

6. Met a fwijking in zoover van het bep,,a l
de in de artikelen 29 en 87 der gemeentewet 
hebben de leden van de nieuw gekozen raden 
en de door die raden te k iemn wethouders 
zitting u iterlijk tot den eersten Dinsdag van 
September 1939 . 

7. 1. De personen, voorkomende op de op 
31 December 1937 geldende kiezerslijsten J er 
gemeenten V eur, Sto1npwijk en Nootdorp , eu 
op à at tijdstip gevestigd op geb ied, dat tot de 
gnmeente L euuchtndam :<al behooren, worden 
vau J J anuari 1 938 a f geach t voor te komen 
op de op d ien datum gelclc.nde kiezerslijst va n 
laatstgenoemde gemeente. 

2. De personen, voo rkomende op de op 31 
December 1937 geldende kiezersl ijst der ge
meente Stompwijk, en op dat t ijdstip geves
t igd op gebied, dat naar de gemeente N oot
dorp overgaat, worden van 1 J anuari 1938 af 
geacht voor te komen op de op dien datum 
geldende k iezersl ij st va n laatstgenoemde ge
m eente. 

3. De op 31 December 1937 bestaande k ie
zerslijsten, bedoeld in het eerste en tweede 
1 iel, worden voorzooveel nood ig aangevu ld met. 
de vermelding van de plaats der woning van 
eiken kiezer op den eersten J anuari van het 
jaar der vaststelling en met de vermelding 
va n het nummer van het stemdistrict, waar
toe hij di entengevolge behoort. 

4. De ingezetenen, gevestigd op gebieden, 
welke ingevolge a rtikel 1 naar een andere. 
gemeente overgaan, worden Len aanzien van 
het opmaken van de kiezers! ijst en voor de 
verkiesbaarheid tot leden v.an den gemeentP
raad van 1 J anuari 1938 a f geacht niet meer 
voor te komen op de kiezers! ij st, waarop zij 
vermeld stonden, en als ingezetenen dier an
dere gemeente beschouwd. 
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8. Door de gemeente Leidschendam wordt 
vóór 1 Februari 1939 aan de gemeente Noot
dorp een uitkeering gedaan tot een bedrag, 
ge lijk aan één derde gedeelte der bedragen, 
genoemd in artikel 3bis der wet van 15 J ui i 
1929 (Staatsblad n°. 388) , sedert gewij~igd, 
en in artikel 7, tweede lid, van de wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 76), en naar de 
in d ie a rtikelen gemaakte onderscheiding voor 
iederen inwoner der gemeente Stompwijk, die 
voor het belastingjaar 1937/1938 in de ge
meentefondsbelasting is aangeslagen en die 
krachtens deze wet naar de gemeente Noot
dorp is overgegaan. 

9. l. De u itkeer ing uit het gemeentefonds 
ingevolge a rtike l 3, letter b, juncto artilrnl 9, 
de r wet van 15 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
388), sedert gewijzigd, voor de gemeenten 
V eur en Stompwijk overeenkomstig de bepa
lingen van die wet en van het Finan.::ieele
verhoudingsbesl uit voor het u itkeerings~ijdvak 
1937/1938 vastgesteld of nog vast te ~tell en, 
wordt verminderd met 1/3. 

2. Voor de gemeente L eidschendam be
draagt die uitkeering over dat tijdvak f 1000. 

3. Gedurende den tijd, dat de burgemeester 
en de secretar issen wachtgeld genieten krach
tens deze wet, zal de gemeenten L eidschrndarn 
van het Rijk jaa rlijks een bij drage in die 
wachtgelden ontvangen en wel in dezelfde 
verhouding a ls waarin de som der uitkeer in
gen, voor de gemeenten V eur en Stompwijk 
ingevolge de in het ee,rste lid genoemde wets
bepalingen voor het uitkeeringstijdvak 1936/ 
1937 vastgesteld, staat tot de som van de donr 
de genoemde ambtenaren laatste lij k vóór 1 
J anuar i 1938 genoten jaarwedden. 

10 . 1. Voor de vaststelling van de uitkee
ring ingevolge artikel 3, onder c, juncto ar
t ikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388), sedert gewijzi gd, wordt deze wet ge
acht in werking te treden op 1 Mei 1938. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten V eu1· en St01npwijk voor 
het uitkeeringstijdvak 1937/1938 vast te stel 
len ui tkeeringen, voorloopige uitkeeringen 
daaronder begrepen, worden, voorzoover zij op 
of na 1 Januari 1938 vervallen, aan de ge
meente L efrl.sch enrl,am uitbetaal d . 

3. H et eerste en het tweede lid vinden voor 
het uitkeeringstijdvak 1937/1938 overeenkom
stige toepassing met betrekking tot de vast
stelling en verrekening van de garantie-uit
keering, bedoeld in artikel 11 der wet van -1 
Maart 1935 (Staatsblad, n°. 74) en de inhou
cling, bedoeld in artikel III der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n °. 74), alsook ten 
aanz ien van de u itkeeringen per aangeslagene 
in de gemeentefondsbelasting, ingevolge ar
ti kei 3, sub a, van de in het eerste lid ge
noemde wet en ingevolge artikel 7, tweede 
lid, van de wet van 4 Maart 1936 (Staatsblad 
n °. 76). 

4. De met toepassing van de vorige leden 
voor de gemeente L eidschendam voor het ui t
keeringstijdvak 1937/1938 vast te stellen uit
keering wordt b<"rekend per inwoner dier ge
meente op 1 J anuari 1938. 

6. Voor eiken inwoner, d ie krachtens deze 
wet van de gemeente L eidschenda11, overgaat 
naar de gemeente Nootdorp, keert de gemeen
te L eidschenda·,n aan die gemeente uit een be-
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drag, gelijk aan één derde gedeelte van het 
ingevolge het vierde I iel berekende bedrag per 
inwoner. 

6. H et vierde en vijfde lid van dit artikel 
vinden overeenkomstige toepassing met be
trekking tot de vaststel! ing en verrekening 
van de garantie-uitkeering, bedoeld in artikel 
II en de inhouding, bedoeld in artike l III der 
wet van 4 Maa rt 1936 (Staaatsblad n°. 74) . 
ll. 1. De vaststelling van de uitkeeriilg, 

ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd , voor de gemeente L eidschen
rl,a1n voor de uitkeeringstijdvakken 1938/1939 
en volgende gesch iedt met inachtnem ing van 
de be pal ingen van dit artikel. 

2. Voor de bepaling van de in het ee rste 
lid bedoelde uitkee ring voor de gemeente 
L eidschendcwi worden de factoren , ontleend 
aan rekeningsjaren, welke aan 1 J anuar i 1938 
geheel of gedeeltelijk voorafgaan of aan t ijd
stippen vóór 1 J a nuar i 1938 vall ende, bere
kend naa r de som dier factoren voor de ge
meenten V eur en Stomp·wijk. 

3. Voor de be reken ing van het quotient, 
bedoeld in artikel 16 van het Financieele-ver
houdingsbesluit, wordt voor de gemeente Nout
ilorp de som van de bedragen der in de ge
meenterekening verantwoorde uitgaven, a ls be
doeld in a r t ikel 15 van het Financiee!e-ver
houdingsbesluit voor rekeningsjaren, welke 
geheel of gedeel telijk aan 1 J anuar i 1938 
voorafgaan, vermeerderd met een gedeelte 
van de overeenkomstig het tweede lid va n d it 
a rtikel bepaalde som dier uitgaven voor c!e 
gemeente L eidschendaon voor hetze! fde reke
ningsjaar. Dit gedeelte wordt verkregen door 
vermen igvuldi g ing van het aldus bepaalde be
drag der ten I aste van I aatstbedoel de gemeente 
gebleven uitgaven, met een breuk, waarvan 
de noemer voorstelt de som van het aantal 
inwoners der gemeenten Veu1· en Stompu,•(ók 
op 1 J anuari van het met het reken ingsjaar 
gelijknamige kalenderjaar en de teller het 
aantal inwoners, dat bij de grenswijzig ing 
naar de gemeente Nootdorp is overgegaan. 

4. H et a ldus vermeerderde bedrag der ten 
laste der gemeente Nootdorp blijvende uitga
ven, als bedoeld in art ikel 15 van het Finan
cieele-verhoudingsbesl uit, wordt berekend per 
inwoner van die gemeente op 1 J anuari van 
het met het reke ningsjaar gel ij knamige ka
lenderjaar, vermeerderd met het aantal inwo
ners, dat krach tens deze wet naar de gem<Jente 
N ootd,orp is overgegaan. 

5. H et quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financiee le-verhou
di gsbesluit, wordt, voorzoover dit quoti ent be
rekend wordt aan de hand van bel ast ingop
brengsten over boekingstijdvakken, we lke zijn 
aangevangen vóór 1 Januari 1938, bepaald 
alsof deze wet met den aanvang van het boe-

' kingstij dvak in werking was getreden. 
6. De belastingopbrengsten, bedoeld in bet 

tweede lid van artikel 15 van het Financieele
verhoudingsbeslui t, worden, voorzoover zij ten
gevolge van de toepass ing van het vorige lid 
niet op de wijze, in artikel 21 van het be
sluit aangegeven, kunnen worden berekend. 
gesteld op het door den Inspecteur der d irecte 
belastingen geschatte bedrag. 

7. Voor de berekening van het quotient. 
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bedoeld in artikel 21 van het Financieele
verhoud ingsbesluit, wordt, voor de toepa ing 
van het 6de l id van dit artikel, het aantal in
woners eener gemeente op 1 Januari van het 
kalenderjaar, waarin het boekingstijdvak, dat 
bij de berekening tot u itgangspunt genomen 
wordt, aanvangt, gesteld op het werkelijk aan
tal inwoners op d ien datum, ven neerderd of 
verminderd met h et aantal inwoners, waa r
mede krach tens deze wet het aantal inwoners 
de r gemeente ondersche idenlijk is toege nomen 
o f a fgenomen. 

8. R eed vastgestelde quotienten, a ls bi>
doeld in d it artikel, worden, voor woveel 
nood ig, door Onze Min i ters, bela t met de 
ui tvoering van de wet van 16 J uli 1929 
(Staat$blad n°. 388), opnieuw met inachtne
m ing van de bepalingen van dit artikel vast
ge teld. 

12. 1. Indien de som van de ui tkeeringen, 
welke de opgeheven gemeenten Veur en 
Stompwijk volgens arti kel 3, letter c, der wet 
van 16 J uli 1929 (Staatsblad n°. 3 8), sedert 
gewijzigd, over het t ijdvak 1935/1936 ontvan
gen, minde r bedraagt dan de som der ui t kee
ri ngen , volgens arti kel 3, letter b (oud) d ier 
wet,, voor het t ijdvak 1934/1935, wordt aan de 
nieuwe gemeente L eidschendami ten laste van 
het gem eentefonds over het tij dvak 1938/1939 
boven de uitkeering volgens artike l 3, letter 
c, j uncto artikel 9, der wet van 15 J u l i 1929 
( taatsblcui n°. 388), sedert gewijzigd, een 
garantie-uitkeering gedaan ten bedrage van 
6/10 van het Yerschil. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1939/1910, 
1940/1941, 1941/194 2, 1942/1943 en 19'13/1914 
zal een garantie-uitkeering worden verleend 
ten beloopo van ondersche idenlijk 5/6, 4/6, 3/1, 
2/6 en 1/6 van het bedrag der garantie-u itkee
ring over het tijdvak 1938/1939 . 

3. I nd ien de som van de uitkeeringen, 
welke de opgeheven gem eenten Vem· en 
Stompwijk, volgens a rtikel 3, letter c, der wet 
van 15 J ul i 1 929 (Staatsblad n°. 388), sedert 
gewijzigd, over het tijdvak 1935/1936 ontvan
gen, meer bedraagt dan de som der uitkeerin
gen voor die gemeenten volgens artikel 3, 
letter b (oud) dier wet voor het t ijdvak 1934/ 
1935, wordt op de uitkeer ing, welke de ge
meente Leidschendam over het tijdvak 1938/ 
1939 volgens a r ti kel 3, letter c, juncto artikel 
9, der wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad n °. 
388), sedert gewij zigd, ontvangt ten bate van 
het gemeentefonds ingehouden een bedrag, 
golijk aan 6/10 van het verschil. 

4. Over de u itkeeringstij dvakken 1939/19-10. 
1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 en 1943/1944 
zal een inhouding op de u itkeer ing volg'lms 
a rt ikel 3, letter c, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), plaats hebben ten be
loope van o ndersche idenlij k 6/6, 4/6, 3/6, 2/6 
en 1/6 van het bedrag der inhouding over het 
t ij dvak 1938/1939. 

5. De artikelen II en III der wet van 4 
faart 1935 (Staatsblad n°. 74) blijven ten 

aanz ien van de n ieuwe gemeente Leid,;chen
ilam buiten toepassing. 

13 . 1. Indien de gemeente Stompwijk over 
het uitkeeringstijdvak 1 935/1936 een garantie
uitkeering gen iet als bedoeld in artikel II 
der wet van 4 M aart 1935 ( taatsblad n°. 74), 
wordt over het u it keeringstij dvak 1938/1939 
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aan de gemeente Nootdorp ten laste van het 
gemeent.efonds een u itkee ring gedaan, wel ke 
wordt bepaald door toepa sing van de volgen
de formule: 

6u 
- XC= X. 

9b 
2. I n deze formu le ste l L voor : 
de letter a,: het aantal inwoners, dat krach

te1is deze weL van de gemeen te L eidschendam 
naa r de gemeente N ootdo,·p is overgegaan ; 

de letter b : het aanta l inwoners de r ge-
meente Stompwijk op 31 December 1937 ; 

de letter c: het bedrag der gar antio-u it kee
r ing voor de gemeente Sto,npwijk ovar het 
u itkeeri ngstijdvak 1935/19 36 ; 

de letter z : de in het eerste lid bedoelde 
uitkeering voor de gemeente Nootdorp. 

3. Over de uitkeer ingstijdvakken 1939/1940, 
1940/1941. 1941/1942 , 1942/1943 en 19-13/1944 
zal een uitkeering worden gedaan ten beloope 
van onderscheidenlij k 5/6 x, 4/6 x, 3/6 x, 2/6 x 
en 1 /6 x. 

4 . H et bedrag der garantie-u itkeer ing voo r 
de gem eente L eidschenda,n wordt ve rminde rd 
met een bedrag, gelij k aan het bed rag, dat 
k rach ten het ee1 te en de rde Jid van di t 
a rt ikel aan de gemeen te Nootdo,·p wordt u it
gekeerd. 

5. De bepal ingen van d it artikel v inden 
overeenkomstige toepassing, indien ten aanzien 
van de gemeente to,npwijk artikel UI der 
wet van 4 Maart 1935 (Staal,$blad n°. 74) van 
toepas i ng is. 

14 . 1. Aanslagen in de inkomstenbelasting, 
de gemeentefond belasting, de vermogensbe
lasting en de verded ig ingsbelasting I , in de 
gemeen ten L eidschendam en N ootdorp op t9 
leggen aan per onen of li ch amen, di e tusschen 
31 D ecember 193 7 en 1 Mei 1938 bela t ing
plich t ig zij n geworden, worden opgelegd a lsof 
deze wet eerst van krach t werd m et ingang 
van 1 Mei 1938. 

2. U itkeeringen en verreken ingen ter zake 
van belastingen, door 's Rij ks ambtenaren in
gevorderd ten behoeve van de gemeenten l'eur 
en S tompwijk geschieden, van 1 J anuari 1938 
af, aan de gemeente Leidschendam. 

3. Voorzoover in de bedragen, door de ge
meenten Stompwijk en Leidschendam ontvan
gen, zuivere opbrengst begrepen is, welke ver
kregen is op het gebied, dat aan de gemeente 
Nootdorp wordt toegevoegd en welke betrek
king heeft op het belastingjaar 1937/1938 der 
gemeentefondsbelasting en der vermogensbe-
1 asting, keer t de gemeente L eidschendam een 
derde van di e zu ivere opbrengst u it aan de 
gemeen te Noo tdorp. 

15. 1. Aan de gemeente L eidschnidam 
wordt, indien de raad dier gemeente daartoe 
aan Ged. Staten van Zuidhollanà vóór 1 
April 1938 het verzoek doet, door de gemeen
te Nootdorp een chadeloosstelling uitgekeerd 
wegens het geldelijk nadeel, dat de eerstge
noemde gemeente lij dt in de exploitatie
uitkomsten van h aar bed rijven en door de uit
voering van werken, noodzakelij k geworden 
in haar bedrijven door den.overgang van een 
gedeelte van het gebied der gemeente Stomp
wijk naar de gemeente Nootdorp. 

2. H et bedrag der schadeloosstell ing en de 
wij ze van betal ing daarvan wo rden, den raad 
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der gemeente Nootdo,·p gehoord, vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten. 

3. Gedurende dertig vrije dagen na den 
dag van verzending kan zoowel de raad der 
gemeente L eidschenil.am als di e der gemeente 
Nootdorp tegen de besliss ing van Gedeputeer
de Staten bij Ons in beroep komen. Onze Mi
nister van Binnenlandsche Za ken geeft van 
een ingesteld beroep onverwijld kennis aan 
Gedeputeerde Staten en aan het bestuur van 
de andere gemeente. Onze beslissing wordt aan 
de belanghebbende partijen medegedeeld en in 
de N ederlanilsche Staatscourant opgenomen. 

16. 1. Aan den burgemeester en de vaste 
am btenaren der opgeheven gemeenten Veur en 
Stompwijk, die ten gevolge van de vereeniging 
dier gemeenten worden ontslagen, wordt, voor
zoover zij alsdan niet in de termen vallen 
om pensioen - uitgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, bedoeld in artikel 48, eerste 
lid, onder b, der P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) - te genieten, ten laste van 
de nieuwe gemeente Leidschenda,n een wacht
geld verleend, met inachtnem ing van de vol
gende bepalingen. 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, die 
een niet wezenlijk onderbroken diensttijd als 
zoodanig van ten minste 5 jaren hebben ver
vu ld, tenzij zij belast zijn met werkzaamheden, 
welke een tijdelijk karakter dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vori ge 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor rooveel zij op 1 J anuari 1938 een 
diensttijd van ten minste 10 jaren hebben 
volbracht en het aantal jaren van dien dienst
tijd, te zamen met ·het aantal jaren van den 
leeftijd , dien zij ten tijde van het ontslag 
hebben bereikt, 60 of meer bedraagt, tot h et 
t ijdstip, waarop ingevolge het bepaalde in de 
volgende zinsnede van dit lid het wachtgeld 
e indigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

H et wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pens ioenwet 1922 
(S taatsblad n°. 240) - · te genieten. Voor hem , 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld zoodra het ge
lijk is aan of minder bedraagt dan het pen
sioen of anders bij h et bere iken van den 
65-ja rigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt hier verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande tijd, welke in 
aanmerking komt voor pensioen, onverschil
lig in di e nst van welk lich aam di e t ijd is 
doorgebracht, met dien verstande, dat alle 
diensttijd slechts éénmaal word t medegeteld 
en diensttijd ui t een nevenbetrekking slechts 
in aanmerking komt, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ontslag uit die betrekking wordt 
toegekend. 

3. H et bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde of de som der wed
den in den zin der P ensioenwet 1922 (StaaJ,s
blad n°. 240 ), welke in de opgeheven betrek
king of betrekkingen laatstelijk vóór 1 Ja
nuari 1938 °werd of werden genoten, en wel, 
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voor wat betreft de wedden , welke door of 
vanwege het bestuur der opgeheven gemeen
ten Veur en Stom,pwijk werden geregeld, vol
gens de op 1 J anuari 1937 geldende wedde
regeling, vermeerderd voorts eventueel met 
de persoonlijke toelage, ten doel hebbende een 
weddeverlaging gele idelijk te doen plaats heb. 
ben, met dien verstande, dat de wedde of de 
som der wedden dezelfde vermindering of ver
meerdering ondergaat, welke de vaste kinder
toelage tengevolge van de wij ziging van het 
aantal kinderen, dat voor die toelage in aan
merking komt, en de persoonlijke toelage zou
den ondergaan, indien belanghebbende in 
dienst zou zij n gebleven. 

Indi en op of na den datum van de inwer
kingtreding deze r wet in de regeling Yan de 
wedden van den burgemeester en de ambte
naren der gemeente Leidschendam wijzi g ing is 
o f wordt gebracht, wordt de in de vorige 
alinea bedoelde wedde of som der 'Nedden 
voor de toepassing van di t lid en van het 
vierde en vijfde lid van dit artikel op over
eenkomstige wijze gewijzi gd , met d ien ver
stande, dat onder d ie wedde of som der wed
den mede een tijdelijke kindertoelage wordt 
begrepen. 

Voor de berekening van het wachtgeld wor
den tijdelijke en vaste kindertoelagen gelijk
gesteld. Het wachtgeld is gedurende de eerste 
3 maanden gelijk aan de in dit lid om chre
ven wedde of som der wedden, en bed1·aagt 
daarna gedurende 3 maanden 85 en vervol
gens 75 ten honderd van de vorenbedoelde 
wedde of som der wedden. 

4. W anneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 J anuari 1938 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij op het tijdstip, waarop het 
wetsontwerp, dat tot deze wet heeft gele id, bij 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal is in
gediend , niet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3 en 4 der P ens ioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240 ) zoodra ·en zoolang het wachtgeld , ver
meerderd met die inkomsten , voorzoover zij 
als wedde in den zin dier wet zijn aan te 
merken, en in ieder geval met inbegrip van 
kindertoelage, de in het derde lid bedoelde 
wedde zou overschrijden, het wachtgeld met 
het bedrag dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een be
drag gelijk aan de helft daarvan verminderd, 
met d ien verstande echter, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag ge
lijk aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde; 

c. bij gelijkt ijdi g genot van inkomsten , als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeel te der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het. wach tgeld , h et bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij a lle onder b vallen. 

5. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, a ls in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een fi
nancieel gelijkwaardige betrekking, a l worcit 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze 
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niet-aa nneming geschiedt op grond van be
zwaren, wel ke door Gede puteerde Staten van 
Z uidholland, den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, a lthans behoorl ijk opge
roepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onde r fi nanc ieel gelijkwaardige betrekking 
wordt in dit lid vei taan een betrekkin g of 
vereeni g ing van betrekkingen, welke voor den 
betrokken am btenaar in verband met zijn pe r
soonlijkheid en omstandigheden passend kan 
worden geacht, en hem een ten minste gelijk 
inkomen ople vert a l de wedde of de som 
der wedden , in het deràe I id bedoeld. M et 
.,inkomen" wordt hie r, waar het betreft in
komsten in d ienst van een de r l ichamen, be
doeld in de a rtikelen 3 en 4 der P ens ioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240), bedoeld de wedde 
in den zin dier wet, vermeerderd, indien die 
bijslag niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage . 

6. Bij verli es vóór het tijd t ip, waarop het 
wachtge ld volgens het tweede l id uiter lij k e in
digt, van de betr ekking of andere bron van 
inkomsten, welke tot ontbind ing, intrekking 
of verm inder ing van wachtgeld le idde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend , respectiavelij k 
verhoogd, wanneer Gedeputeerde taten Ya n 
Zuii/Jholl and, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, a lthans behoorlij k opge
roepen, verklaren, dat het verlies het gevolg 
was van eigen schuld of van e igen verzoek, 
niet gegrond op deugdel ijke redenen. 

7. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van da t huwelijk het wachtgeld. 

8. Ind ien een wachtgeld , na onderbre king, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur e n het bedrag van het 
wachtgeld de t ijd der onderbreking geacht op 
wachtge ld te zij n doorgebracht. 

9. V a n het genot van inkomste n, al s be
doeld in het vierde lid, doet de op wacht
g eld ge telde zoo spoedig mogel ijk m ededee
l ing aan burgemeester en wethoude rs de r ge
meente L ádschenda,n. De op wachtgeld ge
stelde is gehouden, ten aanzien van di e inkom
sten a ll e door genoemd coll ege en door Ge
deputeerde Staten van Zuidholland verlangpe 
inlichtingen te ve rstrekke n. 

D e op wachtgeld gestelde am btenares, di e 
in het huwelijk treed t, doet daarvan eveneens 
on verwijld mededeel ing aan burgemeester en 
wethouders der gemeente L eidschenila1n. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht, op 
eerste schri fte lijke aanzegging van bu:·ge~ 
meester en wethouders der gemeente L eul.
schendarn een aanvrage in te d ienen tot het 
ve rkrijge n van inval idi teitspensioen en zich te 
onderwerpen aan het in verband daarmede te 
verrichten geneeskundig onderzoek, a ls be
doeld in a rtikel 74 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). 

Indien de op wachtgeld gestelde de in d it 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van Z uidholtand, 
burgemeester en wethouders der gemeente 
L eidschendarn , benevens den belanghebbende 
of di ens gemach t igde gehoord, a lthans be
hoorlijk opgeroepe n, het wachtgeld geheel of 
gedeeltelij k vervallen verkl a ren. 

10. Voor de ambtenaren de r opgeheven 
gemeenten V eu,· e n Stompw;jk wordt bij be-
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noeming in de gemeente Leidschendam voor 
de r egeling van hunne wedde de diensttijd in 
aanmerking genom en, in gelij ke betre kking 
in de gem eente, waarin zij op 31 Decem be r 
1937 werkzaam w aren vervuld 

11. Geschillen over' de toe p~ sing va n di t 
artikel worden , burgemeeste r e n wethouders 
der gemeente L eidschenda,n, benevens den be-
1 anghebbende of diens gemachti gde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroep n, bes list door 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland. 

17. 1. De t ijd , krachtens deze wet op wacht
ge ld doorgebrach t , wordt a ls di ensttijd in 
den zin der Pens ioen wet 1922 (Staatsblad n°. 
240) aangemerkt, voorzoove r deze t ij d niet 
pa rall el loopt met di ensttijd a ls ambtenaar, 
bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede 
lid , de r P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) , in een betrekking of in betre kkingen, 
waa rin deze hoedanighe id na het ontslag we rd 
verkregen. 

2. Ged urende den volgens het vorige I id 
voor pens ioen geldi gen tijd op wachtgeld door
gebracht geldt a ls wedde in den zin der P en
sioenwet 1922 (Staatsblad, n°. 240), respectie
velijk a ls pensioensgrondslag, het bedrag van 
de wedde, respectievelijk pensioensgrondslag, 
d a n wel de som der wedde n, onderscheidenlijk 
de som der pensioensgrondslagen, welke m et 
inachtneming van het bepaalde bij het derde 
li d van het vorige a rtikel voor den betrok
kene zouden hebben gegolde n. D e pensioens
grondslag en de som der pens ioensgronds lagen 
ondergaan dezelfde wijzigingen, we lke deze op 
g rond van het bepaalde in artikel 15 0 der 
P e nsioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zouden 
hebben ondergaan, indien het onts lag n iet 
ware verleend e n de a mbte naar de laatstelijk 
vóór het ontslag aan zijn betrekk ing o f be
trekkingen ve rbonden wedde ongewijzigd had 
behouden. 

V erkrij gt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanighe id van a mbtenaar in den 
zin der P ens ioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
met pensioensgrond lag of een som van pen
sioensgrondsla ge n lager da n di e u it de opge
heven betrekking of betrekkingen, d a n wordt 
voor de toepass ing van de a rtikelen 33 e n 151 
di e r wet de weelde in de ni euwe betre kking 
of betrekkingen geacht te zij n verhoogd tot 
het bedrag va n de wedde of de som der wed
den , bedoeld in vorengenoemd lid. 

3. D e gemeente, ten l aste van wel ke het 
wachtgeld komt, is voor de betrokken pe rso
ne n de bijdrage voor e ig en pe ns ioe n verschu l
digd op den voet van a rtike l 35 en artikel 36, 
ee1-ste I id , onder a, der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), bere kend naar der. in 
het vorige lid aangegeven pens ioe nsg rondslag 
en in het geval , bedoeld in den tweeden vol
zin van dat lid , naar het ve rsch il tusschen 
dezen pensioe nsgrondslag e n di en of d ie, we lke 
in de betrekking of betrekkingen, waar in na 
he t ontslag de hoedan ig he id van ambtenaa r in 
den zin van bedoelde wet word t ve rkregen , 
zonder de we rk ing van het vorige lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

4. De gemeente L eidschenilarn verhaa lt van 
de in het vorige lid bedoelde bij drage op de 
betrokken personen op den voet van het vie rde 
lid van artikel 36 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n° . 240) . 
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5. De gemeente L eidschenila1n is de bij 
dragen volgens artikel 35 en art ikel 36, eer 
ste lid,-onder b, der P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) verschuldigd naar den pensioens
grondslag of de pensioensgrondslagen, wel ke 
zonder de werking van het tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

6. H et laatste l id van het vorige a rt ikel is 
van toepass ing. 

18. 1. Zij , di e voor een der o pgeheven ge• 
meenten tot gewoon of tot bui tengewoon 
dienstplichtige bestemd werden, behouden de,,e 
bestemming na de vereeni g ing. 

2. Voor de li chtingen 19 39 en 1940 vormen 
de inschr ij vingsregiste rs voor den dienstplich t 
va n de opgeheven gemeenten tezamen het in
schrijvingsregiste r va n de nieuwe gemeente 
L eid.,;che11,da11i. 

19. 1. Zij , d ie op 31 December 1937 in een 
der d rie gemeenten Veur, Sto ,npwijk en Noot 
dorp voorkomen op de lijst, bedoeld in a r tikel 
17 der Dra nkwet (Staatsblad 1931, n °. 476) , 
en op dien dag gevestigd zijn op gebied, dat 
ingevol ge deze wet tot een andere gemeente 
zal behooren, worden overgeschreven op de 
lij st van die andere gemeente. 

2. Bij deze overschrijving geschiedt de 
pl aatsing op de l ij st in volgorde van de dagen 
waa rop de verzoeken om ver gunn ing van de 
reeds ingeschreven en van de over te schrijven 
personen bij de betrokken gemeentebesturen 
inkwamen ; voorzoover verzoeken op denze lf
den dag inkwamen gaat de in leeft ij d oudere 
voor ; bij gelijken ouderdom beslist het lot. 

3. Totda t daaromtrent door Ons, op een 
door den raad der gemeente L eidschendam te 
doen voorstel , zal zij n besli st, bedraagt in d ie 
gemeente het maximum aantal der vergun
ningen 18 en het m aximum aanta l der ver
loven A 17. 

20 . De n ieuwe gemeente L eidscherula,n 1s 
verplicht, de onderwijzers van in de opgeheven 
gem eenten aanwezige openbare lagere schol en 
in denzelfden r ang, waarin zij op 31 Decem
ber 1937 werkzaam zijn , in dienst te nemen. 

21. 1. Met ingang van 1 J a nuari 19 38 
verval t in wetten en daa rop gegronde voor
schriften de ve rmelding a ls gemeente van 
V eur en va n Sto11,p wij k en wordt in plaats 
daa rvan gelezen " L eidschenikun". 

2. Met ingang van 1 J a nuari 1938 wordt 
in a ll e wetten en daarop gegronde voo rachr i f
ten onder de gemeente N ootd01·p verstaan d ie 
gemeente, zooals zij bij artikel 1 is gewijz igd. 

22. Met ingang van 1 Januar i 1938 wordt 
in de wet van 17 November 1933 (S taatsblad 
n°. 603) , houdende n ieuwe vaststell ing van 
het rechtsgebied en de zetels der rech tbanken 
en kantongerechten, behoorende tot het ge
rech tshof te 's-G1·avenhage, in artikel 2 o nder 
" K a ntongerech t 's-Gravenh,age" ge lezen in 
plaats van ,, V eiur'', , ,L eidschenila.m'' en ver
valt onder " K antongerech t D elft" de vermel
ding van " Sto1npwij k" . 

Deze wet is niet van invloed op de op 1 
Janua ri 1938 bij het kantongerecht te D elft 
aanh a ngige zaken, noch op de zaken, waarin 
de dagvaarding of oproeping om voor da t 
gerecht te verschijnen reeds is u itgebrach t. 

23. l. De bij het in werki ng treden dezer 
wet in de gemeenten V eur, Sto,npwij k en 
N ootclorp bestaande beslui ten en ambtenaren 
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zull en voortduren, totdat door het bevoegd 
gezag een nadere regeling is getroffen. 

2. De bij het inwerking t reden deze r wet 
in de gemeente S to,npwijk bestaande m achten 
zullen in de gemeente L eidschenila,n voort 
duren , totdat zij overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet door andere zijn vervangen. 

3. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen van den raad en van het college 
van burgemeester en wethouders, a lsmede de 
bestaande instructi es voor den secretari s en 
den ontvanger der gemeente S tom,pwijk gelden 
voor de gemeente L eidschenda,n, totdat zij 
door andere zijn vervangen. 

24. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien h arer a fkondi g ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHE LMINA. 

D e M inister van B innenl andsche Zaken, 
V a n B o e ij e n. 
(Uit'ge g. 31 D ece,nber 1937 . j 

s. 357. 

27 N ove,nber 1937. BESLUIT tot wij zig ing 
en aanvulling van het Bezoldi g ingsbeslu it 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (S taats
blad 1933, N °. 783 ), laatstelijk gewijzigd 
bij Kon inklij k besluit van 14 October 1937 
(Staatsblad N °. 355 ). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord rach t va n Onzen Minister van 

Staat, Minister van Algemeene Zaken, Voor
zitter van den R aad van Ministers va n 28 
October 1937, n°. 448, K a binet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet . op a r
t ikel 125 , ee rste l id, der Ambtenarer,wet 1929, 
zoomede op Onze beslu iten van 4 Decem ber 
1935 (Staatsblad N °. 690 ), 3 Jul i 19 37 
(Staatsblad N °. 140) en 9 Juli 1937 (S taats
blad N °. 141 ); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 N ovember 1937 n°. 34); 

Gezien h et nader rapport va n Onzen Minis
ter voornoemd van 22 November 1937 , n°. 
481, K abinet M .R. ; 

Overwegende, dat het wenschel ijk is . h et 
Bezold ig ingsbesluit Burgerlij ke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul 
len-

' H ebben goedgevonden en verstaan : 
In vorengenoemd Bezoldig ingsbeslu it de na

volgende wijzigingen en aanvu llingen aan te 
brengen : 

I. Gerekend va n 5 Juli 1937 : 
In bij lage A I: 
In schaal 142 wordt na het hoofd "Hoog·e 

Colleges Yan Staat" en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Algemeene Zaken. 
H oo ge R aad ·van A del. 

Secreta ri s. 
terwijl onder het hoofd "Justitie" het on

derdeel " H oo ge Raad van Adel" met het 
daaronder vermeld ambt van "Secretaris" 
komt te verva llen. 
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II. · Gerekend van 11 Juli 1937: 
In bijlage A I: 
In de schalen 1 , 10, 28, 33, 36, 51, 61 , 90, 

92, 105, 142, 184, 191, 212, 219, 243, 247 en 
250 wordt in plaats van het hoofd "Han.lel, 
Nijverhel<l en Scheepvaart" gelezen: ,,Eco 
nomische Zaken" en komt het hoofd "Land
bouw en Vlsscherij" te vervallen, terwijl 
hetgeen daaronder is vermeld, komt te behoo
ren onder het hoofd "Economische Zaken". 

In de schal en 3, 18, 48, 60, 62, 63 , 70, 77 , 
79, 118, 120, 127, 129, 130, 151, 154, 163, 
205 , 228, 229, 236, 239, 246 en 251 wordt in 
plaats van het hoofd "Landbouw en Vls 
scherij" gelezen: ,,Economische Zaken". 

In de schalen 8, 37, 45, 52, 93, 126, 138, 
149, 167, 180, 181, 220, 237 en 240 wordt in 
plaats van het hoofd "Handel, N ijverheid en 
Scheepvaart" gelezen: ,,Economische Za
ken". 

I n schaal 105 wordt in de noot, behoorende 
bij het ambt van " Technisch ambtenaar" bij 
den "Planienziektenkundigen diens t" , in pl aats 
van "Onzen Minister van Landbouw en Vis
schei·ij" gelezen : ,,Onzen Minister van Eeu
nomische Zaken". 

In bijl age A II : 
Onder de bezoldigingsbedragen "f 63 ,·ast", 

,,f 450 vast", ,,f 900 vast", ,,f 1080 vast", 
,,f 6750 vast", ,,f 7200 vast" en "f 7650 vast" 
wordt in plaats van het hoofd "Handel, Nij
verheid en Scheepvaart" gelezen : ,,Econo
mische Zaken". 

Onder de bezoldigingsbedragen "f 1350 vast", 
,,f 5040 ten hoogste" en "f 6300 ten hoogste'' 
wordt in plaats van het hoofd "Landbouw en 
Vlsscherij" gelezen: ,,Economische Zaken". 

Onder het bezoldigingsbedrag "f 7200 vast" 
vervalt het hoofd "Departementen van Al
gemeen Bestuur" en hetgeen daaronder is 
vermeld, en wordt als eerste inschrijv ing op
genomen: 

Departementeu van Algemeen Bestuur. 
Adjunct-di recteur van de H andelsaccoorden 

bij het Departement van Economische Za
ken. 
In bij lage B I: 
I n de groepen 1, 2a, 3 en 4 wordt in plaa ts 

van het hoofd "Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart" gelezen: ,,Economische Za
ken" en komt het hoofd "Landbouw en Yis
sclterlj" te verva ll en, terwijl hetgeen daar
onder is vermeld, komt te behooren onder het 
hoofd "Economische Zaken". 

I n de groepen 3a, 5 en 6 wordt in plaat~ 
van het hoofd "Landbouw en Vlsscherlj" 
gelezen: ,,Economische Zaken". 

I n groep 4 wordt onder het hoofd "Depar
tementen van Algemeen Bestuu r" in plaats 
van "Stoffeerder bij het Departement van 
Landbouw en Visscherij" gelezen: ,,Stoffeer
der bij het Departement van Economi sche Za
ken''. 

In bijlage B · III: 
I n de groepen 1, 2, 3 en 4 wordt in plaats 

van het hoofd .,,Landbouw en Vlsscherij" 
gelezen: ,,Economische Zaken". 
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In bij lage F: 
In plaats van het hoofd "Handel, Nijver

held en Scheepvaart" wordt gelezen : ,,Eco 
nomische Zaken"; het hoofd "Landbouw en 
Vlsscherij" komt te vervallen, terwijl hetgeen 
daaronder is vermeld, komt te behooren on
der het hoofd "Economische Zaken". 

III. Gerekend van 11 Juli 1937: 
In bijlage A I: 
In de schalen 1, 10 en 51 wordt onder het 

hoofd "Blnnenlan1lsche Zaken" na het. on
derdeel "Krankzinnigen;wezen" en hetgeen 
daaronder is vermeld , respectievelijk opgeno
m en: 

I nspectie Volksg ezondJheid ( Volkshuisvesting) . 
Machineschrijver/Schrijver 2e klasse/Schrijver 

l e klasse. 

In schaal 60 wordt onder het hoofd "Bln
nenlandsche Zaken" na het onderdeel 
"Krankzinnigenwezen" en hetgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen : 
I nspectie V olksgezondheid (Volkshuisvesting ) . 
Klerk bij het bureau van de Inspecteurs voor 

de Volkshuisvesting. 

In schaal 90 wordt onder het hoofd "Uln
nenlandsche Zaken" na het onderdeel .,In
spectie B urgerwachten" en hetgeen daaronder 
is venneld, opgenomen: 
I mpectie Volksgezondheid (Volkshuisv e,sting). 
Adjunct-commies bij het bureau van den 

Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting. 

In schaal 163 wordt onmiddellijk na de 
vermelding van de schaal opgenomen: 

Blnnenlandsche Zaken. 
I nspectie Volksgezondheid ( Volkshuis·ve.sting) . 
Technisch ambtenaar bij het bureau van den 

Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting, 
terwijl onder het hoofd "Sociale Zalrnn" 

het onderdeel " l mpectie Volksg ezondheid}' 
met hetgeen daaronder is vermel d, komt te 
vervall en. 

In schaal 165 wordt onmiddellij k na de ver
melding van de sch aal opgenomen: 

Binnenlaudsche Zaken. 
I nspectie V olksgezondheid (Volkshuisv esti·ng). 
Aclj unct- inspecteur. 

In schaal 189 wordt onder het hoofd "De-
1,urte m c nten , ·an A lgemeen B estuur" na 
de bestaande inschrijvingen opgenomen: 
Adjunct-accountant bij de afdeeling Volks

huisvesting van het Departement van llin
nenlandsche Zaken. 

I n schaal 197 wordt onder het hoofd "Bln
neuland sche Zaken" als eerste inschrijving 
opgenomen: 
l mpectie Volksg ezondheid ( V olkshuisvesting). 
Technisch hoofdambtenaar bij het bureau van 

den Hoofdinspecteur voor de Volkshuisves
t ing, 
terwijl het hoofd "Sociale Zaken" met het

geen daaronder is vermeld, komt te vervallen. 

In schaal 241 wordt onder het hoofd "Bin -
nenlandsche Zaken" na het onde,·cleel 
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"Iü·ankzinnigenwezen" en hetgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen: 
Inspectie Volksgezondheid (Volkshuisvesting). 
Inspecteur. 

In schaal 260 wordt onder het hoofd .,Bln 
nenlandsche Zaken" na het ondm·deel 
,,K'l'ankzinnigenwezen" en hetgeen daarondel" 
is vermeld, opgenomen: 
Inspectie Volksgezondheid (Volkshttisvesting). 
Hoofdinspecteur. 

In bijlage A II : 
Onder het bezoldigingsbedrag "f 5400 vast" 

wordt als eerste inschrijving opgenomen: 
Blnnenlandsche Zaken. 

Inspectie Volksgezondheid (Volkshuisvesting). 
Technisch adviseur bij het bureau van den 

Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting, 
terwijl het hoofd "Sociale Zaken" met het-

geen daaronder is vermeld, komt te vervallen. 

IV. 
In bijlage A II: 
Onder het bezoldigingsbedrag "f 900 vast" 

vervalt het hoofd "Economische Zaken" 
met het daaronder vermeld ambt van Secreta
ris van den Economischen Raad. 

Onder het bewldigingsbedrag "f ó8ó0 ten 
hoogste" wordt na het hoofd "Blnnenland
sche Zaken" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Economische Zaken. 
Economische Raad. 

Secretaris. 

Onze Ministers , hoofden van de Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem bett-eft, belast met de uitvoering
van dit besluit, hetwelk in het Staatsvlail, zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van St,ite. 

's-Gravenhage, den 27sten November 1937. 

s. 359. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Staat , 

Minister van Algem eene Zaken, 
Voorzitte,· van den Raad van Mini.,ters. 

H. Colijn. 
(Uitgeg . 31 Decembe,· 1937.) 

23 Dec,embe,· 193'/. BESLUIT tot uitvoering 
van de artikel en 13, eerste en tweede lid, 
en 18 der wet van 31 Mei 1937 (Staatsblaà) 
n° . 521), tot instelling van een openbaar 
lichaam voor de ingepolderde Wier inger
meer en nader aan te wijzen ingepolàerde 
of in te polderen gedeelten van het IJssel
meer. 

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

Binnenlandsche Zaken en van \Vaterstaat van 
29 November 1937, n° . 34262, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur en van 30 November 
1937, La G, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op artikel 13, eerste en tweede lid, en 
artikel 18 der wet van 31 Mei 1937 (Staats-

1937 

blad n°. 521), tot instelling van een openbaar 
lichaam voor de ingepolderde Wieringermeer 
en nader aan te wijzen ingepolderde of in te 
pol deren gedeelten van het IJsselmeer; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1937, n°. 49.); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 December 1937, n°. 
39237, Afdeeling Binnenlandsch . Bestuur en 
van 23 December 1937, La E, Afdeeling Wa
terstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met betrekking tot de gemeentelijke voor

zien ingen, welke voor de tot het gebied van 
het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar 
lichaam de Wieringe,·meer behoorende gron
den en wateren, in afwachting van de gemeen
telîjke indeeling daarvan worden vereischt, 
vast te stellen de volgende bepalingen: 

Art. l. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, der gemeentewet wordt 
de bevolking van de W ie,-inger,n.ee,· geacht 
te bestaan uit het getal inwoners, dat op 1 
Januari 1938 volgens het bevolkingsregister 
van de Wieringenneer aanwezig is, zooals dit 
getal door Gedeputeerde Staten van Noord
holland, het dagelijksch bestuur van de Wie-
1·inger1neer gehoord, wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking in zooverre van het he
paalde in artikel 28, tweede en derde lid , der 
gemeentewet kunnen Gedeputeerde Staten het 
lid van de bestuurscommissie, dat riaar hun 
oordeel heeft gehandeld in strijd met artikel 
26 dier wet, aan Ons voor ontslag voordragen. 

3. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in artikel 81, derde lid, der gemeen
tewet is de voorzitter van de bestuursco,mnis
sie, zoo hij niet metterwoon in het gebied van 
de Wieringermee,· is gevestigd, op door hem 
te bepalen, openbaar bekend te maken, dagen 
ten minste een maal per week voor de inge
zetenen te spreken in het gebied van de Wie
ringe1"11i1eer. 

4. De artikelen 82 en 83 der gemeentewet 
zijn niet van toepassing. 

5. .Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis van den voorzitter wordt hij vervan
gen door een onder-voorzitter, door Ons be
noemd, uit of buiten de leden der bestuurs
commissie. 

De voorzitter kan, onder eigen verantwoor
delijkhe id en behoudens de bepalingen, welke 
door Ons mochten worden gesteld, zich ook an
ders dan bij ongesteldheid of afwez ighe id door 
den onder-voorzitter doen vervangen. 

De onder-voorzitter heeft, ook a ls hij niet 
lid is van de bestuurscommissie, toegang tot 
derzelver vergaderingen. De oproepingen, be
doeld in artikel 47, derde lid, eerste zin
snede, der gemeentewet worden m e de aan hem 
ger icht . De onder-voorzitter heeft, ook als hij 
niet lid is van het dagelijksch bestuur, toe
gang tot deszelfs vergaderingen. Hij heeft a ls
dan in de vergaderingen van de bestuurscom
missie en van het dagelijksch bestuur eene 
adviseerende stem. 

De onder-voorzitter ontvangt eene door Ons 
te bepalen jaarwedde en vergoeding voor reis
en verblijfkosten. Indien de onder-voorzitter 
lid is van de bestuurscommissie of van het 
dagelijksch bestuur, ontvangt hij in deze hoe
danigheden geen presentiegeld of salaris. 
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De onder-voorzitter kan te a ll en tij de door 
Ons worden geschorst of ontslagen. 

6. E en lid van het dagelijk ch be tuur 
word t, bij ongesteldheid, a fwezigheid o f ont
tentenis of indien het met de tijdelijke waar

neming van het voorzittersch ap belast is, zoo
dra noodi g, vervangen door een door Ons aan 
te wijzen a nder lid van de bestuurscommissie. 

7. Voor de toepa s ing van a rtikel 122 der 
gemeentewet treden Wij in de pl aats van 
Gedeputeerde Staten, di t co l lege gehoord. 

De a rtikelen 235 , 236 en 237 der gem ente
wet zijn ten deze niet van toepa sing. 

8. Voor de toepassing van de a rt ikelen 
213 en 252 der gemeentewet t reden Wij in 
de plaats va n Gedeputee rde Staten, dit col 
lege gehoord . 

De artike len 235, 236 en 237 de r g meente
wet zijn ten deze niet van toepa ing. 

9. M et be trekking tot de aanstelling vau 
politie-pe rsoneel wordt het gebied van de 
W ·ieringermeer gelijkgeste ld met de door Ons 
ingevol ge a r t ikel 224, vijfde lid, de r gemeen
tewet aangewezen gemeenten. 

Voor de benoeming tot ve ldwachte r komen 
mede in aanmerking de pe rsonen, die vóór 1 
J anuari 1938 reeds in a ndere functi e politie
di ensten in het gebied van de W ieringermeer 
h ebben verricht. 

10 . Met a fwijking van het bepaalrle bij ar
tikel 6 de r Drankwet (Staa4blad 1931, n°. 
476) word t binnen twee maanden na inwer
kingtreding van dit beslui t aa n On een YOOr
stel gedaa n, a ls bedoeld in het eerste I iel va n 
genoemd artikel. 

Tot de n dag, waa ro p het door Ons vas t
gestel de maximum aantal vergunningen voor 
het gebied van de W ieringer11ieer van kracht 
wo rdt, worden nieuwe ve rgunningen niet ver
leend . 

Een voorstel , al s bedoeld in a r t ikel 40 der 
Drankwe t (Staatsblad 1931, n°. 476) , ka n te 
a llen tijde door de bestuu1 commissie aan Ons 
worden geda an. 

ll . Voor de toepass ing van de bepa li ngen 
der Woningwet worden de voor het gebied 
va n de W ieringermeer door Onzen fi niste r 
van Wate rstaat vóór 1 J a nua ri 1938 goedge
keurde bebouwingspl annen aangemer kt a ls een 
ingevolge die wet va tge telcl en goedgekeurd 
uitbre idingspl an. 

12 . Voor de toepass ing van de art ike len 52, 
52a en 54 der Woningwet en va n de te r ui t
voering daa rvan vastges telde voo rschriften 
t reden Wij in de plaats va n Gedeputeerde 

taten. 
H et vierde en het vij fde l id van a rt ike l 52a 

de r ,voningwet zijn niet van toepass ing. 
13. Indi en in het admini t rati eve ve rkee r 

met betrekking tot de geme ntelijke voorzie
ningen het openbaar lichaam of zijne o rganen 
worden aangeduid met de aa n de gemeente
wet on t leende termen raad , burgemeeste r en 
wethouders, burgemeester, gemeente lV ierin
genneer, worden daa ronder ve rstaan de ter
men, welke op den voet van a rtikel 13, tweede 
lid , der wet van 31 Mei 1937 (Staatsblail n°. 
521) daarmede overeenkomen, te weten on
dersche idenlijk: bestuurscommiss ie, dagelijksch 
bestuur, de voorzitter, ope nbaa r I ichaa m de 
W ieringernoeer. _ 

14 . Dit besluit treedt in werking met in-
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gang van 1 J a nuari 1938. 
Onze Ministe rs van Binnenlandsche Zaken 

en van W aterstaat zijn, ieder voor zoovee l 
hem aangaat, be last met de uitvoering va n 
dit beslui t, he twelk in het Staatsblad za l wor
den geplaatst en waa rva n a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gra venhage, den 23sten December 1937 
WILI-IELMI A . 

De JJfiniste,· van B innenlandsche Z aken, 
V a n B o e ij e n. 

s. 376. 

De Minister van Wat erstaat, 
J. v. Buur e n. 

(Uit geg. 30 Decemb er 1937.) 

22 December 1937. BESLUIT tot vastst.elling 
van het R egl ement en het Prog ramma 
voor de e indexamens de r openbare hooge re 
burgerscholen A en der ingevol ge artike l 
45tredecies der middelbaar-onderwij swet 
aangewezen bijzondere hoogere burger
scholen A met vijfj a ri gen en vie rj a ri gen 
cursus. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Mini ter van 

Ondefwij s, Kunsten en Wetenschappen van 24 
ovember 1937, n°. 18006 II, a fdee ling Voor

bereidend Hooger en Middelbaar Onderwij : 
Overwegende, dat uitvoering moet worden 

gegeven aan het bepaalde in artikel 57 onde ,· 
b der middelbaar-onderwijswet , zooal s di t a r
t ikel is gewijzigd bij artikel XXXII der wet 
van 22 April 1937 (Staatsbla,;L 11°. 320), voor 
zooveel de e indexa mens de r hoogere burger
schol en A bet reft ; 

D en R aad van State gehoord (ad vies va n 
14 December 1937, n°. 31) ; 

Gezi en het nader rapport va n Onzen voor
noemden Mini ter va n 20 December 1937, a f
deeling Voorbere idend Hooger en Middelbaar 
Onderwij , 0

• 20936 ; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan: 

met ingang va n 1 J anuari 1938: 
1 °. in te trekken Ons b sluit van 21 De

cember 1923, n° . 16, (N ederlandsche S taats
courant van 24 December 1923 n°. 249) , zoo
a ls di t laatste lijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 12 November 1936, n°. 45 (Nederlandsche 
Staatscourant van 18 November 1936 n°. 225 ) ; 

2°. vast te stell en het navolgende regle
m ent e n progrrunma voor de e index a m e ns de r 
openba re hoogere burgerscholen A en der in
gevolge artikel 45t,·ed ecies der middelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoogere 
burgerscholen A met vijfj a ri gen en vierjarigen 
cursus. 

Onze Minister va n Onderwijs, Kun ten en 
,vetenscha ppen is, belast m et de uitvoering van 
dit besluit, h etwelk in het Staatsblad za l wor
den geplaatst en waar van a f chrift za l wor
den gezonden aa n den Raad van State. 

's-G ravenhage, den 22sten December 1937. 
WILHELMINA . 

De .Jfini.•ter van Onderwijs, 
Kunl!ten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem a k e r cl e B ruïne. 
(Uitg eg. 24 December 1937.) 



REGLEMENT 
voor de elndexamens tler hoog·ere hur:;er
sc holen A, af te nemen Jcrachtens artlkel 

55, l e lid, en artikel 57, o nder b, 1ler 
mltldelbaar-onderwijswet. 

Art. 1. Het e indexamen der openbare boo
gere burgerschol en A en de r ingevol ge a rtikel 
45t,·edecies der middelbaar-onderwijswet aan
gewezen bijzonde1·e hoogere burgerscholen A 
met vijfj ari gen en vierj a rigen cursus omvat 
de volgende vakke n: 

a. de N ederlandsche taal en letterkunde; 
b. de Fransche taal en letterkunde; 
c. de Engelsche taal en lette rku nde: 
d. de Hoogdui tsche taal en letterku11de; 
e. de handelswetenschappen, t .w. : 
1 °. de bedrijfshuishoudkund en het boek

houd en ; 
2° . de organisati e en techniek van den ha n

del en h et ha.ndels rekenen; 
3°. het rech t van het m aatschappelijk Yer-

k eer ; 
/ . de staathuishoudkunde en de statisti ek; 
g. de aa rdrijkskunde ; 
h . de geschiedenis; 

en beho udens het bepaalde in art. 12 : 
k. de staats inrichting va n N ederl a nd , e-

deda ndsch-Indi ë, Suriname ·en Curaçao. 
A rt. 2. H et schriftelijk examen omvat : 
a. de N ederl a nd che taal ; 
b. de Fransche taal; 
c. de Engelsche taal ; 
d. de Hoogdui tsche taal ; 
e. de h a ndelswetenschappen , voor zooveel 

betreft de onderdeelen, genoemd in artikel 1, 
onder e, 1 ° en 2° . 

Art . 3. E en mondeling examen wordt afge
nomen in de N ederl andsche taa l en let te r
kunde, de Fransch e taal en let te rkunde, de 
Enge lsche taal en letterkunde, de Hoogduit
sche taa l en letterkunde, de handelsweten
sch appen, de staathuishoudkunde, de aa rd
rij kskunde en de geschiedeni s. 

M et betrekking tot het mondeling examen 
in de onderdeelen, genoemd in a rt ikel 1, 
onder e, 1° en 2°, en in het va k, genoemd 
in artikel 1 , onder k , geldt het bepaa lde bij 
artikel 12. 

A r t . 4. H et sehriftelijk gedee lte va n h et 
examen wordt gehouden in de eerste helft van 
Juni , of zooveel vroeger al s noodi g is om te 
verzekeren, da t het mondeling examen t ij ,lig 
ka n afloopen, op de dagen, door Onzen Mi
n ister van Onde rwij s, Kunsten en Wetenschap
pen jaarlijks vast te stell en. 

A rt. 5. J aarlijks worden vóór 1 M aart door 
Onzen voornoemden Minister aangewezen de 
bij zondere hoogere burge rscholen A , bedoeld 
in a rt ike l 4 5 trcdecies der mi ddel baar-onder
wijswet. 

A rt. 6. De di recteur der school en de leera
ren der hoogste kl as e in de vakken, waar
over het examen loopt, zijn a ls zoodani g li d 
der examen-commiss ie . 

De directeur is ambtsha lve voo rz itter de r 
comm issie ; één der lee rarnn wordt door haar 
tot secretari s benoemd. Bij ontstentenis van 
den d irecteur treedt de waarnem ende direc
teur a ls voorzitte r der comm iss ie op. 

J aarlijks worden vóór 1 Mei door Onzen 
voomoemden Minister aangewezen de deskun-
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digen, bedoeld in a rtikel 57b, onder 2, der 
middelbaar-onderwij swet, met ve rmelding van 
de hooge re burgerschol en, waar zij a ls leden 
der exam encomm iss ie zull en optreden. 

H et getal de r deskundi gen bedraagt voor 
iedere school ten minste dri e, nl.: 

één voor de ederl a ndsche taa l en lette r-
kunde, de aardr ijkskunde en de gesch iedenis; 

één voor de handelswetenschappen en de 
staathuishoudkunde en de statistiek ; 

één voor de Fransche, de Engelsche en de 
Hoogdu itsche taal en lette rkunde. 

Tusgewenscht ka n de ins pecteur van lrnt 
middel~aar onderwijs, di e met het toezich t op 
de school is bel ast, voor één o f meer schol en 
de vakken op andere wij ze verdeeler. , met 
dien verstande, da t geen deskund ige bij meer 
dan vier va kken zijn d iensten verleent. 

H et getal der belangstel lenden, welke inge
volge het bepaal de in artikel 57 , onder b, der 
middelbaar-onderwijswet kunnen worden aan
gewezen, bed raagt ten hoogste vijf. 

De bela ngs te ll enden hebben toegang tot he t 
schriftelij k e11 mondeling examen; zij wo1·rlen 
t ijdens het mondeling examen in de gelegen
h'l id gesteld inzage te nemen va n het gemaak
te s~h1·iftelijk werk, nadat d it door de leem 
ren en deskundigen is beoordeeld ; zij h ebben 
toegang tot de vergaderingen, die op het e ind
examen betrekking hebben, kunnen aan de 
discuss ies deelnemen en kunnen omtrent hnn 
bevind ingen bij het e indexamen aan Onzen 
voornomnden Minis te r, voor zooveel de Rijks
schol en, aan Burgemeester en WeLliouders. 
voor zoovee l de gemeentescholen, en aan het. 
Schoolbestuu1·, voor zooveel de bij zondere 
scholen betreft , ver lag uitbrengen. 

Elk mondeling examen in de staats i'lrich
ting wordt ter k euze va n den deskund ige voor 
de handelswetensch a ppen en de staathuishoud
kunde en de stat isti ek bijgewoond door dezen 
o f door een de r leeraren , di e I id is van de 
examencommissie. De leeraren, die a ls zooda
nig optreden, worden door den directeur in 
overl eg 111et den inspecteur van het middel
baa r onderwijs, di e met het toezicht op de 
school is be last , aangewezen. 

De deskundigen en de belangstell,rnden 
h ebben de bevoegdheid kennis te nemen van 
de proefwerken va n het laatste schoo lj aa r en 
van de beoordeeling daarvan. 

D deskundigen genieten vaca ti egelden voor 
de beoordeeling va n het schriftelijk werk en 
wel één vacatie per 12 candidatiin. 

I s het getal candidaten van een school n iet 
een veelvoud van 12, da n wo rdt voor de beoor
deel ing van het werk der overgebleven candi
daten eveneens een vacatie berekend. 

A,·t. 7. De directeur zendt el k jaa r vóór 15 
J a n uari een n aamlijs t d e r l eerlingen , die aan 
het examen wenschen deel te nemen, aan den 
inspecteur, met het toezicht op de school be
last . 

A rt. 8. H et schriftelijk examen wordt ieder 
jaar door Onzen voornoemden M inister oi, 
voordracht van de inspecteurs van het mid
delbaar onderwijs zooda nig geregeld , da t aan 
alle candidaten op denzel fd en dag dezelfde 
opga ven wo rden voorge legd. Deze opgaven 
worden vastgesteld in een daa rvoor bestem de 
bijeenkomst va n de inspecteurs. 
De dagen, waarop ho,t sch1· iftelijk examen 
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plaats heeft en de duur van dit examen voor 
elk vak, worden door de inspecteurs medeg<,
deeld aan de directeuren der openbare hoo
gere burgE>rscholen A en der ingevolge artikel 
45tredecies aangewezen bijzondere hoogerP. 
burgerscholen A met vij fjarigen en vierjari
gen cursus en door dezen aan de commissiën 
van toez icht op het middelbaar onderwijs en 
aan hen, d ie aan het examen wenschen deel 
te nemen. 

De opgaven worden, met de vereischte zorg 
voor geheimhouding, op Rijkskosten gedrukt. 

De inspecteurs zenden aan de directeuren 
in verzegelde pakketten de noodige exempla
ren der gedrnkte opgaven. Op· de pakketten 
worden aangegeven het vak, tot hetwelk de 
opgaven b hooren, de dag, waarop zij moeten 
worden gebruikt, en de tijd, die voor het 
werk beschikbaar is gesteld. De verzending 
geschiedt van Rijkswege. 

Art. 9. H et toezicht bij het schriftelijk 
examen is opgedragen aan directeur en 
leeraren <ler school, met dien verstande, dat 
de directeur voor den geregelden gang van 
zaken verantwoordelij k is en dat steeds in elk 
lokaal , waar dit werk gemaakt wordt, àf ten 
m inste twee leeraren óf de directeur en ten 
minste één leeraar tegenwoordig zijn. 

A1 het werk der candidaten moet gemaakt 
worden op papier, gewaarmerkt en verstrekt 
door den directeur. De candidaat plaatst aan 
den I inker bovenkant van het papier zijn num
mer, aan den rechter-bovenkant zijn naa m. 

De pakketten worden in tegenwoordigheid 
der candidaten geopend bij den aanvang vim 
het schr iftelijk werk voor elk vak. Indien niet 
alle candidaten bij het schriftelijk examen in 
één lokaal geplaatst kunnen worden, geschiedt 
de opening in één der voor het maken van 
het schriftelij k werk bestemde lokalen. 

N adat de pakketten geopend en onmiddel
lijk daarna de opgaven aan de candidaten 
rondgedeeld zijn, mogen omtrent de opgaven 
geen mededeeli ngen of inl ichtingen van wel
ken aard of door wien ook, aan de candidaten 
worden verstrekt. 

Pauzeeringen worden aan de candidaten niet 
toegestaan. 

Het gebruik van boeken is verboden, met 
u itzondering van die, welke alleen rentetafels 
bevatten, en door den directeur of een door 
hem aangewezen leeraar vóór den aanvar,o
van het examen zijn onderzocht. 

Op deze bepal ingen zoomede op die, vervat 
in artikel 14 , maa kt de directeur bij den aan . 
vang van de eerste zitting voor het schriftelijk 
examen , en wel vóór de opening van het pak
ket, de candidaten uitdrnkkel ij k opmerkzaam. 

Van ieder schriftel ij k examen wordt door 
h en, d ie daarbij toezicht hebben gehouden, 
een proces-verbaal opgemaakt. 

Aan de di recteuren worden de daarvoor 
nood ige gedrukte formulieren vanwege Onzen 
voornoemden Minister toegezonden. 

Art. 10. Ind ien een candidaat om een gel
d ige reden, ter beoordeel ing van den voorzit
ter der commissie, verhi nderd is bij het 
schriftelijk examen in een ig vak tegenwoord ig 
te zij n, wordt hem, zoo mogel ij k, vóór den 
aanvang van de mondelinge examens nog ge
legenheid gegeven tot het maken van schrif
telij k werk, onder toezicht van directeur en 
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leeraren, overeenkomstig de bepali ngen, ver
vat in artikel 9. 

De daarbij betrokken leeraar stelt de op
gave(n) voor dit werk vast onder goedkeuring 
achtereenvolgens van den voorzitter, den daar
bij betrokken deskundige en den inspecteur, 
die met het toezicht op de school is belast, en 
zorgt, dat deze opgave( n ) niet dezelfde is 
(zij n) als de aan de andere cand idaten voor
gelegde, maar zooveel mogel ijk van gelijker, 
omvang en gelijke moeilij kheid. 

Indien een candidaat om een geldige reden, 
ter beoordeeling van den voorzitter der com
mis ie, niet aan het mondeling examen zijner 
school kan deel nemen, wordt hem de gelegen
heid geboden het mondeling examen af tE> 
leggen voor de commissie, bedoeld in artikel 
55, 2e lid, der middelbaar-onderwijswet, zoo 
deze h aar werkzaamheden nog niet heeft be
eindigd. Op andere dan deze wijze is voor hem 
het afleggen van het examen niet verder mo
gelijk. 

Art. 11. H et door de candidaten gemaakte 
werk wordt met een exempl aar der gedrukte 
opgave en het proces-verbaal van het examen, 
na het sluiten der zitt ing, door den voorzitter 
der commissie met bekwamen spoed ter hand 
gesteld aan den leeraar van de school in rle 
hoogste kl asse, belast met het onderwijs in 
het vak, waarover h at examen heeft geloopen 
en die als examinator in dat vak optreden zal. 

Deze ziet het werk zoo spoedig mogel ijk na , 
wijst de gemaakte fouten aan en zendt het, 
met zijn beoordeeling en voorzien van de toe
lichting, die hij voor een juiste waardeering 
van eenig belang mocht achten, onverwijld na 
de beoordeeling aan den deskundige, aange
wezen om eveneens dit werk vóór den aan
vang van het mondeling examen na te zien. 
Deze toezending geschiedt door tusschenkomst 
van den voorzitter der commiss ie, die toeziet, 
dat een exemplaar der opgave en het proces
verbaal van het schriftel ij k werk worden in
gesloten e.n de door den leeraar toegekende 
cijfers niet op het werk zelf worden vermeid, 
maar op een afzonderl ij k vel papier er bijge
voegd. 

De deskund igen beoordeelen eveneens het 
sch rif telijk werk zoo spoed ig mogelij k. , v11n
neer de deskundige voor de afdeel ingen der 
handelswetenschappen, genoemd in art ikel 1, 
onder e, 1 ° en 2°, met den exam inator van 
oordeel is, dat aan een candidaat op grond 
van zij n schriftel ijk werk in elk geval een 
vrijstelli ng toekomt, als bedoel d in artikel 1 2, 
derde en vierde I id, geeft hij hiervan onver
wijld kenn is aan den voorzitter der comm issie, 
die hiet·van zonder een cij fer te noemen , on
middell ijk mededeeling doet aan de candida
ten . 

Art. 12. Vóór den aanvang der mondel inge 
examens wordt door de examencon11n issie ver 
gaderd ter vaststell ing van de cij fers voor het 
schriftelijk werk der candidaten . 

Wanneer het getal candidaten van een 
school gem iddeld per groep 9 of meer be
draagt, kan aan de vaststelling dier cij fers 
een afzonderlijke dag worden gewijd. Onmid
dell ijk na de vergadering worden aan de c:an
didaten die cij fers medegedeeld, wel ke recht 
geven op vrijstellingen; andere cijfers mogen 
vóór den u itslag niet worden medegedeeld. 
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Vóór deze bijeenkomst mogen aan de candi
daten geen mededeelingen of aanwijzingen 
van welken aard ook worden gedaan, noch 
door de deskundigen, noch door de belang
stellenden, noch door den voorzitter der com• 
missie, noch door de examinatoren , behalve 
de mededeeling van den voorzitter, bedoeld 
in artikel 11, derde lid. 

Van een mondeling examen in de in artikel 
1, onder e, 1 ° en 2°, genoemde onderdeel en 
der handelswetenschappen is vrijgesteld hij , 
die in zulk een onderdeel voor het schriftelijk 
werk niet minder dan het cijfer 7 hee ft ver
kregen. 

Van een examen in de staatsinrichting is 
vrijgesteld hij, die gedurende h et laatste 
school jaar op zijn rapporten voor dit vak geen 
lager cijfer dan 6 heeft of wiens gemiddeld 
rapportcijfer voor dit vak gedurende het laat;.. 
ste schooljaar niet minder is dan 6¾, indien 
het laatste rapportcijfer ten minste 6 is ge
weest. 

Geeft een cand idaat, á ls in een der vorige 
leden bedoeld, echter aan den voorzitter der 
comn,i sie den wensch te kennen om toch het 
mondeling examen af te leggen, da n wordt 
hij daartoe in de gelegenheid gesteld. 

A r t . 1~. De regeling van het mondeling 
examen gesch iedt onder goedkeuring van den 
inspecteur, die met het toezicht op <le school 
is belast, door den voorzitter der commissie, 
met dien verstande, dat. de candidaten, be
houdens het bepaalde in het tweede lid van 
d it artikel , in groepen van 12 worden opge
roepen, dat de duur van het examen in ieder 
der talen, de aardrijkskunde en de geschiede
nis op 20 minuten wordt bepaald en in de 
staathu ishoudkunde, de staatsinrichting en in 
ieder der in artikel 1, onder e, genoemde drie 
onderdeelen van de handelswetenschappen op 
15 minuten, en dat het dxamen voor elke 
groep candidaten in ten hoogste tweemaal 24 
uren ten einde loopt. 

Indien het getal candidaten niet een vee]. 
voud is van 12, wordt door het overgebleven 
getal candidaten eveneens een groep gevormd. 
Aan deze laatste groep kunnen candidaten uit 
vorige groepen worden toegevoegd. 

E en rooster van het mondeling examen 
zendt de voorzi tter der commissie ten spoedig. 
ste aan den inspecteur, di e met het toezicht 
op de school is belast, aan de deskundigen, 
indi en overeenkomstig artikel 57, onder b, 
der middelbaar-onderwijswet belangstellenden 
zijn aangewezen, aan dezen, en aan de com
missie van toezicht op het middelbaar onder
wijs. 

Art. 14. Indien een candidaat zich ten aan. 
zien van het examen aan eenig bedrog heeft 
schuldig gemaakt en di t tijdens h et examen 
wordt ontdekt, wordt hem de verdere deelne• 
ming aan het examen ontzegd. Indien een 
candidaat in eenig ander opzicht in strijd met 
de voor chriften heeft gehandeld, en deze 
onregelmatigheid tijdens het examen wordt 
ontdekt, kan hem de verdere deelneming aan 
het examen worden ontzegd . 

Ingeval de ontdekking van het bedrog eerst 
na afloop van het mondeling gedeelte van 
het ·examen plaats vindt, wordt het p;etuig
schrift den candidaat, di e zich hieraan schul
dig maakte, onthouden. Ingeval de ontdek-
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king van een andere onregelmatigheid eerst 
na afloop van het mondeling gedeelte van 
het examen plaats vindt, kan het getuig
schrift den candidaat, die zich hieraan schul
dig maakte, worden onthouden. 

Art. 15. H et oordeel over de kennis en de 
ontwikkeling der candidaten in elk der vak
ken, vermeld in artikel 1, wordt ronder ver
dere aanwijzing of onderverdeeling uitgedrukt 
door een der cijfers van 1 tot 10, aan welke 
de volgende beteekenis is te hechten: 

1. zeer slecht ; 6. voldoende ; 
2. slecht ; 7. ruim voldoende; 
3. gering; 8. goed; 
4. onvoldoende; 9. zeer goed ; 
5. bijna voldoende ; 10. uitmuntend . 
Met afwij king van het bovenstaa nde worden 

voor de handelswetenschappen twee cij fers 
toegekend; één voor de onderdeel en genoemd 
in artikel 1, onder e, 1 ° en 2°, te zamen en 
één voor het onder 3° genoemde onderdeel. 

Art. 16. Ten aanzien van elk vak of, voor 
zooveel de in artikel 1, onder e, genoemde 
onderdeelen der handelswetenschappen be
treft, ten aanzien van elk der onder 1 ° en 2° 
genoemde onderdeelen te zamen en ten aan
zien va n het onder 3° genoemde onderdeel , 
t.reedt de examinator met den deskundige, met 
wi ens medewerking het examen wordt afge
r;omen. of m et den leeraar, die a ls bijzitter 
optreedt, in overleg omtrent het aan den 
candidaat toe te kennen cijfer voor het schrif. 
tel ijk of voor het mondel ing examen of voor 
beide, indien zoowel het eene als het andere 
wordt afgenomen en omtrent het e indcijfer , 
in het laatste geval uit. deze beide cijfors afge. 
leid. Komen zij daarbij niet tot overeenstem
ming in dier voege, dat beiden een verschil
lend cijfer willen toekennen, dan wordt als 
volgt gehandeld. 

Bij verschil van gevoelen tussch en den exa
minator en den leeraar, die als bijzitter op
treedt, wordt het cijfer toegekend, dat de exa. 
minator wenscht te geven, doch wordt van 
het oordeel van den loeraar-bijzitte r aantee
kening gehouden en aan de deskundi gen me
dedeeling gedaan. Bij verschil van gevoelen 
tusschen een exam inator en een deskundi ge 
wordt het definitieve cijfer verkregen door 
het gemiddelde te nemen van de cijfers, on· 
derscheidenlijk door examinator en de kundi ge 
toegekend, met dien verstande , da t bij ge
mengde getall en het naastbijliggend geheel 
getal geldt. Gemengde o-etall en met de breuk 
½ worden naar beneden a fgerond, met uit
zondering van het getal 5½, hetwelk tot 6 
wordt afgerond. 

Bij het mondel ing examen is de examinat,0r 
verplicht over een bepaald onderdeel rler 
examenstof eeni ge vragen aan den candidaat 
te stell en , indien de deskundige, met wiens 
medewerking het examen wordt afgenomen, 
daartoe den wensch te k ennen geeft, of hem 
dit voor den aanvang van het examen door 
den deskundige is verzocht. 

Bij twijfel aan de juistheid van den uitslag 
van het mondeling examen in eenig vak kun
nen de deskundigen na overleg met den voor
zitter der examencommissie een njeuw mon
deling examen in dit vak opleggen. 

De bij het schriftelijk en bij het mondeling 
exam en verkregen cijfers worden met de daa r-
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uit a fgelei de ei ndcijfers ingevuld op tabell en, 
vanwege Onzen voornoemden Minister te ver
strekken. 

Op di e tabellen wordt tevens vermeid het 
gemidde lde der rapportcijfers over het laatste 
leerjaa r omtrent de wiskunde, de sch 0 ikunde 
e n de lich amelijke oefening en, voor zoovwl 
in dit vak geen examen is a fge legd, omtrent 
de staats inrichting, afgerond naar het naast
bijl iggencl geheel getal. Gemengde geta l Jen 
met de breuk 1h worden naar beneden afgc-
1·ond, met uitzondering van het getal 51h, het
welk tot 6 wordt afgerond. 

Art. 17. N a afloop van het examen van een 
groep kan een vergadering worden geho"den, 
waarin de cijfers worden opgenomen en de 
candidaten besproken. N a a floop vnn het 
geheele examen aan een school, of, indien 
er meer clan drie groepen zijn, na afloop van 
h et examen van de derde en eik der v•)l gende 
groepen h~eft de bes] issing over den uitslag 
plaats. In de daartoe bestemde vergadering 
worden de cij fers inge chreven, en wordt vast
geste ld, wie zonder stemming zijn g slaagd 
of a fgewezen. 

Aan den candidaat, bij wien het gemiddelde 
van de e indcijfers voor de examenvakk en 6 
of meer bedraagt, die geen enkel e indcij fer 
heeft I ager dan 5 en nie t meer dan twee 
vijven, wordt het getuigschrift van voldoend 
afgelegd examen uitgerei kt. De candidaat, hij 
wicn het gemiddelde van al de eindcij fers n½ 
of minder bedraagt, is afgewezen. 

Daarop brengt de voorzitter der commissie 
de overige cand idaten in bespreking. 

Indien op grond van bijzondere omstandig
heden een of meer leden hiertoe den wensch 
te kennen geven, schorst de voorzitter de 
ve rgade ring, t.en e inde aan de kundigen en 
exam inato ren de gelegenheid te geven afzon
derlijk te beraadslagen. All e leden der com
miss ie nemen aan de stemming deel. Bl anco 
stemmen i niet geoorloofd . De deskundigen 
brengen he t laatst hun stem ui t. 

Indien de deskundigen eenstemm ig zij n in 
hun oordee l omtrent het a l of niet slagen van 
een candidaat, wordt dienovereenkom tig be
si ist , ongeacht de door directeur en lee raren 
ui tgebrachte stemmen. 

Bij verschi l van meening tus chen de des
kundigen wordt de besli s ing genomen in 
overeenstemmmg met de meerderheid der 
001nmiasie. 

Bij staking van stemmen wordt de be lissing 
steeds geacht ten gunste van den candidaat te 
zijn genomen. 

Desgewenscht kunnen bij de besliss ing om
trent den i..itsl ag van het examen de rappor
ten der candidaten worden geraadpleegd . 
Deze rapporten liggen tijdens het examen ter 
inzage voor de deskundigen. 

A1·t. 18. Onmiddellijk nadat de besli s ing is 
gevallen, wordt aan de candidaten de uitslag 
medegedeeld. . 

Art. 19. De blanco formul ieren der aan do 
geslaagde cand idaten uit te reiken getuig
schriften, waaraan een staatje met de be
h aalde punten wordt toegevoegd, worden den 
directeur de r school , op zij n verzoek, in het 
benoodigde getal vanwege Onzen voornoem den 
Ministe r toegewnden. 

A rt. 20. D e deskundi gen, di e den uitslag 
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in de vergadering(en) he lpen vaststell en , on
derteekenen mede de getu igschriften, bene
vens de door den voorzitter aan Onzen voor
noemden Minister te zenden lij sten, waarin 
naam, voornamen, plaat en datum van ge
boorte der geslaagden nauwkeurig moeten 
zijn vermeld. 

Art. 21. D e voorzitters de r examencommis
siën zenden zoo spoedi g mogelijk na a floop 
van het examen een afschrift van de punten
lijst, waa rop ook de ui tslag der gehouden 
stem mingen wordt vermeid, op de daa rvoor 
bestemde formulieren aan Onzen voo rnoemden 
1inister en aan den inspecteur, di e met het 

toez icht op de schooi is belast. Bij di e lijst 
worden statistische gegevens nopens den ui t
lag verstrekt, in den vorm, door Onzen voor

noemden Mini ter te bepalen, door den voor
zitter en den secretar is der commi s ie onder
teekend. 

Art. 22. H et chriftelijk werk der candida
ten en de proefwerken , bedoeld in artikel 6, 
negende l id, worden gedurende zes maanden 
bewaard door den directeur de r school , ter 
inzage voor de belanghebbenden. 

A rt. 23. D e directeur d raagt zorg, dat een 
volledig stel der opgaven bewaard blijft voor 
het archief der school. 

Art. 24. D e examens worden a fgenomen 
volgen het programma, aan dit besluit ge
hecht. 

Art. 25. Voor sch olen, wie r lee rpl an gedu
rende den cu1 u 1937/1938 in de vijfde klasse 
geen wi kunde omvatte, vervalt in 1938 het 
bepaalde in het laatste lid van artikel 16 in
zak e de vermelding van het gemiddelde der 
rapportcijfers omtrent de wiskunde. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 De
cember 1D37 (Staatsbla,:/, n° . 376). 

Mij b kend , 
De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r cl e B r u ï n e. 

PROGRAMMA. 
a. De Nederl andsche taal en lette rkunde. 
De candidaat moet zoowel sch riftelijk als 

monde) ing zich jui t en vaa rdig kunnen uit
drukken, o. a . in den vo,-m van eeu opstel en 
een ver lag of een brie[, zonder taa l- en spe l
fouten kunnen schrij ven, goed kunnen lezen 
en het gelezene ve rstaan, bekend zijn met de 
hoofdtrekken der N ederl andsche letterkunde, 
e nkele van de voornaa 1n te voortbrengsel e n 
dier letterkunde hebben gelezen en die in 
verband weten te brengen met den tijd, waar
in zij ontstonden. 

Bij de bepaling van het cijfer voor het 
schriftelijk werk voor de ederlandsche taai 
wordt ook rekening gehouden met het Neder
landsch van de chriftelijke verta li ngen uit de 
Fransche, de Engelsche en de H oogduitsche 
taal. 

b; c en d. De Fra nsche, Engelsche en Hoog
dui tsche taal en letterkunde. 

De canclidaat moet blijken geven: 
l. vaard ighe id te bezitten in het overbren

gen van Fransch , Engelsch en Hoogd 11 itsch 
proza in goed N ederlandsch ; 

2. vaa,·digheid te bez itten in het schri fte
lijk gebruik van de vreemde taal , blijkende 
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uit het steil en van een vers] ag of een brief 
naar aanleiding van zakelijke gegevens; 

3. een stuk proza of poëzie in de vreemde 
laai goed te kunnen lezen en verklaren; 
kennis te hezitten van enkele door hem ge
lezen belangrij ke werken van de vreemde let
terkunde, uit verschi ll ende perioden, in w,r
band met den tijd, waarin deze ontstonden. 
Bij d it onderzoek moet de candidaat mede 
blijk geven, vaard igheid te bezitten in het 
spreken van de vreemde taal. 

e. De handelswetenschappen. 
D e candidaat moet blijk geven, kennis te 

bezitten van de leerstof, welke volgens het 
a lgemeen leerplan, bedoeld in artikel 20 der 
m iddelbaar-onderwijswet, in de vierde en vij f
de ki asse der openbare hoogere bu rge r&cholen 
A moet worden behandeld, zoowel voor de 
onderdeelen, in dat leerplan genoemd onder 
a en b, als voor dat, genoemd onder c. 

/. De staathuishoudkunde en de statistiek, en 
g. De aardrij k~kunde. 
De candidaat moet bl ijk geven, kennis te be

zitten van de l eerstof, welke vo lgens het al 
gemeen leerplan, bedoeld in artikel 20 der 
middelbaar-onderwijswet, in de vie rde en vijf
de klasse der hoogere burgerscholen A moet, 
worden behandeld. 

h. De geschiedenis. 
De candidaat moet naar aanleiding van 

vragen over bijzondere onderwerpen uit de 
econom ische a lsmede u it de cultureele gesch ie
denis toonen inzicht te hebben in den ontwik
kel ingsgang der volken; hij moet tevuns de 
hoofdzaken kennen uit de politieke geschiede
nis van het "Vèener Congres af, vooral van 
den jongsten t ijd. 

k. De staatsinrichting van Nederland, Ne
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

De candîdaat moet kennis hebben van de 
gemeente-, provincial e en staats inr ichting van 
N ederland en van haar ontwikkel ing, alsmede 
van de staatsinrichting van Nederlandsch
Ind ië, Suriname en Curaçao. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 De
cember ln37 (Staatsblad n°. 3ï6). 

Mij bekend, 
D e :Minister van Onde,·wijs, 
I{ unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

S. 389 C. 

29 Decem ber 1937. BESLUIT tot wijziging 
van de voorschriften betreffende de in
richting der reken ing van inkomsten en 
uitgaven van de gemeenten en van de voor
schriften, betreffende de inrich t ing der 
boekhouding van de ontvangers der ge
meenten en de daarbij behoorende me>
dell en. 

Wij WI LHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenlandsche Zaken van 24 D ecember 1937, 
N°. 39270, afd. Binnenlandsch B estuur; 

Gelet op artikel 123, tweede lid , der Ge-
meentewet; 

Gedeputeerde Staten der provinciën en de 
Rij kscommissie van Advies voor de Gemeente
f inanciën gehoord; 
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H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 J anuari 1938 de volgen

de wijzigingen aan te brengen: 
I. in de voorschr iften betreffende de in

richting der rekening van inkomsten en uit
gaven van de gemeenten, zooals deze zijn 
vastgesteld bij Ons besluit van den 8sten Sep
tember 1931 , en opgenomen in Staatsblad 
n°. 395 van dat jaar: 

§ 3. Van de uitgaven. 

a. In artikel 3, zesde lid, wordt in p laats 
van "artikel 29" gelezen "artikel 25, tweede 
of derde l id". 

b. Het eerste l id van artikel 23 wordt ge
lezen a ls volgt : 

Behoudens bij of krachtens de wet gemaakte 
uitzonder ingen worden geen hetal ingen in de 
rekening in uitgaa f geleden, dan d ie gedaan 
zijn krachtens: 

1. bevelschriften, als bedoeld in artikel 
23a ; 

2. bevelschriften, ingericht volgens de bij 
dit beslu it vastgestelde modellen H I, H II, 
HIII, HIV en HV. 

c. Ingevoegd wordt artikel 23a: 
Door schuldeischers der gemeente ingezon

den rekeningen mogen dienen tot bevelschrift 
van betal ing van het daarin vermelde bedrag, 
indien de navolgende regelen in acht worden 
genomen : 

1°. de rekening moet in druk vermelden 
den naam , de voorletters en de woonplaats 
van den schuldeischer; 

2°. de betaling van het verschuldigde be
drag moet geschieden aan den persoon , die of 
het l ichaam, dat in de rekening a ls schuld
eischer staat vermeld; 

3°. de reken ing moet betrekking hebben 
op één post van de begrooting; zij moet ver
mel den de eenheidsprijzen en eenhe idsloonen, 
voorzoover het bedrag der betaling daarvan 

' afhankelijk is, wanneer de leveringen of werk
zaamheden hebben plaats gehad; 

4°. het bevel rot betal ing moet op een 
onbeschreven gedeelte der rekening worden 
gesteld door middel van een stempela fdruk, 
waarvan de afmetingen ten m inste 95 X 110 
m.m. bedragen en welke is ingericht overeen
komstig het bij dit besluit behoorende model 
RVI. 

d. Artikel 24, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

D e bevelschr iften H I, H II, H III, RIV 
en H V , moeten behalve een duidelijke om
schrijv ing van het onderwerp der betal ing, be
vatten den naam en de voorletters , de woon
plaats en ind ien het betreft hevelschri ftcn ten 
name van ambtenaren in dienst van publiek
rechtelijke licham en, ook het ambt van den
gene, aan wien de betaling moet geschieden. 
Bovend ien moeten zij aanwijzen het d ienst
jaar en het volgnummer (de volgnummers) 
der begrooting, waarop de uitgaaf betrekking 
heeft. 

e. Artikel 25 wordt gelezen als volgt: 
Voor betalingen, welke aan één schuld

e ischer ten laste van één post, niet zijnde een 
verzamel post, der begrooting worden gedaan, 
wordt behoudens de bepal ing van artikel 23a 
gebruik gemaakt van bevelschriften, inge-
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richt volgens de bij dit besluit behoorande 
modellen H I of H V. 

Voor betal ingen, welke ten laste van een 
verzamelpo~t der begrooting worden gedaan, 
wordt gebru ik gemaakt van bevelschriften, in
gericht volgens het bij dit besluit behoorend 
model H II. 

Voor betalingen, welke aan denzelfden 
schuldeischer ten laste van verschillende pos
ten der begrooting worden gedaan, kan ge
bruik worden gemaakt van bevelschriften, in
gericht volgens het bij dit besluit behoorend<> 
model H III. 

Voor betalingen, welke aan verschillende 
schuldeischers ten laste van denzelfden post 
der begrooting worden gedaan, kan gebruik 
worden gemaakt van bevelschriften, ingericht 
volgens het bij dit besluit behoorende model 
HIV. 

Voor betalingen in te1mijnen kunnen be
velschriften worden opgemaakt, meer termij 
nen tegel ij k betreffende, mits in het bevel
schrift de verschijndagen van die termijnen 
van uitbetaling en het telkenmale te betalen 
bedrag zijn uitgedrukt, terwij l elke betaling 
op deze bevelschriften gedaan a ls een afzon
der! ij ke uitgaaf in het kasboek wordt geboekt. 

Op gelijke wijze kunnen bevelschriften wor
den opgemaakt voor betalingen, welke per 
eenheid (per dag, per m2. straatwerk, enz.) 
ge chieden, mits zoowel de belooning per een
heid, als het maximum zijn uitgedrukt. 

Indien niet het geheele bedrag van het be
velschrift wordt uitbetaald stellen burgemees
ter en wethouders op het bevelschrift een ver
klaring, aangevende op hoeveel de belang
hebbende recht heeft gehad. 

/. Het eerste lid van artikel 26 wordt ge
lezen als volgt: 

De voldoening van de bevelschriften tot be
taling H I, H II, H III, HIV en H VI moet 
blijken uit : 

de daarop, met inachtneming van het be
paalde in de volgende leden van dit artikel, 
met inkt of onuitwischbaar potlood gestelde 
h andteeken ing van den rechthebbende; 

een der volgende aan het bevelschrift ge
hechte stukken : 

een bewijs van afschrij ving - bij ge
bruilanaking van chèques op naam ver
gezeld van een verklaring, a ls bedoeld 
in artikel 26b - of storting, afgegeven 
door den postchèque- en g irodienst; 

een bewijs van afschrijving - bij ge
bruikmaking van chèques op na:\m, ver
gezeld van een verklaring, als bedoeld 
in artikel 26b - of storti ng, afgegeven 
door een gemeentelijken girodienst, mits 
de ontvanger niet is ambtenaar bij dezen 
di enst; 

een volledig ingevu lde postwissel
strook; 

een bewijs va n overboeking ten laste 
van de rekening voor de gemeente bij 
de instelling, bedoeld in artikel 1 van 
Ons besluit van 28 Maart 1925 (St,;w,ts
blad n°. 125), ten gunste van de reke
ning van den Staat der Nederlanden; 

een bewijs van overboeking of over
making van gelden ten laste van de 
rekening-courant der gemeente bij een 
bankinstelling ten gunste van tl (n) in 

of 
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het bevelschrift aangewezen chuldei
scher(s), 

de bij het bevelschrift, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 28, 
overgelegde uitbetaalde coupons en afge
loste obligatiën van geldl eeningen. 

De voldoening van de bevelschriften tot be
tali ng H V moet blijken uit het aan de keer
zijde gestelde bewijs van afschrijving, afge
geven door den Postchèque- en Girodienst. 

g. Het achtste en het negende lid van ar
tikel 26 worden gelezen als volgt: 

Indien een bevelschrift is gesteld ten name 
van een schuldei cher der gemeente, die na 
de afgifte van h et bevelschrift en voordat de 
betaling heeft plaat gehad, is overleden of 
wel ten name van de erven van een schuld
e ischer der gemeente, moet voor betal ing van 
bedragen boven f 300 aan het bevel schrift 
een verklaring worden gehecht van den kan
tonrechter of een notaris, waaruit b lij kt, wie 
de rechthebbende(n) is (zijn); voor de beta-
1 ing van bedragen van f 300 en daar beneden 
kan met de overleggingen van eene verkla
ring van burgemeester en wethouders, waar in 
wordt vermeld, dat de onderteekenaar(s) de 
eenige rechthebbende(n) is (zijn). worden vo l
staan. 

Merkteekenen, in de plaats tredende van 
handteeken ingen, worden gesteld in tegen
woordigheid van een den ontvanger bekend 
zij nd doch niet tot het personeel van net 
ontvangerskantoor behoorend persoon, die 
daaronder verklaart, dat het merkteeken in 
zijn tegenwoordigheid door den belanghebben
de is gesteld en deze verklaring met zijne 
handteekening bekrachtigt. 

h. In artikel 26a vervallen de woorden 
"en door genoemde instelling voor den Staat 
voor voldaan te worden geteekend". 

i. Ingevoegd wordt artikel 26b, luidende 
als volgt: 

Bij gebruikmaking van chèques op naam 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6a en 
artikel 12 van de voorschriften betreffende de 
inrich ting der boekhoud ing van de ontvangers 
der gemeenten in de provinciën oordbrabant, 
Gelderland, oordholland, Utrecht, Overijssel , 
Groningen, Drenthe en Limburg, in artikel 6a 
en artikel 10 van genoemde voorschriften in 
de prov incie Friesland, artikel 7 en a rt ike l 
lla van genoemde voorschriften in de provin
cie Zuidholland, alsmede in artikel 7a en ar
tikel 13 van genoemde voorschriften in de 
provincie Zeeland , moet aan het bevelschrift 
worden gehecht de door of namens den schuld
eischer afgegeven verklaring van ontvangst 
der chèque en een bewijs van afschrijving van 
het chèquebedrag, vermeldende den naam en 
de woonplaats van den begunstigde. 

Indi en voor de voldoening van bevelschrif
ten , model H IV, een verzamelgiro wordt ge
bruikt, wordt aan het bevel chrift gehecht de 
van den betrokken girodienst als bewijs van 
afschrijving ontvangen lijst van de overge
schreven posten, aan het hoofd voorzien van 
een verzamelgirobiljet. 

j. Artikel 29 vervalt. 
k. Artikel 31 wordt gelezen als volgt: 
Aan de bi,velschriften wegens lever ingen en 

werkzaamheden worden daarop betrekkini; 
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hebbende specifieke rekeningen gehecht, welke 
moeten vermelden de eenheidsprijzen en een
heidsloonen, voorzoover het bedrag der beta-
1 ing daarvan a fh a nkelijk is, wa nneer de leve
r ingen of werkzaamheden hebben pl aats geha d. 

De in het vori ge lid bedoelde rekeningen 
moeten zijn voorzien van den naam , de voor
letters en de woonplaa ts va n den schuld
e ischer. 

Indien een rekening ui tgaven bevat, welke 
behooren tot meer dan één post de r begroo
t ing, moet daarbij worden aa ngegeven het 
volgnummer van den post, waarop elk dezer 
uitgaven betrekking heeft. 

l . Artikel 33 wordt gelezen als vol gt : 
In de bevelschri Eten betreffende uitgaven, 

welke voortvloe ien uit eenige h andeling, val
lende onder a rt ikel 228 de r Gemeentewet, 
wordt vermeld de dagteekening van het be
sluit van den Gemeente raad of van Burge
meester en Wethouders, zoomede de dagtee
kening en het nummer van h et besluit tot 
goedkeuring. 

1n . Artikel 34 verval t . 
II. in de modell en, behoorende bij de onder 

I bedoelde voorschr iften : 
De bestaande modell en H I en H II worden 

vervangen door de bij di t besl u it beh oorencle 
modell en H I , H II, H III, HIV, H V en 
H VI, met di en ve rstande, dat tot 1 J a nuari 
1939 de bestaande modell en H I en H II kun
nen worden gebezigd. 

III. in de voorschriften betreffende de in
richting de r boekho uding van de ontvange rs 
der gemeen ten, zooals deze zijn vastgesteld 
bij Ons beslui t va n den 8sten Septembe r 1931 , 
en opgenomen in Staatsbl ad n°. 395 van dat 
jaar. 

A. Tusschen de artike len 6 en 7 van deze 
voorschriften voor de provinciën Noordb ra
ba nt, Gelderl and , Noordholl and , U t recht, 
F ri esla nd, Ove rij ssel, Groningen, D renthe en 
Limburg, en tusschen de artike len 7 en 8 va n 
deze voorsch r iften voor de prov incie Zeeland, 
wordt een nieuw artikel, ondersche idenlijk 
genummerd 6a en 7a, opgenomen, luidende al s 
vo lgt : 

Bij geb ruikmaki ng van den P ostchèq ue- en 
Girodi enst is het gebruik va n chèques aa n 
toonder ve rboden, terwijl chèq ues op naam 
slech ts mogen worden gebezigd : 

a. voor aanvulling de r geldkas van den 
ontvanger; 

b. voor betaling ui ts lui tend aa n niet hij 
den Postchèque- en Girodienst aa nges lotenen. 

Bij betaling door middel van een chèque op 
naam wordt het advies tot ui tbeta ling slechts 
verzonden na ontva ngst va n een door of na
mens den schuldeischer gedagteekende en 
o nderteekende verkl a ring van ontvangst der 
chèque. 

B. Voor zoove r betreft de evenbedoalcle 
voorschriften, welk gelden voor de ontvangers 
in de provinciën Noordbraba nt, Gelderl and , 

oordholl and , U t rErcht, F r iesla nd , Overijsse l, 
G roningen, D renth e en Limburg wordt aan 
a rt ikel 7, ee rste I id , toegevoegd: Boeking van 
door middel van den P ostchèque- en G iro
dienst geda ne uitgaven geschiedt na ontvangst 
van de daa ro p betrekking hebbende bewijzen 
van afschrijving. 

C. Voor zoove r betreft de evenbedoelde 
L. & S. 1937. 
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voorschriften, welke gelden voor de ontvan
gers in de provincie Zeeland wordt aan ar
tikel 8, eerste lid, toegevoegd: Boeking va n 
door mi ddel van den P ostchèque- en Giro
d ienst gedane uitgaven geschiedt na ontvangst 
van de daarop betrekking hebbende bewijzen 
van a fsch rijving. 

D. Voor zoover betreft de evenbedoelcle 
voorschriften, welke gelden voo r de ontva n
gers in de provinciën N oordbra bant, Gelder
la nd , oordholl and , Utrecht, Overij ssel , Gro
ningen, Dren the en Limburg, wordt a rtikel 
12 gelezen a ls vol gt: 

Bij gebruikm aking va n een Gemeentelijken 
Girodienst vindt h et bepaa lde in de a rt ikelen 
6a, 7 en 9 overeenkomstige toepassing. 

E. Voor zoover betreft de ovenbedoelde 
voorschriften, welke gelden voor de ontvan
gers der gemeenten in de provincie Friesland , 
wordt a rt ikel 10 gelezen a ls volgt : 

B ij gebruikm aking va n een Gemeentelijk en 
G irodienst vindt het bepaa lde in de artikelen 
6a, 'i en 8, 2e lid , overeenkomstige toe pass ing. 

F. Voor zoover betreft de evenbedoelde 
voorschriften, welke gelden voo r de ontva n
gers de r gemeenten in de provincie Zuidhol
land wordt ingevoegd: 

A rt. lla. Bij geb ruikma king va n eon Ge
meentelijken G irodienst vind t het bepaalde in 
de artike len 7 en 9 overeenkomst ige toepas
s ing. 

G. Voor zoover betreft de evenbecloelcle 
voorschr if ten, welke geleien voor de ontva ngers 
der gemeenten in de provincie Zeela nd, wordt 
a rt ikel 13 gelezen als volg t: 

Bij gebruikmaking van een Gemeentelijken 
Girodienst vind t het bepaa lde in de a r t ike len 
7a, 8 en 10 overeenkomstige toepass ing. 

IV. in de modell en, behoore ncle bij rle 
onder III bedoelde voorschr iften: 

A. voo r zoover betref t model VI (Maand
staten-boe k}, hetwelk ge ldt voo r de ontvangers 
der gemeenten in de provinciën Noordbrabant. 
Gelderl a nd, Noordholl and, U t recht, Overijsse l. 
Groningen en Drenthe worden de woorden 
"sa ldo of saldi van de postrekening (en) de r 
gemeente, vol gens sa ldobiljet (ten }, d .d. 

.... ... ... 19 ... , bed ragen in totaal 
Af: wegens in het k asboek van 

uitgaven geboekte posten, waarva n 
eerg isteren, gisteren of heden 1 een 
g irobiljet is verzonden en waa rvan 
het bewijs va n a fschrij ving nog n iet 
is ontvangen" 

gelezen als volgt: 
,,Saldo of saldi van de po t re

kening( en) de r gemeente, vol gens 
a frekeningsbilj et (ten) d.d. 
19 ... , bedragen in totaa l 

Sa ldo of sa ldi van de rekening (en) 
der gemeente bij den Gemeente-
lijken Girodi enst te .... ..... .... .. . .. .. . , 
vol gens a frekeningsbiljet(ten) d .d. 

19 ... , bedragen in totaal 
B . Voor wover betreft model VI 

(Maandstatenboek) , hetwelk ge ldt 
voor de ontvangers der gemeenten 
in de p rov incie Zuidholland, word t 
ingevoegd na de woorden "saldo 
o f saldi van de "gewone" post
rekening ( en ) der gemeente vol gens 

41 
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afreken ingsbiljet(ten) d.d ... .... ..... . 
19 ... , bedragende in totaal ...... .. ... . 

----
,,Saldo of saldi van de rekening

(en) der gemeente bij den Gemeen-
telijken Girodienst te .......... ..... ... , 
volgens afrekeningsbiljet(ten) d.d . 
. ... .. .. ................ 19 .. . , bedragen in 
totaal ... .. .... ............ .... .. .. .. .. .... .. . , .. . 
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Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van di t beslui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van B innenlanthlche Zaken, 

V a n B o e ij e n . 
( Uitgeg. 3 J anu{l,ri 1938. ) 

Bijlage, behoorende bij het Kon inklijk besluit van den 29sten December 1937 (Stantsblail 
n°. 389 ,C). 

BEVELSCHRIFT 
MODEL HL 

N r ........ .. .. . 

DIE STJAAR 19. 

Volgnummer van de 
begrooting 

Zegge 

Kasboek r . ... 

Voldaan 
den ..... .... ... .. .... 19 .. . 

BEVELSCHRIFT 
MODEL HII. 

Nr ... ... .... di enstjaar 
19 ... 

Volgnummer 1 

van de begrooting. 

Van het totaa l komt 
ten laste vau 

Vol'!"nummer , ----
van de Bedrag. 

begrooting. 

Totaal { ... ..... ... . 

Bijl age der rekening nr .... . 

GEMEENTE 

Bevel tot betaling. 

De Ontvanger zal betalen aan ...... . ........ ... ... .... ..... ........ ........ . . 

wegens ...... .. ... ............ . .. ........ ....... .... ..... .. ... ... .. .... ... .. ... .. .. ............ ... .. ... . 

de som van ... ... .. .... .... ........ ...... .... ..... ...... ..... ... ....... .. .... ......... .. .. .. ... .. . 

GEMEENTE 

... .......... ................. . .... .. .. . .... 19 .. ... . 

Burgemeester en Wethouders, 
, Burgemeester . 
, Wethouder. 

Bijl age der reken ing nr .. .......... . .. . 

Bevel tot betaling. 
De Ontvanger zal betalen aan ................. ....... ... ... ......... .. .. ... . 

wegens .... ........... .... .... ... ....... ........ .... ..... .. ..... ... .. .... ... ....... .... .. ..... ..... .. .. . 

de som van .................. ......... .. ....... .. .... .... ... .. ... .................... ... .. , .. ... .... . 

Zegge f .............. . 
Kasboek Nr . ...... .. . 

Voldaan, 
den ... ......... 19 .... . . 

······ ··· ···· ··· ····· ·· ··· ·················· · 19 .. 

Burgeineester en Wethouders, 
, Burgemeester. 
, Wethouder . 

1 Hier te vermelden het volgnummer van den verzamelpost. 
N.B. Do terzijde van dit bevelschrift voorkomende kolom mag ook aan de achterzijdo 

worden geplaatst. 



643 

BEVELSCHRIFT 
MODEL HUI. 

Nr . ... ... .... . . 

DIENSTJAAR 19 ... . 

Zegge f ..... ...... .... .. . 

Kasboek Nr . . 

Voldaan 
den 19 .. . 

1937 

Bijlage der re ken ing nr . . 

GEMEENTE 

Bevel tot betalin g. 

De Ontvanger zal betalen -aan .. · .. ....... . · ........... ... .. .... .. ....... .. .. ... . 

wegens de aan de keerzijde van dit bevelschrift vermelde .. .... ... .. . .. . . 

de som van .. .... ..... ........ .................... .. ..... ..... .. ..... .... ..... .... .... ....... ....... . 

··· ·· ·· ····· 19 .. ... . 

Burgemeester en Wethouders. 
, Burgemeester. 
, \Vethouder. 

K eerzij de bevelschrift model H III. 

Volgnummers van 
de begrooting. 

BEVELSCHRIFT 
MODEL HIV. 

Nr .. .... ...... . 

DIENSTJAAR 19 .... 

Volgnummer va n de 
begrooting 

Zegge f ... .. ... .... . 

Onderwerp der betaling. Bedrag. 

Totaal . . . 

Bijl age der rekening nr . .. ... .. ....... . 

GEMEENTE .. 

Bevel tot betaling. 

De Ontvanger zal betalen aan de aan de keerzijde van d it bevel
schrift vermei de 

wegens 

de som van 

19 .. 

Burgemeester en W eth ouders , 
, Burgemeester. 
, Wethouder. 
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K eerzijde .bevelschrift model H 1 V. 

. Voldaan 
Naam en voorlett ers 

van den schuldeischer. 
1 

Woonplaats . Bedrag. Datnm. , H and-
teekemng. 

1 - --- --

1 

Totaal f 

Af te drukken op de achterzijde van de rechterstrook van een postgirobiljet. 

Bevelschrift. 
Model HV 

Nr . ..... ... . . 

Gemeente 

Bijl age der rekening 
Nr 

BEVEL TOT BETALING. 

De ontvanger zal ten laste van volgnummer 
.......... ... .. .. ... de,· begrooting voor het d ienst-
jaar 19 ...... beta le n aan ... . 

,vegens ........ . ...... . .. , ... . ..... . ... . ........... . . .. .. . . 

de sorn van 

1 

19 ... .. . 

Burgemeester en \.Yethouders. 
, Bur[1e1n eestrr. 
, W ethouder. 

Kasboek Nr . ... 

1 Bedrag in letters. 
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Kasboek -
Nr. 
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Stempelafd ru k in fo m rnat 
95 X 110 m.m . 

Bevelschr ift. 
Model H VI. 

GEMEENTE 

Nr . .. .. ....... ... ........ .. . 

1937 

Bijl age der re ken ing nr ... 

BEVEL TOT BETALING 
DIENSTJAAR 

19 
van . . ........ , ..... .. .. .... ... . .. . . .. .. . .. ....... ... . 

Volgnummer de r 
begrooting 

Kasboek Nr . . 

Voldaan 
den .. 19 ... 

(bedrag in letters ) 

19 .. ... . 

Bu rgemeester en Weth ouders, 
, B urgemeester . 
, Wethouder. 

Behoort bij K oninklijk besluit va n den 29sten December 1937 (Staatsblad n° . 389 C). 

Mij bekend , 
D e Ministe,· van B innenlandsche Z aken, va i, B oe ye ll . 

S. 389 D. 

29 Dece1n ber 1937 . BESL IT tot vastste l•· 
ling van den vorm , waarin het proces
ve rbaal va n opneming va n boek en en kas 
van den gemeente-ontvanger word t opge
maakt . 

Wij WILHELM.INA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Binnenla ndsche Za ken van 24 December 19:l? 
1t 0

• 39270, afd . Binnenl andsch B est uur ; 
Gelet op artikel 214 der Gemeentewet, zoo-

als di t I uidt na wij zig ing krachtens de wet 
van 22 April 1937 , (Staatsblad n°. 311) ; 

Gedepu teerde Staten der provinc iën gehoord; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat met ingang van 1 .Janua ri 
1938 in de onderscheidene provinciën, totdat 
een nadere voorziening za l zijn getroffen, het, 
p roces-verbaal van opneming van de boeken 
en kas van den ontvanger za l worden opge
maakt in den op 31 December 1937 geldenden, 
door de Gedeputee rde Staten dier provinc iën 
voorgeschreven vorm , voorzooveel noodig na 
aanpass ing aan de sedert de vaststelling ge
wijz igde nummering van de artikelen der Ge-
1neen tewet e n a a n de "B oekh oudvoorschrifte n 
1931" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
hel ast met de ui t voering va n di t bes! ui t , dat 
in het Staatsbl a d zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 29sten December 1937. 
WILHELM.INA. 

De M"-i,~i..-<ter va'/1 B innenlandsrh ,, Zak,n, 
V an B oe ye n. 

(Ui t(! Cf/. 3 J a ,ina,·i l938.) 

S. 389 E. 

31 Dece,nber 1937. BESLU IT tot vaststelling 
van de voorschr iften betreffende de in
ri ch t ing de r begrooting en der rekening 
van inkomsten en uitgaven va n h et open
baar lichaam " de Wieringermeer" en van 
de voorsch1·iften betreffende de inrichting 
en hoekboudi1tg van den ontva ,,ger va r. 
dit li chaam en de daarb ij behoorende mo
dell en. 

Wij WILHE LM.INA , enz. ; 
Op de voord racht van Onzen Minister va11 

Binnenl a ndsche Za ken va n 24 December 1937 
n°. 39270, a fdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op a rt ikel 20, derde lid, der wet vau 
den 31sten Mei 1937 tot instelling van een 
openbaa r lichaam voor de ingepo lderde Wie
r inge rmeer en nader aan te wijzen ingepolder 
de of in te polderen gedeelten van het IJssel
meer (Staats blad n°. 521 ); 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
I. te bepal en, dat, met inga ng van 1 J a

nuari 1938, voor het o penbaar I ichaam " ne 
Wieringe rmeer" van toepass ing zij n 

a. de voorschriften voor de inrich t ing van 
de begrootin g v a n inko m sten e n ui tga.v e n e n 
de daarbij behoorende modellen, 

b. de voorschriften voor de inrich t ing van 
de rekening van inkomsten en u itgaven en de 
daa rbij behoorende modell en, 

c. de voorschriften omtrent de inrichting 
van de boekhouding va n den ontvanger en de 
daa rbij behoorende modell en. 

zooals deze voorschr iften en modellen gelden 
voor de gemeenten in de provincie Noord
holl and , krach tens Onze beslui ten van 8 Sep
tember 1931 (Staatsblad n°. 395 ) en van 29 
December 1937 (Staat sblad n°. 389 C) ; 
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II. te bepalen, dat ten aanz ien van ,.de 
Wieringermeer", in de onder I bedoelde voo r
schriften en modellen 

vóor "Gemeente" warde gelezen " Wiei· inlf9r: 
meer" 

voor "raad" warde ge]ezen "bestuurscom• 
miss ie" 

voor "Burgemeester en wethouders" worde 
gelezen " het D agelijksch Bestuur" 

voor " Burgemeester" warde gelezen " Voor' 
zitter" 

voor "wethouder" warde gelezen ·,,Lid" 
en voorts alle wijzig ingen worden geacht te 

zijn aangebracht, welke voortvloeien uit hPt 
bepaalde in het eerste lid van artikel 19 en 
het eerste en tweede lid van artikel 20 der 
wet van den 31sten Mei 1937 tot inste lling 
van een openbaar lichaam voor de ingepolder
de Wieringermeer of in te polderen gedeelten 
van het IJsselmeer (Staatsblad n°. 521). 

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

's-Gravenhage, den 31sten December 1937. 
WILHELMINA. 

Oe Minister van Binnenlandsch e Z 11,ken . 
V an Bo e yen. 

(Uitgeg. 7 J anua,-i 1!138 . ) 

s. 501. 

31 D ecem ber 1937. WET tot wijziging va n 
de Militaire Ambtenarenwet 1931. 

Bijl. H and. Il 1937/3S, 349. 
H and. Tl 193 7/88, bladz. 766. 
Bijl. H and. l 1937/88, 349. 
H and. l 1931/38, blad,2" 66. 

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

dat het wenschelijk is, in verband met de wet 
van 11 September 1936, Staatsblad ·n°. 205, 
tot wijzig ing van de Ambtenarenwet 1929, 
enkele wijzigingen te brengen in de Milita ire 
Ambtenarenwet 1931; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, en~. 
In de Milita ire Ambtenarenwet 1931 wor

den de navolgende wijzigingen gebr<1cht: 
A rt. I. H et tweede lid van artike l ,5 ve r

valt . 
H et derde lid van artikeJ 5 wordt ge lezen: 
" Tot mi li tair lid zijn all een benoembaar zij 

die 
a . ederlander en militair ambtenaar of 

eervol ontslagen milita ir ambtenaa r, hetzij 
van de ze811lacht, h etzij van de la ndmacht zijn; 

b. voor den aanvang van het !nopende 
kalenderjaar den leeft ijd van 25 jaar hebben 
bereikt." 

In het vijfde lid van a rtikel . 5 wordt voor 
" De artike len 6, tweede li d, 8, eerste I id en 
tweede lid tweede volzin, 9 tot en met 15" 
gelezen: 

,,De artikelen 5, de ,·de lid , eerste vo lzi", 6, 
8 en 10 tot en met 15". 

Art. II . In artikel 14 wordt voor " 129" 
gelezen : ,,130". 

Slot en ove,·gangsb e'[>Qlingen. 

Deze wet treedt in werking met ingang van 
den dag, volgende op dien ha re r afkondiging. 
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Zij , die voor den datum van inwerk ingtre
di ng van artikel I dezer wet tot mi li ta ir lid 
van het in artikel 4 der Militaire Ambtena
renwet 1931 bedoelde ambtenarengerecht zijn 
benoemd, worden geacht benoemd te zij n voo r 
een tijd vak van zes jaren. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van D efensie, va n D ij k. 
D e M inister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 

( Uitgeg. 11 Januari 1938. ) 

8. 526. 

27 D ece1n be1· 1937. WET tot wijziging van de 
Motorrijtuigenbel astin wet en van de wet 
van den 6den October 1934 (Staatsblad 

0
• 534) tot instelling van een Verkaers

fond , inzonderheid met het oog op het 
belang der tertiai re wegen. 

B ijl. Hand. Il 1936/37, 290; . 1931, Z90: 
1937/38, 1!0. 
· Hand. ll 1987/SB, ·bladz. 63-76. 

B ijl. H and. l 1981/38, 20. 
H and. I 1987/38, bladz. 46 . 

Wij vVILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het wenschel ijk is, inzonderheid met het 
oog op het belang der tertiaire wegen, de 
Motorrijtuigenbelastingwet en de Wet van 
den 6den October 1934, tot instelling van een 
Verkeersfonds (Staatsblad N °. 534), te wijzi
gen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. De Motorrijtuigenbelastingwet wordt 

gewijzigd als volgt : 
A . Na artike l 34 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel 34bis,- luidende: 
1. Door de Staten van iede re Pr.:iv incie 

wordt ~en tertiai r wegenplan vastgesteld , be
vattende de wegen, welke naast de wegen, 
voorkomende op het Rijkswegen pl an en het 
prov inc iale wegenpl an, in de Provincie noodi g 
zijn a ls verb indingen voor verkeer met moter
rijtuigen. T en aanzien van die wegen geldt 
mede h et bepaalde in den tweeden zin van h et 
eerste I id van artikel 33. 

2. De Staten der Provinciën stellen bij ve r
ordening regelen vast, waaraan een wog moet 
voldoen om op het tertiair wegenplan te mo
gen worden gepl aatst. 

3. De in het vorige li d bedoelde verorde
ning behoeft Onze goedkeur ing. De artikelen 
VS en 99 der Prov inciale Wet zijn ten dez<-' 
van toepassing. Wordt door Ons de goedkeu
ring aan de verordening onthouden, dan 
wordt door de Provinciale Staten, met ina.cht
neming van Onze met redenen omkleede bo
sl iss ing, een nieuwe verordening vastgesteld 
binnen zes maanden na de dagtee kening van 

4. De dom· Ons goedgekeurde verowleni ng 
wordt in het provinciaal blad afgekondigd. l 
die besli ss ing. 

5. Het tertiair wegenplan behelst een st'.lat 
van de in het eerste lid bedoelde wegen, be
vattende aanduiding omtrent den eigendo:n . 
het beheer en het onderhoud, de wijze waarop 
de verbetering van daa rvoor in aanme rki ng 
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komende wegen zal plaats v inden, zoomede 
een toelichtende k aart. Omtrent de inrichting 
va n het plan wo1·den door Onzen Minister van 
W aterstaat nadere voorschriften gegeven. 

6. H et ter t iair wegenplan wordt in het 
provinciaal blad a fgekondigd. 

7. H et terti a ir wegenplan wordt ten minste 
eenmaal in de tien ja ren herzien. 

B . Artikel 36 vervalt. 
C. A rtikel 37 (oud) wordt Art ikel 36. 
H et vierde lid van Art ikel 37 (oud) wordt 

gelezen als vol gt: 
De betaalbaarstelling van het provinciaa l 

aandeel geschiedt, nadat de opbrengst van Je 
belas tingen over h et begrootingsjaa r bekend 
zal zijn geworden. Onze Minister van Wate r
staat kan in a fwacht ing hiervan voorschotten 
op de uitkeeringen aan de Provinciën ver
strekken. 

D . Ingevoegd wordt een nieuw artikel 37, 
luidende: 

1. De helft van het aandeel van all e Pro
vinciën te zamen in de onder a rt. 3, 4° ., van 
de wet van 6 October 1934 (Staatsblad n°. 
534) bedoelde uitkeering uit de opbrengst van 
de daar vermelde belastingen wordt jaarlijks 
door Onzen Minister van W aterstaat 0nder de 
Provinciën verdeel d in evenredigheid van de 
opbrengst van die be lastingen in elke Provin
cie in het begroot ingsjaar . 

2. De andere h elft van het aandeel van alle 
Provinciën te zamen in de in het ee rste lid 
vermelde ui tkeering wordt jaa rlijks door On
zen Minister van W aterstaat onder de P rovin
c iën verdeeld in ve rhouding tot de oppervlakte 
van de P rovinciën. 

3. De betaalbaarstelling van het prov in
ciaal aandeel geschiedt, nada t de opbrengs t 
van de belastingen bekend za l zijn geworden. 
Onze Minister kan in afwachting hie rvan voor
schotten op de u it keeringen aan de Provin
ciën verstrekken. 

E. In Art ikel 38, eerste lid, wordt in plaats 
van " van de in het vori g artikel genoemde" 
gelezen: ,,van de in artikel 36 genoemde" . 

F. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 
38bis, l u idende: 

1. H et aan de Provincie toegewezen aan
deel van de in a rtikel 37 genoemde uitkeering 
wordt ten behoeve van de op h et ter t ia ir 
wegenpl an voorkomende wegen verdeeld door 
de P rovincia le Staten, met dien verstande, 
da t ten behoeve van wegen, op welke tol 
wordt geheven, geen uitkeering zal worden 
verl eend. 

2. Gedeputeerde Staten zien toe, dat de ui t, 
keeringen ten voll e worden besteed vool' ve r
betering of onderhoud der wegen, voor· welke 
zij bestemd zijn. Zij vorderen te rug wat moeht 
blijken te veel te zijn uitgekeerd. 

A rt. ll. D e W e t van d en 6de n October 
1934, tot instelling van een Verkeersfonds 
(Staatsblad N °. 534) wordt gewijzigd a ls 
volgt: 

In Ar tikel 3, 2°. , wordt , in pl aat-5 van 
9,5/30, gelezen 3il0. 

H et bepaalde onder 3°. wordt gelazen: 
U itkeeringen aan de Provinciën ten behoe~:e 

van de wegen voorkomende o p de voor het 
begrootingsjaar vastgeste lde lijsten der P ro
v inciën, bedoeld in het tweede lid va n al'tikel 
25 van de Motorrijtuigenbelastingwet , va n 
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een gedeelte van de ten bate va n het ·Ver
keersfonds komende opbrengst de r motor
rij tuigenbelasting en de r rijwielbelasting in 
het begrootingsjaar , welk gedeelt,e voor de 
Provinciën gezamenlijk 35 pct. va n het 7/9 
van die opbrengst zal bedragen ; 

Tusschen 3°. en 4°. wordt ingevoegd: 
4° . ui tkeeringen aan de Provinciën . ten be

hoeve van de wegen, voorkomende op de te r
t ia ire wegenpla nnen, bedoeld in het eerste lid 
van a r t ikel 34 bis van de Motorrij tui genbelas
tingwet , van een gedeelte van de ten bate 
van het Verkeersfonds komende opbrengst de r 
motorrij tui genbelasting en der rij wielbelas
t ing in het begroot ingsjaa r, welk gedeelte 
voor de Provinciën gezamenlijk , 10 pct. van 
het 7/9 van die opbrengst za l bedragen ; 

4° . (oud) wordt 5° .; 
Tusschen 5°. (nieuw) en 5° . (oud) worden 

ingevoegd: 
6°. de ui tgaven voor aanl eg, ve rbetering 

of onderhoud van de bij het Rijk in beh eer 
en onderhoud zij nde wegen, voor zoover dir 
niet op een wegenpla n, als bedoeld in a r t ikel 
33 of artikel 34 der Motorrij tuigenbelasting
·wet voorkomen ; 

7° . bijdragen, welke mochten wol'den ver
leend voor aanl eg, ve rbetering of onderhoud 
van niet bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnde of op het wegenpl an, a ls bedoeld in 
artikel 33 der Motor rij tuigenbelastingwet , voor
komende wegen ; 

5° . (oud) tot en met 13°. (oud) worden 
vernummerd in 8°. tot en m et 16° . 

H et bepaalde onder 9°. (nieuw) wordt ge
lezen : 

9°. bij dragen, welke mochten worden ver
leend voor afkoop van toll en ; . 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1937. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Amsterdam, den 27sten Decem

ber 1937. 

s. 527. 

WILHELMINA. 
De Minist e-i· van Wat e1'Staai, 

J. v . Buu r en. 
De Minis ter van Financiën , 

J. A. d e W i Id e. 
( Uit geg. 5 J anua,·i 1938.) 

31 Decembe,· 1937. WET tot wij zig ing van 
de Luchtvaa rt rampenwet. 

Bijl . H and . Il 1937/38, S1i. 
Hand. Il 1937/38, bladz . 7"/"i. 
Bijl . H and. l 1937/38, 31"1. 
Hand. l 1937/38, bladz. 66. 
'Wij \VIL HEL MINA, e nz. doen te we t e n : 
Alzoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat wijzi g ing van de wet van den l0den Sep
tember 1936 (S taatsblad n°. 522), tot rege
ling van het onderzoek van ongevall en met 
burgerlijke luchtvaartu igen (Luohtvaar t ram
penwet) wensohelijk is ; 

Zoo is het , da t Wij , den Raad van Sta te , enz. 
Art. I. De eerste zinsnede van lid 5 van 

a r t i kei 2 wordt gelezen : 
"5 . De personen, die ingevolge de ter zake 

geldende wettelijke regelen bevoegd zijn aan 
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boord van een burgerlijk luchtvaartuig we rk
zaamheden te verrichten ten behoeve van de 
besturing of de veilige vaart, hierna te noe
men leden der bemanning,". 

Art. II. De leden 1 en 2 van artikel 37 <ler 
Luchtvaartrampenwet worden gelezen als 
volgt: 

"1. Wannee r de Raad bij het i11 afdeeling 
2 bedoe lde onderzoek tot de overtuiging komt, 
dat een luchtvaartongeval is te wijten aan de 
schuld van een lid der bemanning, kan dat 
lid, onafhankelijk van de burgerlijke e n stra f
vordering, doo,- den Raad voor de Luchtva1u't 
disciplinair worde n gestraft door het uitspre
ken van een berisping o f door ontneming van 
de bevoegdheid om gedurende een bepaalden 
tijd, twee jaren niet te boven gaande, de 
werkzaamheden in het bewij s van geschikthe id 
vermeld, uit te oefenen. 

2. Desge lijks kan de gezagvoerde r of zijn 
vervanger, die zich ten opzichte van zij n maat
schappij , de bevrachters of de inzitte nde n op 
eenige rl e i wijze heeft misdragen, dan we l op 
eenigerlei wijze zijn wettelijke verplichtingen 
niet ós nagekomen, door den Raad voo1· de 
Luchtvaart, na ingesteld onderzoek, discipl i
nair worden ge traft door het uitspre ken van 
een berisping of door ontneming van de be
voegdheid om gedurende een bepaalden tijd , 
twee jaren niet te boven gaande, a ls gezag
voerder op een hier te lande ingeschreven 
luchtvaartuig di enst te doen". 

Art. III. In artikel 38, lid 1, wordt "eer
ste" vervangen door: ,,tweede" en wordt na 
,,misdragingen" ingela cht: ,,of van het al 
daar bedoelde niet nakomen van verplichtin 
gen". 

Art. IV. D eze wet treedt in werki,1g mei; 
ingang van den dag volgende op di e n hare r 
a fkondiging. 

Lasten e n bevelen , enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, d en 31sten De

cember 1937. 

De 

s. 543. 

WILHELMI A. 
M inister van Wat e.-staal, 

J . v. Buur e n. 
(U·itgeg. 14 J anua,·i 1938.) 

13 Dece,nber 1937. BESLUIT, houdende aan
wijzing van a lle kunstwerken, welke uit. 
defensie-overwegingen daarvoor in aan
merking komen, a ls plaatsen waar ont
plo[bare stoHen met ontstekingsmiddelen 
kunnen worden opgelegd. 

Wij WILHELMINA, e nz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 25 Septembet· 1937, Gehe im Litt. 
L. 198 en van Onzen Minister van Social e 
Zaken van 1 October 1937, n°. 572 H , afdee
ling Arbe id ; 

Ove rwegende, dat het wenschel ijk is alle 
kunstwerke n, wellrn uit defensie-overwegingen 
daarvoor i11 aanmerking komen, aan te wijzen 
a ls plaatsen waar ontplofbare stoffen met ont
stekingsmiddelen kunnen worden opge legd; 

Gelet op art. 24, 3e lid der Hinderwet ; 
De n R aad van State gehoord , advies van !I 

November 1937, n °. 42; 
Gezien het nader rapport van Onze voo1·-
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noemde Ministers van 29 November 1937, 
Geheim Litt. U. 253, en van 9 Decembe,· 
1937 , n°. 727 H, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
alle kunstwerken, welke uit defensie-over

wegingen daarvoor in aan1nerking komen, aan 
te wijzen als plaatsen, waar, overeenkomstig 
een door Ons goed te keuren plan en met 
inachtneming der door Ons te stell en voor
waarden, ontplofbare stoffen met ontstekings
midde len kunnen worden opgelegd. 

Onze Mini ters van Defensie en van Social e 
Zaken zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, dat 
in h et Staatsblad zal worden gep laatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State . 

's-Gravenhage, den 13den December 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Def ensie, va n D ij k. 

s. 544. 

De M inister van So ciale Zaken. 
C. P. M . Romm e. 

(Uitg eg. 28 Dece,n ber 1937.) 

21 1Jece11ib e1· 1937. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 31 Maart 
1926 {Staatsblad 0

• 58) , houdende vast
stelling van den a lgemeenen maatrege l 
van bestuur, a ls bedoeld in artikel 14; 
zevende lid , der Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsb/,.a,d 1922, N°. 66). 

Wij WILHELMINA, e nz. ; 
Op de voordracht van Onze n Minister van 

Defen ie van 15 Novembe r 1937, IIIe Afd~e
ling B. , "0

• · 116; 
Overwegende, dat in den a lgemeenen maat-

regel van bestuur, bedoe ld in artikel 14, ze
vende lid , der P ensioenwet voor de landmacht 
(Staat sblad 1922, N °. 66) , vastgesteld hij Ons 
besluit van 31 Maart 1926 {Staatsblad N °. 
58), e n aangevu ld bij Onze besluiten van 7 
J anuari 1931 {Staatsblad N °. 7) en van 18 
October 1932 (Staatsblad N °. 500) andermaal 
eene aanvulling dient te worden aangebracht ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
7 D ecember 1937 , N °. 34); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van D efensie van 15 D e
cembe r 1937, IIIe Afd. B ., N °. 2; 

Hebben goedgevonde n en ve rstaan: 
gerek end van 22 April 1936 , te bepalen: 
dat aan het geste] de on de i· B in ee1·staa11ge

haal d besluit het volgende zal worden toege-
voegd : 

75. vaste belooning van de n voorzitter on 
den secreta ri s van den he rkeur ingsrnad , be
doeld in het Die nstplichtbeslui t. 

Onze Minister van Defensie is be last met 
de uitvoering van dit bes luit, dat in het 
Staatsblad za l worden gepl aatst en waa rvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Al gerneene R e kenkamer. 

's-Gravenhage, den 21sten Decembe r :1.937. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Defensie, van Dij k. 
{Uitgeg. 31 December 1937.) 
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S. 579 N. 

22 D ece1nbe1· 1937. BESLUIT tot nadere wij . 
ziging van het Rijkswegenreglement, vast. 
gesteld bij Koninklijk beslui t van 4 Juli 
1927 (Staatsblad n°. 240) en het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk beslui t van 2:3 
Februari 1932 (Staatsblad n° . 63). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

W aterstaat van 1 December 1937, L a . I, Af. 
deeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 F ebru a ri 1891 
(Staatsblad n°. 69) ; 

Den Raad van State gehoord (advies v,in 
14 December 1937, n°. 40); 

Gez ien het na der rapport van Onzen Yoor-
11oemden Ministe r van 21 December 1937, L a. 
H , Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. te bepalen, dat in het Rijkswegenregle

ment, vastgesteld bij Koninklijk beslui t van 
4 Juli 1927 (Staatsblad n°. 240) en het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Fe
bru ari 1932 (Staatsblad n°. 63) , de vo lgende 
wij zig ingen zu ll en worden aa ngebracht: 

A . Artikel 17 wordt gelezen a ls volgt: 
Met de handhaving van dit reglement zijn, 

onverminderd het bepaalde bij a rtikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, belast de 
overige ambtenaren en beambten van de Rijks
en gemeentepoli tie en de volgende ambtenaren 
en beambten van den Rijkswaterstaat, van de 
Z uiderzeewerken en van de Wieringermeer: 

Rijkswaterstaat: 
ambtenaren: de hoofdingenieurs-directeuren , 

hoofdingenieurs, ingenieurs, waterbouwkundi 
gen, technisch hoofdambtenaren, technisch 
ambtenaren, opzichters en havenmeesters; 

beambten : de sluis-, stuw- en brugmeesters 
of -wachters van de in de Rijkswegen gelegen 
werken, en de kantonniers bij de Rijkswater
staatswerken . 

Zuiderzeewerken: 
an,btenaren : de hoofdingenieurs, eerstaan

wezend- ingenieurs, waterbouwkundi gen, inge
nieurs, technisch hoofdambtenaren, technisch 
ambtenaren, opzich ters en havenmeesters; 

beamb ten: de kantonniers bij de Zuiderzee 
werken. 

de \Vieri ngermeer: 
ambtenaren: de directeur, het hoofd van de 

waterbouwkundige afdeeling, de technische 
ambtenaren en opzichters; 

beambten : de slui s. en brugwachters, slu is
en brugknechten, a lsmede andere personen, 
tijdelij k met de bediening van eene sluis of 
brug belast, de kantonn iers en de ka ntonniers
havenmeester bij de Wieringermeer. 

B. Artikel 18 wordt gelezen a ls volgt : 
De in a rtikel 17 bedoelde ambtenaren van 

den R ij kswaterstaat, van de Zuiderzeewerken 
en van de Wieringe rmeer zijn bevoegd tot de 
handeli ngen in a rtikel 3 der wet van 28 Fe
brua,·i 1891 (Staatsblad n° . 69) omschreven. 

C. Tusschen de a rtikelen 20 en 21 wordt 
een nieuw artikel ingevoegd, lu idende als 
volgt: 

"Art. 20bis. De verbodsb epalingen van di t 
reglement zijn niet van toepass ing, voor zoo• 
ver de feiten , waarop zij betrekking zouden 
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hebben, ingevolge de Verkeerswet tegen lint
bebouwing zijn verboden, of van zoodanig ver
bod krachtens die wet ontheff ing is v;, rl eend." 

II . Dit beslui t treedt in werking met in
gang van 1 J anuari 1938. 

Onze Minister van \Vaterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Sta:i•,13blad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden . 

's-Gravenhage, den 22sten December 1937. 

s. 579 o. 

WILHELMINA. 
D e Ministe-,· van Waterstaat, 

J . v. B u u r e n. 
(Uity ey. 28 D ece1111'e1· 1937.) 

22 D ecembe,- 1937. BESLUIT tot vaststelling 
van bepalingen van politie op het gebrnik 
maken va n eeni ge zeeweringen, dijken , 
dammen en verdere werken onder behee1· 
van het Rijk. (,, R ijl.:szeewe,·inyenrc yl e
m en t." .) 

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

\Vaterstaat van l December 1937, L a B, Af. 
deeling Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet va.n 28 F ebruar i 18n 
(Staat., blad n°. 69) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1937, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 21 December 1937, Ln 
L , Afdeeling W aterstaatsr'echt; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
I . vast te stellen de volgende 

BeJ)allngen van polltle 011 het 1;-ehrulk 
maken van eenlg·e zeeweringen, dijken, 
dammen en verdere werken onder beheer 

van het Rijk. 
Art. 1. (1) Dit regl ement is va n toepas

sing op : 
a. de hierna genoemde zeestranden, zeekcc

rende duinen en andere zeeweringen en o p de 
daartoe behoorende kaden , losplaatsen, meer
pa len, dijken , bermen, glooiingen, wallen, 
oevers, hoofden en verdere werken ; 

b. de mede hierna genoemde dijken met 
hunne bermen, glooiingen, wall en, oevers en 
verder toebehooren ; 

c. de verdere hierna genoemde werken, 
waa rin hetgeen daartoe behoort begrepen is: 

a ll es voor zooverre een en ander onder be
hee r van het Rijk is en voor zoover in de 
regeling van een ig gebru ilc daarvan niet reeds 
in of krachtens de wet is voorz ien. 

(2) De zeestranden, zeekeerende duinen en 
andere zeeweringen, bedoeld in lid 1 onder a, 
zijn: 

1. de Rijkszeedijken ondersche idenlijk be
oosten de Nieuwe Statenzijl , t usschen dez<' 
s luis en de Nieuwe Statenschutsluis en bewes
ten de laatstgenoemde sluis, alsmede de oever. 
verdedigingen langs de geulen buiten voor
noemde sluizen, en de R ij ksslaperdijken ter 
weerszijden van de Oude Statenzijl ; 

2. de Rijks-Dollardsdijk, de Rijks-Da llinge,·. 
weersterdijk en de oeververdedig ingen, hoof
den, dammen en stranden van de landpunt 
R eide ; 
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3. de Rijkszeedijk c.a. la ngs de haven van 
D elfzijl met de tot die haven behoorende h a
venhoofden en dammen; 

4. de duinen op R ottu11oerroog en op de 
llottumerplaat; 

5. de Westduinen en de hooge Wal op 
Schiermonnikoog van ongeveer 750 m ten Oos
ten van strandraai 1 tot ongeveer 900 m ten 
Noordwesten van strandraai 1 ; 

6. De Rijksduin. en overige Rijksgronden 
op Ameland, zich ui tstrekkende ongeveer van 
strandraai O tot het Pinkegat, met u itzonde
ri ng van dat gedeelte der Rijksduinen onder 
Nes, dat omsloten wordt door de lijnen, welke 
de Rijksgrenspalen 33, 18 t)m 25, 25 A i,/m 
C, 36, 36 A , 36 B , 37, 38, 38 A t,/m E , 39, 
40, 41, 41 A, 34 B, 34 A , 34 en 33 verbinden; 

7. de oeververdediging langs de zu idzijde 
van Ameland tussch en de oeverpalen 3 en 15 
met den voorge legen stroomle idam nabij oever
paa l 6, de los- en laadplaatsen onder Ballum 
en Buren en de dam met aan legplaatsen voor 
de vee r booten nabij N es; 

8. de buitenduinregel o f zeereep· van de 
Rijksduinen en van de R ij ksduingronden op 
T enchell ing met de Rijk zanddijken en .Rijks
oeverwerken a ldaar; 

9. de buitenduinregel of zeereep van de 
Rijksduinen en van de Rijksduing ronden op 
Vlieland met de Rijkswerken tot verdediging 
van h et N oorder- en Zuiderstrand, a lsmede de 
Rijkszanddijken en de Rijksoeverwerken, be
nevens de Rijkszeewering langs het dorp 
Oost- Vl ieland,; 

10. de buitenduinregel of zeereep van de 
Rijksdu inen en van de R ijksduing ronden, als
m ede de Rijkszeewering bij Oudeschild, de 
Rijkszeewering van het H orntje, de R ijkszee
wering "het Molwerk" , de Stuifdijk op de 
Hors met voorliggend strandhoofd, de afslui t
dijk b innen de slufterboll en en de R ijkszand
d ij ken, a lle op T exel, behoudens de te rre in
gedeelten, welke ui tsluitend bij het Depa rte
ment van Defensie in gebruik zijn ten behoeve 
van het vliegkamp "de Mok"; 

ll. de Rijkszeedijken benoorden en bezu i
d en de haven te Harl ingen en de h avendam
men a ldaar; 

12. de afsluitdijk van het IJsselmeer tus
schen Friesland en Wieringen met de daartoe 
behoorende haven. en le idammen nabij de 
sluizen en de havendammen te Breezand; 

13. de Rijkszeeweringen langs de oost-, 
noo rd- en westzijde van W ieringen; 

14. de Amsteldiepdijk ; 
15. d e Bal g zanddijk tot den Koegraszeedij k 

e n de le idammen langs de uitwate ringsgeul 
bui ten de sluis bij Oostoeve>r ; 

16. de zeedijk van het Nieuwe werk en het 
gedeelte van den K oegraszeedijk ten Noorden 
van de aanslui ting van dezen dijk tegen den 
dijk van den Anna-Paulowna polde r ; 

17. het Wierhoofd met den h avendijk, cie 
le idam en de vangd am van de haven " het 
Nieuwediep" , voor zoove r daarnp niet van 
toepass ing is het reglement van politie voor 
de R eede en 's Rijks Marinehaven " het 
N ieuwediep" ; 

18. de stranden van de Noordzee en var, 
hare zeeboeze1ns; 

19. de P ettemerzeewering, de H eldersche
zeewering en de werken tot verdedig ing- van 
de kust tussoh en deze beide zeeweringen ; 
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20. de buitenduinregel of zeereep van de 
Rijksduinen en va n de Rijksdu ingronden op 
het vaste land va n Noord-Holland; de land
waarts daarvan liggende Rijksduinen en 
Rijksdu ingronden voor zoover deze in beheer 
zijn b ij het Departement van W aterstaat, be
nevens de R ij kszanddijken onder P etten en 
Callantsoo g, de Spreeuwendijk en de K oegras
zanddijk ; 

21. de buitenduinregel of zeereep van de 
niet Rijkseigendom zijnde duinen op het vasw
land van Noord-H olland ten Noorden van <le 
grens van het H oogheemraadschap Rijnla nd, 
zulks ter breedte a ls ten tijde van de dagtoe
kening van d it beslui t is aangenomen en op 
het terre in zal worden uitgebakend; 

22. de R ijksduinen en stuifdij ken te H oek 
van. H olland; 

23. de Zwartewaa lsohe Rijksdijk .tusschen 
den Vekhoeksch en Maasdijk en den dam van 
de H oll e M are; 

24. de Rijksdij k- en -oeverwerken bij H cll e-
1JOetsluis bewesten de M a rinehaven en tusschen 
de :Marinehaven en de voorhaven van het ka
naa l door Voorne ; 

25. de Hoornsche hoofden aan den Ouden
hoornschen zeedijk ; 

26. de Groote en Kleine P arall eldam langs 
het H a1·ingvliet; 

27. de Rijksdijk- en -oeverwerken aan de 
oostpunt van de Tien Gemeten ; 

28. de leidam in het H ell egat ; 
29. de Rijkszeedijk langs den po lder " het 

Oude land" en die langs den " Kl e inen Zuider
polder" , be ide aan de zuidzijde van het e iland 
Goeree, met de daarachter gelegen inl a:1g- en 
slaperdijken ; 

30. de Rijksduinen met de daarbij behoo
rende werken tot verdediging van den oever 
langs de kust van Goeree ; 

31. de dijk langs den polder het Oude 
Nieuwland op Goeree; 

32. de Rijksbuiten-, binnen- en inlaagsd ij 
ken, de Rijksdninen, <le steeng looiingen, de 
strandhoofden, gelegen bij de oude hoeve 
aan de noordzijde van het eil and Schouw en ; 

33. de R ijkszeeweringen om of deel uitma
kende van de tramweghavens te Zijpe en te 
Anna J acoba en de tot deze havens behooren
de havendammen; 

34. de Rijksmuren met daa rachter gelegen 
aarden wall en, met inbegrip van den Noor
derbeer en van den vooroever, de steenglooi
ingen en de hoofden te V eere tusschen het 
noordelijk e inde van den genoemden beer en 
d e n w estelijke n h av e ndam van het kanaal 
door lVal che,·en; 

35. de Rijkszeemuren met de daarachter 
gelegen aa rden wallen, met inbegrip van de 
steenen beeren en van den vooroever, de steen
glooiingen en hoofden langs de W esterschelde 
te Vl issingen tusschen het oostelijk e inde van 
den Oostbeer en he t westelij k e inde van den 
Westbeer; 

36. de Rijksdam in de W esterschelde ten 
Westen van de suaties luis van den R eigers
bergschenpolder te Bath ; 

37. de dij ken met de daarvoor gelegen 
strand- en oeververdedi g ingen en hoofden te 
T erneuzen, van den dijk voor den Noordpol 
der tot den zeedij k voor den ieuw-Neuzen
polder, met uitzonder ing van de oeververdedi -
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ging in de Oostbuitenhaven voor de voorma
lige bastions I \) Il II va n de voormal ige ves
ting N euzen. 

{3) De dijken, bedoeld in lid 1 onder b, 
zijn: 

1. de Koudumers laperd ijk; 
2. de staten d ijk te Slijkenburg; 
3. de omringkade, a lsmecie de Rij ksoever

werken op Urk; 
4. de omringdijk met de Rijksooverwe rken 

op Marken; 
5. de ter weerszijden aan de schutsluis bij 

De Kooi aansluitende vakken van den omge
legden Koegraszeedij k; 

6. de a an het Rijk overgedragen vakken 
van den Balg dij k van den Anna-Paulowna
polder; 

7. de d ij k bij den proefpolde r te .1ndijk; 
8. de Wie t·ingermeerdij k; 
9. de Amstelmeerdijk en de wa terkoering, 

gelegen ten Zuiden en Oosten van de havens 
van de Hou kes; 

10. de kade la ngs de oostzijde van het 
Groetkanaal · 

ll. de k~de langs de oostzij de van het 
Waa1·dkanaal ; 

12. de kade l a ngs de zuidzijde van het 
A ,nstelmee,·kanaal; 

13. de dijken en de voltooide dijksvakk'ln 
van de inpo lde ringen in het IJsselmeer. 

(4) De verdere werke n, bedoeld in lid 1, 
onder c, zijn: 

1. de dam met aanlegplaatsen en het aan
leghoofd voor de veerbooten en voor R ij ks
vaartuigen te Oostmahorn; 

2. de voo1malige verbindingsdam tusschen 
de Friesche kunst en Ameland; 

3. de dam me t aanlegplaatsen voor de veeT
booten nabij H olwerd ; 

4. de stroomle ide nde dam over de Pollen 
nabij Harlingen ; 

5. de oevers van het Amstel meer ; 
6. de oevers van het I J sse lm eer; 
7. de paal werken te Taco zijl ; 
8. de ha vendammen te L e,nmer ; 
9. de lospl aatsen, dij ken , g looi ingen, wal

len en oevers op Schokland; 
10. de hoofden van de Marinehaven te 

H ell evoetsluis; 
l l. de havendammen van de Rij kstram

weghaven te Numansdo1·p; 
12. de havenda mmen van de have n nm 

Goedereede; 
13. de aanlegplaats met toegangsdam te 

Ooltgensplaat ; 
14. de aanlegplaats te Stell enda11,. 
Art. 2. T enzij met vergunning, verleend 

door of vanwege Onzen Minister van Water
staat of op Last van of vanwege de n genoem
den Minister, is het verboden in , op, onder 
of ove r de we rke n e n terreinen, waarop di t 
reglement van toepassing is, eeni g we rk te 
mak en, te plaatsen, te behouden, te ve ra nde
ren of op te ruimen, of eenige handeting te 
verrichten, waardoor in den plaatselij ken toe
sta nd verandering wordt gebracht. 

A1·t. 3. B ehoudens verkrege n rechten is het, 
tenzij met vergunning, verleend door of van
wege Onzen Min ister van Waterstaat of op 
last van of vanwege den genoemden M inister, 
o f wel waar het betreft terrei.nen in beheer 
bij het Departement van Defensie, op last van 
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of vanwege Onzen Minister van D efensie, ver
boden: 

a. over de we rken en terre inen. waa rop dit 
reglement va n toepassing is, bu ite n do open
bare wegen en stranden , met r ij- of voertuigen 
te r ij den, paarden, vee of pluimvee te drij ven 
of daarop te doen of te l aten verb lij ve n en 
paarden of ezels te be rij den; 

b. te loopen of vaa rtuigen, we rktu igen of 
andere voorwerpen te s leepe n over de gedfJol 
ten der we rke n en te rre inen , waarop dit regle
ment van toepa sing is, welke bezood of be
zaaid, m et helm of andere gewassen bepl a nt 
of met ·krammatstroo of rietpoten verded igd 
zijn; 

c. aan de we rken e n terreinen, waa rop dit 
r eglement van toepassing is, beplant ingen te 
ontneme n, daarop beplantingen of a ndere ver
dedig ingsmiddelen tegen v.:, rstuiving te be
scha digen of te vern ietigen , daa r h elm of 
a ndere gewassen, diene nde tot ve rded iging 
tegen verstuiving, te verplaatsen of daar in te 
spitten, te roeren of te graven; 

d. op, tegen of aan de we rken e n terre inen, 
waarop d it regleme nt van töepass ing is: 

1 °. vaartuigen, vlotten of vischtuigen of 
dergelijke voorwe1·pen te bevestigen of te laten 
li ggen; 

2° . wier, steenen, of a ndere mater ia len of 
goederen te plaatsen of te laten liggen of 
staan , tenzij zulks geschiedt op voor al gemeen 
gebruik bestemde en als zoodanig ke nbaa-r ge
maakte los-, laad- of opslagplaatsen, m et goe
deren, d ie per sch ip zij n aangevoe rd of voor 
ver voer per sch ip zijn be temd; 

3°. dierlij ke of plantaardige aangroeisels 
te ontnemen; 

e. schepen te doen ankeren in onderzeeaehe 
oeververdedigingen, in strandhoofden of in 
dijksglooiingen; 

/. van de werken e n te rreinen, waarop dit 
reglement van toepass ing is, gebru ik te ma
ken tot het houden van wedstrijden, tentDon
stell ingen, paarden- of veekeuringen, feesten, 
m a rkten of kerm issen, e n tot het p laatsen van 
kramen of tenten, of tot het innemen van een 
va te st a ndplaats met woonwage ns, handwa
gens, karren of dergelijke. 

Art. 4. Voor het uitgraven of delve n van 
konij nen of a nde r gedierte in de zeekeerende 
duine n wordt geen vergunning op grond van 
dit reglement gevorderd. 

Iede r, d ie konij nen of ander ged ierte in de 
zeekee.r ende duinen uitgraaft en del ft, moet 
voorzien zij n van een ten hoogste een maa nd 
te voren afgegeven schriftel ijke verklaring 
van de n betrokken Technisch-ambtena:ir va n 
den Rijkswaterstaat, dat door dezen is ont
vangen de mededeel ing "an het voo.-nomon 
tot de uitvoering dier we rkzaamh eden, onder 
juiste aanduiding van de plaats en het t ijd
vak d ier uitvoering, en is verp licht de daar
door veroorzaakte gaten onmidde llijk te d ich
ten en den grond te be vestigen op zood an ige 
wijze, dat zandve1·stuiving voorkomen wordt. 
zu lk s ten genoegen van de n betrokken toez icht 
hebbe nden ambtenaar. 

Art. 5. De in artikel 6 genoemde ambte
naren e n beambten van den Rij kswate rstaat, 
van de Zuiderzeewerken of Yan de Wieringer 
meer zij n bevoegd ter h a ndh,a ving va n di t 
rng lement de noodige beve len te geven. 
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Onverminderd ieders verp lich t ing, ·:,m on
m iddellijk aan deze beve len te voldoen, staat 
hiervan binnen dertig dagen beroep open op 
Onzen Minister van Waterstaat. 

Art. 6. Met de handhaving van dit regle
ment zij n belast: 

de in a rt ikel 141 van h et Wetboek van Straf
vordering genoemde pe rsonen, alsmede : 

1 °. de overige beambten van de Rijks- en 
Gemeentepolitie; 

2°. de volgende .ambtenaren en beambten 
van den Rijkswaterstaat: 

a. ambtenaren: de hoofdingenieurs -dire~
teuren, hoofdin~enieurs, ingenieurs, water
Louwkundi gen, technisch hoofdambtenaren, 
techn isch ambtena ren, opz ichters en h aven
meesters ; 

b. bea mbten: de Voogd van Rottum , de 
slui s- en brugmeesters, -wachters en -knech ts 
van de sluizen en bruggen, gelegen in de 
werken en terre inen, waarop dit reglement 
van toepassing is, a lsmede andere pe,'Sonen, 
t ijdelijk met de bediening rnn die sluizen e f 
b ruggen be last, de kantonniers bij de Rijks
waterstaat.swerken en de Rijksduinwacht-ers. 
di enst doende bij de werken en te rre inen, 
waarop dit reglement van toepassir,g is; 

3°. de volgende ambtenaren en beambten 
der Zu iderzeewerken: 

a,. ambtenaren: de hoofdingeniem'S, ee rst
aanwezend-ingenieurs, ingenieurs, waterbouw
kundigen, technisch hoofdambtenaren, tech
nisch ambtenarnn, opzichte rs en havemnees
te rs · 

b.' beam bten: de sluis- en brugmee,ters , 
-wach te1'S en -knech ts van de sluizen en brug
gen, gelegen in de werken en te rreinen, waa r
op dit reglement van toepassing is, a lsmede 
andere personen, tijdelijk met de bed iening 
van die sluizen of bruggen be last, en de ka11-
tonn iers bij de Zuiderzeewerken: 

4° . de volg@de ambtenaren en beambten 
van de Wieri.nge rmee r: 

a. ambtenaren: de directeur, het hoofd 
van de wate rbouwkundige a fdeeling, de tech
ni sche ambtenaren en de opz ich ters ; 

b. beambten: de si nis- en brugwachter , en 
-knechts van de slu izen en bruggen, g-e legen 
in de werken en terreinen, waarop di t regle
ment van toepassing is, a lsmede andere pe r
sonen, t ijdelijk met de bediening van die 8lui
zen of bru ggen belast, de ka ntonniers en kan
to nnier -havenmeester. 

De onder 2°. , a, 3°., a en 4°., a, genoemde 
ambtenaren zijn bevoegd tot- de handeli ngen 

· omschreven in de artike len 3 en 6 der wet 
van 28 Februari 1891 ( ta.atsblad n°. 69) en 
aangewezen tot het opmaken van het proces
verbaa l, bedoeld in a rti kei 4 dier wet. 

De bes li ss ing, bed!)Elld in a rt ike l 4, 3de I id, 
dier wet, berust- bij den betrokken hooicl 
ingenieur-directeur van den Rijkswatel'staai, 
of bij den directeur van de Wier ingermeer. 

A rt. 7. Overtred ing van dit regl-emunt 
wordt, voor zooveel daartegen n iet bij de wet 
is voo rzien , gestraft als volgt : 

a. met een geldboete van ten hoog,;te vij [ 
en zeventig g,rl den de overtreding van de 
artike len 2 en 3 en het niet voldoen aan de 
vetp l ichtin g-, bedoeld in a rt ikel 5, tweede lid; 

b. met een geldboete van ten hoogste vij f 
en tw in t ig gulden de overtreding van arti kel 4. 

652 

Art . 8. Di t reg lement kan wordeu aa nge
haalr! onder den t itel: ,,Rijl<szeeweringen
reglement". 

IJ. te bepalen, dat de cndor 1 bedoelde 
bepa lingen in werking treden op 1 J anuari 
1938 en da t op genoemd tijdstip is verva llen 
het Rijkszeewer ingenreglement, vastgesteld bij 
Koninklijk bes lui t, van 4 Juli 1927 (Staah 
blad n°. 23~) , gewijzigd bij Koninklij k beslni t 
van 9 J uli 1931 {Staatsbiad n°. 306) . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering va n dit bes! uit, hetwel !, in het 
Staat.sblad geplaatst en in a fschrift aan den 
Raad van State medegedee ld za l worden. 

's -Graven hage, den 22sten December 1937. 

S. 579 P. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Wat e1·staa(, 

J . v. B u u r e n. 
( Uitgeg. 28 Dece111 be,· 1937.) 

23 D ecem be1· 1937. BESLUIT tot vast.stellin g
va11 bepalingen ter u itvoe rin g- van de wet 
van 31 Me i 1937 {Staatsblad n°. 521) tot 
instelling van een openbaar lichaam voot· 
de ingepolderde W ieringermeer en nade ,· 
aan te wijzen ingepolderde of in te po lde
ren gedeelten van h et IJsselmeer. 

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

W aterstaat, van Onzen :Minister van b' inan
c iën en van Onzen Miuister van Binnenl and
sche Zaken van 1 December 1937, La. GG, 
Afdeeling W aterstaatsrecht, van 26 Novem
ber 1937, N °. 118, Afdee ling Domei nen, en 
van 29 rovember 1937, 0

• 35602 , Afdee ling 
Binnenl andsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van 31 Mei 1937 (Staats
blad n°. 521 ) tot instelling van een openbaar 
li chaam voor de ingepolderde Wi eriogermee1· 
en nader aan te wijzen ingepolde rde of in te 
polderen gedeel ten va n het IJsselmeer, al s
mede op de Ambtenarenwet 1929; 

D en R aad van State gehoord (advies v a 11 
14 December 1937, c 0

• 36); 
Gez ien het nader rapport van Onze ,·oor

noemde Ministers van 21 December 1937 L a. 
l , Afdeel ing Waterstaatsrecht, van 22 Dacc,m
ber 1937, N °. 173, Afdeeling Domeinen, <'Il 

van 23 December 19:17, , 0
• 39242, Afcleeling 

Binnenl and ch Bestuur; 
H e bben goedgevonden e n ve rs ta.au: 

vast te stellen de vol gende bepa li ngen te ,· 
ui tvoering va n de wet van 31 Mei 19'~7 
(,:,taats blad n°. 521) ; 

Paragraa f l. 

A lgemeene B epalingen. 

Art. 1. In dit besh,i t wordt bedoeld met : 
,,de wet" : de wet van 31 .Mei 1937 (Staat .~

blad n°. 521), tot instelling van een openbaar 
lichaam voor de ii1gepolderde Wier inirerrnee-r 
en nader aan te· wijzen ingepolderde of in te 
pol deren gedeei ten van het IJssel meer; 

,,het openbaar lichaam": het openbaa1· 
lichaam, voor zoove-r- di t is bel ast met de 
taak, bedoeld in artikel 1, onder I , II en IIT 
van de wet; 
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,.Onze Mînisters": Onze :Ministe rs van Wa
terst.aat e n van Financiën; 

"de Raad": de Raad, bedoeld in artikel 3 
Yan de wet; 

,,de directie" en "de directeur": de •Jirec
teur, bedoeld in artikel 5 van de wet. 

Paragraaf 2. 

Fan den Raad. 

Art. 2. l. De Raad vergadert zoo dikwijl ~ 
de voorzitter d it noodig acht of dit door ten 
minste twee l eden met opgaaf van redenen 
aan den voorzitter wordt gevraagd . 

2. De vergaderingen worden gehouden ter 
plaatse, waar de door Onzen Minister van 
Waterstaat aan te wijzen zetrl van den R and 
îs gevestigd, tenz ij de ,;voorzitter anders be
paalt. 

Art. 3. 1 . De voorzitter be legt de ,·erga
deringen en zorgt, dat de leden daartoe, 
spoedeischende geval len uitgezonderd, ten 
m inste acht dagen tevoren schriftelij k, voor 
zooveel mogelijk onder vermelding van de 
ter vergadering te behandelen onderw8rpen, 
worden opgeroepen. 

2. In het geval, voorz ien in het laatste ge
deelte van het eerste lid van artikel 2, wordt 
de vergader ing gehouden b innen veertien da
gen nadat het desbetre ffende verzoek bij de n 
voorzitter is ingekomen. 

Art. 4. l. De Raad kan geen beslui ten 
nemen, wanneer niet meer dan de he lft der 
leden tegenwoordig is. 

2. Is het vereischte getal leden niet opge
komen, da n wordt bin nen veertien dagen een 
nieuwe verga.derin g gehouden. Wanneer ook 
voor deze vergadering het krachtens het eArste 
li d vereischte aanta l leden niet is opgekomen, 
kunnen, ongeacht h et aanta l aanwez ige leden, 
besluiten worden genomen, doch a ll een ten 
aanzien van de op de oproepingsbriefjes ver
melde onderwerpen, waaromtre nt het nemen 
van een beslu it in de vor ige verg·adering we
gens onvol tallighe id moest worden uitgesteld. 

3. De oproepingsbriefjes worden in d it ge
val ten minste twee maal vier en twintig 1Jren 
vóór h et houden van een vergadering verzon
den, met aanhal i11g van den inhoud van dit 
artikel. 

Art. 5. De leden onthouden zich van stem
ming over aangelegenheden, we lke he n, hun
ne echtgenooten of hunne bloed- of aanver
wanten tot den derden graad ingesloten , per
soonlijk aangaan, of waarin zij a ls lasthebbers 
volgens burgerl ijk recht zijn betrokken . 

• Art. 6. D e Raad stelt een reglement van 
orde voor zij ne vergaderingen vas.t, dat cle 
goedke uring van Onze Ministers behoe ft. 

Art. 7. 1. D e directeur, of bij di e ns ver
Il indering, een door hetn aan te wijzen ver
tegenwoordiger, name ns hem en o nder zijne 
verantwoordelijkheid optredende, woont a ll e 
vergaderingen van den Raad bij en heeft 
daarin een raadgevende stem. Hij wordt tege
lijk met en op dezelfde wijze a ls de leden 
tot dfl vergaderingen van don Raad opgeroe-
pen. . 

2. In a fwijking in zooverre van het be· 
paalde in het eerste li d, kan over zaken, het 
beleid van den directeur betreffende, of welke 
hem persoonlijk aangaan, buiten diens aanwe-
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zigheid of van zij n vertegenwoordiger worden 
beraadslaagd. Ah·orens een besli ss ing ter zake 
te nemen, stelt de R aad den directeur in de 
gelegenheid, indien hij zulks wcnscht ter ver 
gadering, zijne zienswijze kenbaar te mak en . 

Art. 8. De Raad kan de voorbe re iding van 
zaken, waarove r hij heeft te besluiten, aan 
commiss iën uit zij n m idden of aan een of ::nee r 
zijner leden opdragen. 

Art. 9. De voorzitter brengt a lle aan den 
Raad gerichte stukken ter tafel in de eerst
volgende vergadering. Hij is bevoegd, deze 
stukken spoedsha lve ter voorbere iding voor de 
vergadering te stellen in handen van een of 
m eer leden van den Raad of va n commi,s iën 
uit di ens midden. 

Art. 10. 1. All e van den R aad uitgaande 
stukken worden door de n voorzitter ondertee
kend. 

2. De Raad kan de afdoening van spoed
e ischende zaken van ge ring belang aan den 
voorz itter overlaten. 

Art. 11. D e voorzitte,· is bevoegd over 
spoedei schende zaken of zaken van minde,· 
belang schriftelijk het inzicht van de leden 
te vragen en de betreffende zaken a f te doen 
in den geest van de meerderheid van de lede n. 
Indien ten minste twee leden over het betref
fende onderwerp een afzonder! ij ke vergade
ring wenschen, is de voorzitter ver pi icht deze 
te doen plaats hebben binnen veertie n dage n 
nadat hem h et desbetreffende verzoek heeft 
bere ikt . 

Art. 12. D e ontwerp-notulen van het ver
handelde in elke vergadering van den Raad 
worden door den voorz itter binne(l acht dagen 
na den datum van de vergadering, waamp zij 
betrekking hebben, aan Onze Ministers inge
zonden. Van de vaststelling der notulen, a ls
mede van de in het ontwerp aangebrachte 
wij zigingen, wordt binnen acht dagen na de 
vaststel] ing aan di e Ministers mededeel ing
gedaan. 

Art. 13. Voorzoove r de uitvoering van de 
beslu iten van den Raad bij de wet of dit be
sluit niet aan de directie is opgedrage n, is de 
voorzitter met die uitvoering belast. 

Art. 14. De voorzitter van de n Raad wordt 
bij ongesteldhe id, afwez igheid of ontstentenis 
vervangen doo r een door Ons aan te wijzen li d. 
Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 
ook van dit lid , kunnen Onze Ministers tijde
lij k een andc»_·en vervanger aanwijzen. 

Art. 15. D e Raad ontvangt, voor zooveel 
noodig na gegeven opdracht, voor elke vast te 
stellen verorden ing een ontwerp van den di 
recteur. 

Art. 16. Alle verorden ingen van den Haad. 
krachtens de wet aan Onze goedkeuring on
derworpen , worden daa rtoe door de n voorzit
ter binnen acht dagen , nadat zij zijn vastg-e
steld, aan Ons ingezonden door tusschenkomst 
van Onzen Minister van Waterstaat, met ge
lijkt ijdi ge verzend ing van afschrift aan Onzen 
Minister van Financiën. 

Art. 17. l. De R aad houdt zich regelmatig 
op de hoogte van den a lgemeenen gang van 
zaken van h et openbaar 1 ichaam, van de per
soneelsformatie, de instructies van het perso
neel, alsmede van de bezold igingsregeling en 
ziet toe, dat de directeur zij ne taak naar be
hooren verricht. 
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2. Hij vestigt de aandacht van Onze · Minis
ters op hetgeen strekken kan tot bevordering 
van de voorbereid ing en de u itvoering van 
de werken, bedoeld in artikel 1 , onder I , lI 
en III van de wet en dient dien Ministei·s, 
desgevraagd, van advies en bijstand omtrent 
di e voorbereid ing en d ie uitvoering. 

3. Hij ontvangt jaarlijks van Onze Minis
ters de ontwerp-begrooting, alsmede het ont
we rp-werkpla n voor het volgende di enstjaar 
en doet daaromtrent zij n gevoelen aan Onze 
Ministe rs kennen. 

4. Hij wordt gehoord omtrent a ll e voorge
nomen wijzig ingen in de personeelsformaLie, 
de bezoldigingsregeling en de instructies van 
het personeel. 

5. Hij brengt jaa rlijks, vóór 1 Mei, aan 
Onze Ministers ver lag uit over zijne ver
richtingen en bevindingen gedurende het a f
geloopen kalenderjaar. 

6. Hij zal bij de uitvoering van de hem 
k rachtens artikel 6, onder 1 ° ., van de wet 
opgedragen taak reken ing houden met de op 
de begroóting , bedoeld in artikel 12 van de 
wet, voor Staatsexplo itatie besch ikbaar ge
stelde credieten. 

Art. 18. De Raad, commiss iën uit <len 
.Raad en de voorzitter zijn bevoegd, van den 
directeur a lle inlichtingen, het a lgemeen be
le id betreffende, te verlangen, welke ,-ij te 
hunner voorlich t ing nood ig achten. 

Art. 19. 1. De R aad is bevoegd deskundi 
gen tot het geven van inlichtingen tot zijne 
vergader ingen toe te laten. . 

2. De in het eerste lid bedoelde deskundi
gen ontvangen vergoeding wegens re is- en ver
blijfkosten, alsmede een vacatiegeld van f 10 
voor elken dag of gedeel te van een dag·. 

Art. 20. 1. De voor Staatsexploitatie te 
bestemmen gronden worden door Onzen Minis
ter van Financiën, den Raad en den di recteur 
gehoord, aangewezen . 

2. Die Ministe r regelt tevens de voorwaar
den , waaronder die gronden voor Staatsexploi
tatie beschikbaar gesteld worden en bepaalt 
het bedrag, waarmede het artikel der begroo
ting van uitgaven betreffende de Staatsex ploi. 
tatie jaarl ijks ten bate van de domeinontv::rng
sten derzelfde begrooting zal worden belast, 
a ls vergoeding voor het gebruik van die gron
den. Bij de vaststelling dezer vergoedi ng zul 
] en dezelfde gronds] agen worden aangehouden 
a ls aangelegd bij de uitg ifte in pacht van 
Wieringermeergronden aan derden. 

Art. 21. Indien de Raad bezwaren · heeft 
tegen handelingen van den directeur ten aan
zien van de aan dezen opgedragen taak, of 
van oordeel is, dat de directeur iets h eeft 
nagelaten, wat in het bel ang van de voorbe
reid ing of de uitvoering van de · werkzaamhe
den h ad behooren te zijn verr ich t, treed t hij 
zoo Spoedig mogelijk met hem in overl eg, 
waarbij getracht wordt tot overeenstemming 
te geraken. L e idt dit overleg niet tot het ge
wenschte resultaat, da n geeft de Raad hier
van, onder ui tvoeri ge mededee ling van feiten, 
kennis aan Onze Ministers, die, na den direc
teur te hebben gehoord, bes! ist, met inacht
neming van de bepalingen van de wet en d it 
beslui t. 

Art. 22. Zonder toestemming van Onze Mi
nisters wordt aan de door den Raad behandel -
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de zaken geen openbaarheid gegeven. 
Art. 23. A an den Raad wordt, door Onze 

Ministers al dan niet uit <le leden een secreta
ris toegevoegd, di e te a ll en t ijde door Onze 
Mi nisters a ls zoodanig kan worden geschorst 
en ontslagen. 

Art. 24. 1. De leden van den R aad, uitgc-
11omen de voorzitter, gen ieten, voor zoover zij 
niet behooren tot bezoldigde burgerlijke Rijks
ambtenaren, een vacatiegeld van t ien gu lden 
voor elken dag, dat zij een vergadering van 
<len R aad of van een commiss ie uit diens mid
den hebben bijgewoond of op verzoek van 
den Raad bijzondere opdrachten, waarvooi· 
zij zich buiten hun woonplaats moeten bege
ven, hebben ve rricht. 

2. De leden van den R aad en de secretaris 
ontvangen voorts vergoed ing wegens reis- en 
verb lij fkosten. 

3. A an den voorzitter en aan den secn,ta ris 
van den R aad word t een door Onze Ministers 
te bepalen vaste jaarlijksche ve~·goedi ng toe
gekend. 

Paragrnaf 3. 

Van den direct eur en het verdere personeel . 

Art. 25. 1. De di rectie bestaat uit een di
recteur . 

2. De d irecteur heeft zijn zetel ter p laat,Rc 
door Onze Ministe rs aan te wij zen. 

A rt. 26. 1. Onder de · bevelen van Onze 
Ministers, naar de ondersche iding in• artikel 
7 van de wet gemaakt en met inachtn~m ing 
van artikel 6, onder 1 °., van de wet, berust 
de leiding en de uitvoering van de werk
zaamheden, in art ike l 7 van de wet bedoeld , 
voor zoover in de wet ·en in dit beslu it niet 
anders is bepaald, bij den directeur, di e daar• 
toe belast is met de voorbere iding, <le rege
ling en de a fdoening van a ll e zaken op die 
werkzaamheden betrekking hebbende. 

2. Ten aanzien van de "Uitvoering der 
Staatsexploitatie is de directeur, onder ver
antwoordel ijkhe id aan den R aad, belast met 
de voorbereiding, de regeling en de afdoening 
van a ll e zaken op die ui tvoer ing betrekking 
hebbende. 

A rt. 27 . De directeu r wordt bij ongesteld
heid, a fwezigh eid of ontstentenis verv:ingeu 
door één of meer door Onze Ministers aan te 
wij zen hoofdambtenaren. 

Art. 28 . De directeur of een dergenen, di e 
hem volgens het vorige artike l vervangt, ver
tegenwoord igt het openbaar I ich aam zoowel 
in a ls buiten rechLen. 

Art . 29. Hij wordt m de uitoe fening van 
zijne taak bij gestaan door een sec retaris en 
vorder door technisch, admi nistratief en a nder 
personeel. 

Art. 30. De secretaris heeft onder den di 
recteur de le idi ng van het adm inistratief en 
het comptabel beheer. 

Art. 31. 1. De sec1·etaris is in opdrach t 
van den directeur belast met de invo,·dering 
van alle inkomsten van het openbaar lich aam 
en zorgt, dat deze behoorlijk geschiedt. 

2. Hij doet alle betalingen uit de kas van 
het openbaar lichaam. Hij betaalt niet da.n 
nadat de desbetreffende betalingsstukken door 
den di recteur zij n gefiatteerd. 

3. Hij is in h et bijzonder verplicht, voor 
zooveel van hem afh angt, te waken, dat de 
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op de begrooting van het openbaar lichaam 
toegestane credieten niet worden ove, chreclen. 

Art., 32. Omtrent het administrntiof rlo
meinbeheer worden door Onze Ministers af
zonderlijk voorschriften gegeven. 

Art. 33. 1. Voor zoover daarva n in dit 
besluit niet is afgeweken, is op den directeur 
en de overige ambtenaren het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement, op het peraóneel in 
rli enst genomen krachtens arbe idsover8en
komst n~ar burgerlijk recht het Arbeidsover
eenkomstenbesluit van toepassing. 

2. Ove rigens worden de instructies voor hot 
personeel vastgesteld door de n directeu r onde,· 
goedkeuring van Onze Miniswrs. 

Art. 34. De benoeming, de bevordering en 
het ontslag van de ambtenaren geschieden: 

a. door Ons, op voordracht van Onze Mi
nisters, voor zoover de aan het ambt verbon
den bezoldiging of maximum-bezoldiging een 
bedrag van f 5000 per jaar overtreft ; 

b. door Onze Ministers, voor zoover de aan 
het ambt verbonden bezoldiging of maximum
bezoldiging meer dan f 2000, doch niet mee,· 
clan f 5000 pe r jaar beàraagt; 

c. door den directeur, voor zoover de aan 
het ambt verbonden bezoldiging of maximnm
bezolcliging een be·arag van f 2000 per jaar 
niet overtreft. 

Art. 35. De indienstnem ing en het onts lag 
van per oneel , op arbeidsovereenkomst, naar 
burgel'lijk recht werkzaam, gesch iedt door den 
directem. Voor zoover de aan de betrekki ng 
verbonden belooning of maximum-belooning 
een bedrag van f 3000 overtreft, behoeft hij 
daarvoor vooraf de machtiging van Onze Mi
nisters. 

Art. 36. 1. De per oneelsfo1matie wordt 
door Ons, op voorstel van Onze Ministers, den 
Raad gehoord, vastgesteld. 

2. D e bezoldiging of belooning van den 
directeur en het overige personeel wordt door 
Ons, op voorstel van Onze Ministers van W a
terstaat, van Financiën en van Binnonland
sche Zaken, bij afzonderlijk besluit gereg~!á. 

3. De toekenning binnen de vastg•istelde 
salaris- of loongrenzen van sa laris- of loons
verhoogingen geschiedt door het gezag, het
welk bevoegd is tot aanstell ing of indienst
neming, met dien verstande, dat sa lar is. of 
loonsverhoogingen voor het in artikel 34, on
der a, bedoelde personeel worden toegekcnci 
door Onze Mini ters. 

Art. 37. 1. Alvorens hun ambt te aanvaar. 
den, leggen de directem en het overige per
soneel den volgenden eed of belofte af: ,,Ik 
zweer (verklaar), dat ik om tot .... .. ............ .. 
bij het openbaar lichaam "de Wieringermeer" 
te worden benoemd, aan niemand, wien het 
ook zij , miclclellijk noch onmiddellijk, onder 
wel ken naam of voorwendsel ook, iets beloofd 
of gegeven heb, noch geven zal" . 

,,Ik zweer (verklaar), dat ik de mij opge
dragen taak met getrouwheid zal waarnemen". 

,,Zoo waarlijk helpe mij God a lmachtig. 
(Dat verklaar ik)". 

2. Deze eed of belofte wordt door den 
directeur afgelegd voor de ar rondissements
rechtbank, door het overige personeel in h an
den van den d irecteur, of den door dezen 
daartoe aan te wijzen hoofdambtenaar. 

3. Van de laatstbedoelde eedsafl egging of 
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verklaring wordt proces-verbaal in dubbe l op
gem aakt, hetwelk wordt onderteekend, zoowel 
door den beëecligde (hem, .die de verklaring 
a flegde), als door dengene, in wiens handen 
de eed of verklaring is afgelegd. Een exem
p laar van het proces-verbaal wordt aan den 
beëedigde (hem, die àe verklaring aflegde) 
uitgereikt. 

Art. 38. Het verlof, bedoeld in artikel 22 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
en het buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 
~1 van dat reglement, wordt aan den di rec
teur toegekend door Onzen Minister van \Va
terstaat en aan de overige ambtenaren door 
o f namens den directeur. 

Art. 39. Het verlof, bedoeld in artikel 21 
van het Arbe idsove reenkomstenbesluit en het 
buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 28 
van dat besluit, wordt toegekend door of na
mens den directeur. 

Art. 40. D e belooningen, bedoeld in artikel 
79 van het R ijksambtenaremeglement en :lr
tikel 51 van het Arbeidsovereenkomste nbe
sluit, worden aan het personee l toegekend 
door het gezag, hetwelk volgens artikel 41 
bevoegd is tot het opleggen van straffen. 

Art. 41. De straffen, bedoeld in artikel 81 
van het ·A l gemeen Rijksambtenarenreglernent 
en artikel 54 van het Arbe idsovereenkomsten
besl uit, worden opgelegd door Onze Ministers 
of door Onzen betrokken Minister, op voor
stel van den directeur, voor zoover betreft het 
personeel, bedoeld in artikel 34, onder a en 
b, van dit besluit, en door den directeur, voor 
zoover betreft het personeel, bedoeld in artikel 
34, onder c en in artike l 35 van dit besluit. 

Art. 42. De indienstneming en de va tstel
ling va11 de loonregelingen en de verdere ar
beidsvoorwaarden van de werklieden, tewerk
geste ld bij de uitvoering van werken, g<"• 
schieden door den directeur . 

Art. 43. De directeur zendt jaarlijks vóór 
1 April aan Onze Ministers een ontwerp
begrooting voor het volgenàe dienstjaar in. 
Voorts zendt hij vóór 1 December van elk 
jaar aan die Ministers een ontwerp-werkplan 
ter go<>dkeuring in , zooveel mogelijk aange
vende eene raming van kosten voo,· de in het 
volgende dienstjaar uit te voeren werken en 
aan te koopon materialen. 

Paragraaf 4. 

Van de verordeningen. 

Art. 44. 1. Een verordening, tegen de 
overtreding waarvan straf is bedreigd, wordt 
door den Raad niet vastgesteld, dan nadat 
het ontwerp ten domeinkantore gedurende 
veertièn dagen ter inzage heeft gelegen voor 
belanghebbe nden. De directeur brengt deze 
terinzagelegging voo ra f ter openbare kennis 
door middel van aanplakking en door middel 
van één of meer in da Wier ingermeer w·r
scbijnende nieuwsbla den, onder mecleclceling 
dat bol anghebbenden tegen het ontwerp tot 
acht dagen na verloop van genoemden termijn 
schriftelijk bezwaren bij den Raad kunnen 
inbrengen. Tegelijkertijd ·zendt hij het ont
werp aan de -bestuurscommissie, bedoeld in 
artikel 3, letter b, van de wet. 

2. De vastgestelde verordening wordt aan 
Ons ter goedkeuring ingezonden, vergezeld 
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van de inii-ediende bezwaarschriften en de be
schouw ingen van den Raad daaromtrent. 

Art. 45. De afkond ig ing van door dèn 
Raad vastgestelde verorden ingen geschiedt 
door den di recteur binnen veertien dagen na 
de dagteekening harer goedkeuring, door mid
-del van aanpla kking en door middel van één 
,of "meer iu de "Wieringermeer ve rschijnende 
nieuwsbladen. 

Art. 46. Het formn lier van afkondiging 
luidt : 

" De directeur van de Wier ingermeer brengt 
te r algemeene kennis, dat de door den R aad 
van de Wier ingermeer in zijne vergadering 
van .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. vastgestelde vemrde
ni ng (verdere titel der verordening) bij Ko
ninklijk beslui t ,·an is 
goedgekeurd. 

De verordening ligt vanaf heden gedurende 
drie maanden ten domeinkantore voor E>en 
ieder te1· lez ing en is tegen betaling der kos
ten verkrijgbaar. 

(plaats en datum) 
De directeur van de Wier ingermeer." 

Art. 47. D e verordeningen treden, indien 
zij geen ander t ij dstip daartoe aanwij zen, in 
werking op den derden dag na dien , waarop 
zij zijn a fgekondigd. 

Art. 48. De afgekondigde verordeningen 
worden onmiddellijk medegedeeld aan het 
kantongerecht, de arrondissements-rech tbank 

-en het gerechtshof , waaronder het o penba<tr 
1 ichaam ressorteert en aan het openbaar mi
nisterie bij dat kantongerecht en die co lleges. 

Paragraaf 5. 

Van de financiën. 

Art. 49 . De hoofdstukken van de begl'Oo
t ing en rekening, als bedoeld in artikel 12 
der wet, worden, voor zooveol nood ig, ver
deeld in onderdeel en, overeenkomstig de door 

•Onzen M iniste r van Financiën te geven aan
wij zi ngen. H et model van de begrooting wordt 
door Onzen Ministe1· van :Financiën vastge-
stelcl. -

Art. 50. l. aast de begrootingsboekhou
ding wordt ten aanzien van de in artikel 1, 
onder Il, van de wet bedoelde Staatsexploita
tio, overeen komstig door Onzen Minister va n 
Financiën te geven voorschriften, een afzon
derlijke boekhouding bij gehouden, waa r in de 
fin ancieele resultaten van e lk d ienstjaar nauw
keurig worden aangegeven. 

2. Bij de aanb ied ing ter vaststell ing van 
de re kening van h et openbaar I ichaam wordt 
een exemplaar van de balans en verlies- en 
winstrekening met toe] ichting van de Sta,,ts
exploitatie overgelegd. 

Art. 51. Onze Minister van Financiën bi;,
paalt de voorwaarden, waarnnder de voor de 
werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, onder I , 
II en III va11 de wet , benoodi gde ka pi ta len 
11i t 's Rijks kas aan het openbaar li chaam 
worden verst.rekt. 

Art. 52. Met inachtnem ing van den inhourl 
van de wet en van dit besluit zijn op het open
baar lichaam de bepal ingen van de Compta

"bil iteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) , zooals 
deze nader is of zal worden gewijzigd, van 

,overeenkomstige toepassing. 
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Art. 53. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1938. 

Onze Ministers van Waterstaat, van Finan
c iën en van Binnenlandsche Zaken zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in h et Staatsbla.d 
za l worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
aan de ·Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten December 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J . v. B uur e n. 

De M iniste,· van Financiën, 
J . A . d e W i I d e . 

De Ministtr van B innenlawuche Zaken, 
V an Boe ye n. 
(Uitgeg. 30 D ece,nbe,· 1937.) 

s. 579 Q. 

23 December 1937 . BESUIT tot wij zig ing van 
het Baggerreglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk beslu it van 3 November 1934 
(Staatsblad n°. 562) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen M inister van 

Waterstaat van 1 December 1937, La. X, Af
deel ing Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Febrnari 1891 
(S taatsblad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1937, n°. 38); 

Gezien het nader rappo rt van Onzen voor
noemden Minister van 21 December 1937, La. 
G, Afdeeli11g Wate rstaatsrecht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. te bepalen, dat in het Baggerreglement, 

vastgesteld bij Koninklij k bes lui t van 3 No
vember 1934 (Staatsblad n°. 562), de volgen
de wijzigingen zu ll en worden aangebrach t: 

A. In den titel en in het opschrift van § 2 
van het reglement worden in p laats van de 
woorden "en het IJsselmeer" gelezen de 
woorden: ,, , het IJsselmeer en het Amstel
meer' '. 

B. In artikel 8 wordt tusschen de bepalin
gen onder letter e en letter / ingevoegd een 
nieuwe bepaling letter / , l uidende : ,,/. !,et 
Amstelmeer", wordt de bestaande letter j 
gewijzigd in letter g en wordt in deze laatste 
bepaling in plaats van "a-e" gelezen : ,,a-/". 

C. Artikel 17 wordt gelezen als volgt: 
1. Tot h et opmaken van pmces-verbaal 

wegens overtreding van dit reglement zijn, 
onverminderd het bepaalde bij artikel 141. 
rnn het "Vetboek van Strafvordering, bevoegd 
de overige ambtenaren der Rijks- en gemeen
tepolitie , de ambtena ren en beambten van J en 
Rijkswaterstaat, daal'ünder begrepen de amb
tenaren en beambten van de Zuiderzeinverken , 
de ambtenaren en beambter, va n de W ierin
ge rmeer, de ambtenaren en beambten van den 
provincialen Waterstaat, de ambtenaren van 
waterschappen, di e van h et loodswezen, van 
de am bul ante recherche te water en d ie be
last met het toezicht op domei n van den 
Staat en op de vissch erij. 

2. De ambtenaren, in het eerste lid be
doeld , zijn bevoegd tot de handelingen, in de 
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m·ti kelen 3 en 6 der wet van 28 Februari 
1891 (Staatsblad n°. 69) omschreven. 

D. Artikel 18 wordt gelezen a ls vo lgt: 
De processen-verbaal wegens ·overtreding 

van dit reglement worden, onverminderd het 
bepaalde bij de artikelen 157 en 159 van het 
\Vetboek van Strafvordering, in afschr ift me
degedeeld aan den betrokken hoofdingen ie,ir
directeur van den Rij kswaterstaat en aan den 
directeur van de Wieringermeer, voot· zoover 
dat I ichaam betreffende. 

II. Dit besluit treedt in werking met :11-
gang van 1 J anual'I 1938. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in a fschr ift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden . 

's-Gravenhage, den 23sten December 1937. 

S. 579 R. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat , 

J. v. Buur en. 
( U·itgeg. 30 D ecenib e1· 19!{7 .j 

23 D ece11iber 1937. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Algemeen reglement van 
pol itie voor riYie ren en Rijkskanalen, vast
gesteld bij Koninklijk besluit va,i 21 No
vembe r 1919 (Staatsblad n°. 765) ön het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit va 11 
6 November 1937 (Staatsblad n°. 573 J) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Waterstaat _van 1 December 1937, La. G , Af
deeling W aterstaats recht ; 

Gelet op de wet van 28 F ebrua1·i l891 
(Staatsblad n°. 69); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
14 December 1937, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
noemden Minister van 21 December 1937, La. 
H.H.H., Afdeeli ng V,' aterstaatsrecht; 

Hebben g0edgevonden en verstaan : 
I. te bepalen. dat in het Algemeen reg le

ment van poli tie voor rivi e ren en Rijkskar,a
len , vastgesteld bij Koninklijk beslui t van 24 
November 1919 (Staatsblad n° . 765 ) en het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 
November 1937 (Staatsblad n°. 579 J), de vol
gende wijzigingen zul len worden aangebracht: 

A . Aan arti kel 1, de ,·de I id, wordt het vol-
gende toegevoegd : 

,,l. het Amstelrneer." 
B. Artikel 2 wordt gelezen als vol gt : 
ln dit en in de bijzondere reglementen wor

den verstaan: 
onder schipper, ook hij , die dezen ve rvangt; 
onder dag, de tijd tusschen op- en onde1·

gang der zon; 
onder ncicht , de tijd tnsschen onder- en op

gang der zon ; 
onder "Minister , de Ministe r met de nitvoe

ring van dit besluit belast; 
onder hoofdingenieu1·-directeur, de hoofd

ingenieur-directeur of de hoofdingenieur, m&t 
den dienst in een district be last, de directeur 
van de \Vieri ngermeer, en 

onder ingenieur, de hoofdingenieur o{ inge
nieur, met het beheer van de wateren of wer-

T,. & 8. 1937. 
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ken belast, het hoofd van de waterbouwkun
dige afdeeling van de Wier ingermeer; 

onder ambtenaren ·van den waterstaat: 
a. de hoofdingenieurs-directeuren, hoofd

ingenieurs, ingenieurs, waterbouwhmdigen, 
technische hoofdambtenaren, technische amb 
tenaren, en opzichters van den Rijkswater
staat en van de Zuiderzeewerken en de Rijks
bakenmeesters, en de directeur, het hoofd van 
de waterbouwkundige afdeeling, technische 
ambtenaren en opzichters van de Wieringer
meer· 

b. ' de havenmeesters, onder- en hulphaven
meesters, de sluis- en stuwmeesters, de hulp
sluismeesters en de brugmeesters in Jienst 
van het Rijk; 

c. de kanaalbeambten: sluis-, hulpsluis-. 
stuw-, brug-, pont-, kanaal- en dijkwachters, 
opzieners bij stoompontveren, wachthouders, 
sluis-, stuw- , b rug-, pont- en havenknechten in 
dienst van het Rijk en van de Wieringermeer, 
alsmede andere personen, t ijdelijk met de be
diening van eene sluis, stuw, brug of pont 
belast; 

d . de kantonniers bij de Rij kswaterstaats
en bij de Zuiderzeewerken en de kantonniers 
en de kantonniers-h avenmeester bij de Wie
ringermeer. 

C. In artikel 92 , tweede lid , wor,leo tus
schen de woorden "havens" en "gelden" i11-
gevoegd de woo rden : .,en het in laatstbe
doeld lid onder Z genoemde Amstelmeer" . 

II. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1938. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de nitvoering van dit bPslu it , hetwe lk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 

.Raad van Sta te medegedeeld zal worden. 
's-Gravenh age, den 23sten December 193ï. 

s. 579 s. 

WILHELMINA. 
De MinUJter van Waterstaat, 

J. v. Buuren. 
(Uitgeg. 30 Dece1n be1· 1937.) 

27 Decem ber 1937. BESLUIT tot nadere wij
ziging va n het bij Koninklijk besluit van 
12 Maart 1912 (Staatsblad n°. 103) vast
geste lde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbal'0 spoorweg
brug over de Gouwe bij Gouda in den 
Staatsspoorweg van Utrncht naar Rotter
dam. 

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

W ate rstaat van 26 November 1937, N°. 482, 
afdeeling V e rvoe 1·- en Mijnwezen; 

Gelet op arti kel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

14 December 1937, N°. 41) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 December 1937, N° . 
481, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Koninklijk besluit van 12 Maart 

1912 (Staatsblad N°. 103) vastgestelde en bij 
Koninklijk beslu it van 28 December 1925, 
(Staatsblad N°. 519) gewijzigde reglement 
voo r de scheepvaart ter beveiliging van de 

42 



1937 

beweegbare spoorwegbrug over de Gouwe bij 
Gouda in den Staatsspoorweg van Ut.recht 
naar Rotterdam, te wijzigen a ls volgt: 

a . · in artikel 7, tweede lid, wordt het woord 
,,stoppalen" vervangen door "brug"; 

b. in artikel 9, tweede lid, wordt na. het 
woord "toegebracht" ingevoegd: ,,aan peil
schalen, noch" . 

Onze Minister van W aterstaat is belast m et 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld za l worden. 

Amsterdam, den 27sten December 1937. 

S. 579 T. 

WILHELMINA. 
De Minister van W atentaat, 

J. v. Buur en. 
( Uitg eg. 21 Januari 1938.) 

28 De,;e1nb er 1937. BESLUIT tot na dere wij 
z1grng van het Algemeen R eg lement 
Dienst, het Al gemeen Reglement Veevoer 
en van het T ramwegreglement. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mi11ister van 

Waterstaat van 26 November 1937, N °. 483, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 5, vijfde lid, der Locaalspoor- en 
Tramwegwet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
14 December 1937, N °. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen YOOr
noemden Minister va n 23 December 1937, La. 
L.L. , a fdeeli ng Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
a. in artikel 118 van het bij K onink lijk 

besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad 0
• 277) 

vastgestelde en bij Koninklijk beslui t rnn 8 
November 1937 (S taatsblad 0

• 579 K) het 
laatst gewijzi gde Al gemeen R eglement Dienst, 

b. in artikel 134 van het bij Koninklijk 
besluit van 9 November 1928 (Staatsblad N ° . 
415) vastgestelde en bij Koninklij k besluit 
van 17 November 1937 (Staatsblad N °. 570L) 
het laatst gewijzigde Al gemeen R egl<Jment 
Vervoer en 

c. in artikel 95bis van het bij Konmklijk 
beslui t van 24 F ebruari 1920 (S taatsbl:.td N °. 
85) vastgeste lde en bij Koninklijk besluit van 
16 Decem ber 1931 (Staatsblad N °. 50S) hot 
laatst gewijzigde Tramwegreglement, 

worden: 
I. de woorden "bij de Maatschappij tot 

Exploitatie van Staatsspoorwegen of bij de 
Holl andsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij" 
onderscheidenlijk "bij de N. V. Maatschappij 
tot Exploitatie va n Staatsspoorwegen of hij 
de N . V. Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij" gewijzigd in: ,, bij de N. V. Neder
landsche Spoorwegen". 

II. de woorden " de Directie der M aat
schappij," onderscheidenlijk "Maatsch appij en" 
gewijzigd in: ,, de directi e der vennootschap" . 

Di t beslui t treedt in werking op 1 Jammri 
1938. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de u itvoering van dit bes luit, hetwelk in het 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 28sten December 193,. 

1 s. 597. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wate,·staat, 

J. v. Buur e n. 
(Uitgeg. 30 December 1937.) 

23 Decernber 1937. BESLUIT tot bepaling 
van het t ijdstip van in werking treden 
van de wet van 31 Mei 1937 (Staatsblad 
n°. 521) tot instelling van een openbaar 
lichaam voor de ingepolderde Wie1-inger
rneer en nader aan te wijzen ingepolde rde 
of in te pol deren gedeelten van het 
IJsselmeer. 

Inwerkingtreding 1 Januari 193B. 

s. 639 I. 

3 Dece11vber 1937. WET tot regeling van den 
invoer van geëm a ill eerde, gegoten closet
reservoirs. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 297. 
H and. ll 193 7/38, bladz. 124. 
Bijl. H and. l 1937/38, 297. 
Hand. I 1937/88, bladz. 29. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Augustus 1937, 
N °. 52 (N ed erlandsche Staatscourant van 30 
Augu,stus 1937 N°. 166) ingevolge arti_kel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535) gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596). de invoer van ge
ema illeerde, gegoten closetreservo irs wederom 
aan eene tijdelijke beperking is onderw•,rpen 
en da t artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State , enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit h et buitenland of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,.Onze Minister" , de Ministe r van E co
nom ische Zaken; 

3. ,,geëmaill eerde, gegoten closetreservoirs" . 
de g ietij zeren bakken, a l dan niet voorzien 
van de benoodi gde onderdeelen. 

2. 1. Gedurende het tijdval{ van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1937 en e in
digende 31 Augustus 1938, of zooveel eenle ,· 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter za l worden bepaald, is de invoer uit iede1 
land verboden van geëmaill eerde, gegoten 
closetreservoirs, voo r zoover deze meer be
draagt dan 20 ten honderd van het aar.tal 
stuks hetwelk gemiddeld pe r 12 maanden in 
de jaren 1932 en 1933 uit dat land aan de 
hiervoor genoemde goederen is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven do 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te ·.vijzen 
landen. 
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3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn , waarvan de ter
mijn nog niet is verstrek en, zullen voor h et 
nog niet verstreken gedeelte van di en termijn 
de bijzondere contingenten in de pl aats treden 
van de in het eerste lid bedoe lde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een l ijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig arti kei 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde goede ren niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen lYiiniste r afgegeve n vergun
ning. 

2. Door Ons kunnen op voord racht van 
Onzen Ministe r regelen worden geste ld be
treffende de voorwaarden, krach tens welke en 
de wijze waarop eene ve rg unning, in het vorig 
1 iel b edoeld, wordt verstrekt, alsmede betref
fen de de vaststel I i ng van bedragen, welke ter 
bestrijding van kosten, aan de uitvoe ring van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een beslui t, a ls in het vorig lid be
doeld , ka n aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verl eend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzie n van de in dat bes lui t ~e
s telde regel in gen, a lsmede op g rond van bij 
zondere omstandigheden claarv a n e n van het 
bepaa lde in het eerste I iel afwijkingen toe t.e 
staan. 

4. E en besluit, a ls 111 di t artikel becloelcl, 
wordt in :Je Nede,·lands,·he Staatsco'ltrant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepas ing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststell en bd re f
fende het leveren van b ewij s van herkomst 
en/of oorsprong van ten invoer aangegeven 
goederen, a ls bedoeld in deze wet. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach 
tens h et vor ig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strij d met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes m aa:1de n 
o f geldboete van ten hoogste f 10,000, terwij 1 
de goedere n, waa rmede of ten aanzien waar
van de overtreding pl aaLs had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. M et dezelfde straffen wo rd t gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanb iedt, af
levert of ten verkoop of ter a fl ever ing in voor 
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in st.r ijcl met een verbod, ui tgevaardigd 
bij of krachtens het bepaalde in de a r t ikelen 
2, 3 en 4. 

3. De feite n, stra fbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrij ven beschouwd. 

6. M et het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha ! ve de bij o f 
krnchten, artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen belast 
a ll e ambtenaren de r Rijks- en gemeen tepoli t ie, 
zoomede de a mbte naren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten , va ll ende in eene stl'afbepa-
1 ing cl zer wet, zijn ni et van toepass ing de 
strafbepalingen , voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betre kking tot de in en krachtens 
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deze wet gegeven voorschriften zijn de a rtike
l en 5, 6 en 7 de r "Cr isisinvoerwet" l\l31 
(Staatsblad N °. 535 ) gewijzi g d bij de wet 
van 17 Nove mber 1933 (Staatsblad N °. G96) 
van overeenkomsti ge toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
va n den dag, volgende op di en der afkondi 
gi ng. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 30 D ece1n be1· 1937.) 

s. 639 J. 

3 D ecember 1937. WET tot regeling van den 
invoer van niet houtvormencle siergewas
sen , alsmede van azalea's en hortensia 's. 

B ijl. Hand. Tl 1937/38, 305. 
Hand. 11 1937/38, bladz. 124. 
Bijl . Hand. l 1937/38 , 305 . 
Hand. l 1937/38, bla/lz. 29. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doe n te weten: 
AJzoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat door Ons bij beslui t van 16 Aug ustus 
1937, N°. 18 (Nederlandsche Staatscourant 
van 19 Augustus 1937, N °. 159) ingevolge 
artikel 2 der "Cri sisinvoer-wet" 1931 (Staats
blad N°. 535) , gewij zigd bij cl wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N°. 596) , de in
voer van niet houtvormende siergewassen, a ls
mede van azal ea's en hortensia's wederom aan 
eene tijdelijke beperking is onderwor pan en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorsclnijft, 
dat in zoodan ig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
ve rbod va n invoer za l worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl a nd of na vooraf
gaanclen opslag in entrepot; 

2. ,.Onze Minister", <re Minister va n Eco
nomische Za ken. 

2. 1. Gedurende h et t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1937 P,n e in
digende 31 Augustus 1938, of zooveel eerder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen lYi in is
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van niet houtvorme nde s ierge
wassen, alsmede van azalea's en hortensia.'s, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 10 ten 
honderd van het br uto-gewicht, hetwelk ge
middeld per 12 maanden in de j aren 1930 en 
J 931 uit dat l a nd aan de •hiervoor genoen1de 
goederen is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingente n 
bijzondere .contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader cJoor hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waa r
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht, zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is ve r&trek en, zull en voor h et 
nog niet verstreken gedeel te van di en termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
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van de in het ee rste lid bedoelde cont ingenten. 
4. Door Onzen Minister ka n worden va t

gesteld een lijst van goede ren, welke n iet val
] en onder de in het eerste I id bedoelde. 

( De artikelen .3-9 zijn gelijkluidend aan 
die van Staatsblad N° . 639 l ) . 

L asten e n bevelen , e nz.; 
Gegeven te Amsterda m, den 3den D ecember 

1937 . 
WILHE LM INA. 

D e Minister van EconoYiische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitge g. 27 December 1937.) 

S. 639 L. 

1 6 Dece1nbe1· 1937. W ET, houdende liepal i11-
gen te r voo,·komi ng e n bestrijdi ng va n 
zie kten van bloem bolgewassen e n b loem
boll e n. (,, Bloe1nbollenziektenwet 19.,7".) 

B ijl . H and . Il 1937, 502; 1937/38, 163 . 
Hand. ll 1937/38 , bladz. 398 . 
B ijl. H and. I 1937/38, 163. 
J-Ia,ul. l 1937/38, bladz. 42. 

Wij WILHELM! A , enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in ove rweging genomen heb ben , 

dat het wenschel ijk is bepali ngen vast te ste i
l en ter voorkoming en bestrijd ing van be
paalde ziekten va n eeni ge soorten bloembol 
gewas en e n bl oemboll en en in een bij1.0nde r 
toez ich t daa rop te voo ,·z ien ; 

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

§ 1. Alge11tee11e B epalin(J. 

Art. 1. In deze wet wordt verstaan omt-i ,·: 
1 °. ,,Onze l\liinister" : Onze met de zaken 

van de n l a ndbouw belaste 1inister; 
2°. ,,P l a ntenzie kte n ku nd ige Di enst," : de 

pla nte nziektenkundi ge d ienst, bedoeld in ar
tikel 5 der Plante nzie kten wet; 

3°. ,,bloembolgewassen": narcissen, hyn
cinthen, irissen e n g ladiole n ; 

4°. ,, bloemboll en": knoll en en boll e n vd n 
bloembol gewassen ; 

5° . ,,z ie kte" : een der in a 1'tike l 7 genoemde 
ziekte n ; 

6°. ,, inste lling" : eene rechts pe rsoonlij kheicl 
bezittende instelling, di e zich de bestr ijding 
van de ziekte n va n een o f meer soor ten ,·an 
bloembolgewasse n en bloembolle n ten doe l 
stelt en als zooda ni g door Ons e rkend 1s. 

§ 2. Vau de instellingen. 

2. E ene instell ing moet om door 011s te 
worden erkend : 

1 °. werkzaa in zijn zonder het oog?ne 1·k 
winst te behal en ; 

2°. door de sa menste lling va n haa r bestuu r 
een a lgemeen, be la nghebbende n ve rtege n
woordigend ka rak ter heb ben ; 

3° . in haa r statuten bepaald hebbe n, rlat 
voor de aangeslo tenen tegen de bos l ui ten va n 
het bestuur met betrekki ng tot deze wet be
roep open staat bij een R aad van B e roep, 
waarvan Onze M inister, voor een door h e1n te 
be pal e n tijd, de leden benoemt; 

4°. voldoen aan bij o f krnchte ns a lge rnee
nen maatregel van besluu,· te ste ll en voor
waarden. 
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3. D e erkenning va n eene inste lli ng ka n te 
a llen tijde door Onzen Ministe r w•J rden gl'
schorst en door Ons worden ingetrokkPu. \Vij 
stell en de daa rtoe 1,oodige r egelen vast. 

4. H et toez ich t op de instellingen wo rrlt 
door Onzen Ministe r ge rege ld. 

§ 3. Va11 de Z iel.:ten-Com111issii!11 . 

5. l. Door On., word t voor iede r der bloem
bolgewas en eene Zie kten-Commiss ie ingestel d . 

2. I edere Commissie bestaat ui t vedegen
woor d igers van de door On aan te wij zen 
organisaties, di e de bel a ngen va n de bloem
boll enteel t behartigen en va n de te r zake be 
voegde instel I i ngen. 

3. In iedere Comm issie wo t·dt door Ons va n 
iedere organ isatie één I id be noemd uit een 
door het bestuur van de organisatie aan Ons 
voor te dragen d r ietal candidaten e n va11 
iedere instell i1, g twee leden u it een door hel 
bèstuur der instelling aan Ons voor te dragen 
zesta l eandi daten. 

6. l. Door On~ wordt bui ten de in hel 
vorige arti kel bedoe lde leden een lid aange
wezen , dat a ls Voorz itte r opt reedt. 

2. Door Onzen Ministe r k unne n aan iede rr 
Commissie één o[ meer adv isee re nrl e leden 
worden toegevoegd . 

3. De benoem ing der leden en a dviseerende 
leden gesch iedt voor den t ijd va n drie j aren. 

4 . Onze Minister rege lt de werkzaamheden 
de r Ziekten-Commiss iën. 

§ 4. Van de ziekten en de -,,,aatregelen ter 
,,001·ko1ning of best,-ijding daa-rvan . 

7. De ziekten te r voorkom ing o [ bestrijding 
waa1·van de bez itters van bl oembolgewasse!'! 
en bloemboll en ve r pl ich t zij n de door o f van
wege Onzen M ini ste r YOOr te schrijven maat
regelen te tre ffen , zijn: 

l. het gee l zie k de r hyac i nthe n (Pseudomo
nas H yacinthi ); 

2. het aa lt jesz ie k (Ty lenchus dipsaci); 
3. de aantast ing door de na rc isvlieg (Me

rodon equestris en E umerus lunul atus); 
4 . de virusz ie kten; 
5. het droogrot (Sclerotini a Cl adioli) , het 

h a rdrot (Septor ia C ladioli) e n de schurf t
ziekte (Bacterium marginatum) de r gl adio le n. 

8. D e maat,·egelen, bedoeld in het vorige 
a r t ikel , zij n een of meer der na volgende : 

a. het roo ie n o f onschade lijk m a-ken van te 
velde of onde r g lasbedekking staande bloem
bolgewassen, welke door zie kte zijn aangetast 
of verdach t wo rden daardoor te zij n aange
tast· 

b.' het vern ietigen of onschadelijk m a ken 
van door zie kte aangelaste bloemboll en of 
van en 1stig dooi· ziekte av ngetaste pat·tij en 
bloem bol Jen, waar zij z ich ook bev inden ; 

r . het on1spitten , omwerken o[ o ntstnBtten 
va n de bovenlaag van don g rond ; 

d . het toepassen va n andere bestrijdings
midde len, door Onzen Min ister op voor te l 
van de ter za ke bevoegde Zie kten-Commi ss iP 
a ls doeltre ffend erkend en in de Nederlanil.
sche Staatscourant ter a lgemeene kenn is ge
bracht. 

9. 1. Indie n in den grond staande bloem 
bol gewassen o f indien bloembo ll e n verschij nse
len eene r zie kte ve rtoonen, is de bez itter va 11 

die gewasse n en boll en ve rpli cht deze he Lzij 
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onmiddellijk zoodanig t<l vernietigen of te 
behandelen a ls door Onzen Minister op voor
stel van de ter zake bevoegde Ziekten-Com
missie is bepaald en i11 de Nederlandsche 
Staa,tscou1·ant ter a lgemeene kennis gebracht, 
hetzij onmiddellijk aangifte te doen bij de door 
Onzen M inister aan te wijzen inste l] ing of 
instellingen, of indien hij daarbij niet is aan
gesloten of geene instelling is aangewezen, 
bij een door Onzen Minister aan te wijzen 
ambtenaar van den Plantenziektenkundig•:m 
Dienst. 

2. Het bepaalde in het vorige lid ge ldt, 
voor wat het doen van aangifte betreft, niet 
voor hem, die in zijn woning of daarbij be
hoorende tuin of erf bloembolge\vassen als 
sierplanten voorhanden hee lt, en ge ldt, voor 
wat vern ietiging of behandeling betreft, !echts 
voor zoover de bezitter ervan daartoe van een 
ambtenaar, als bedoeld in het laatste I iel va11 
artike l 14, eene aanwijzing ontvangt. 

10. I edere te ler van bloembolgewassen, met 
uitzondering van de in het laatste I id van het 
vorige artikel bedoelde bezitters, is verplicht 
van de terre inen, waarop door hem bloembol
gewassen worden geteeld, opgave te doen met 
vermelding van de ligging i,n de oppervlakte 
der met ieder gewas beteelde gronden, hetzij 
bij de door Onzen Ministe,· aan te wijzen in
stelling of instellingen, hetzij indien hij daa r
bij niet is aangesloten of geene instel I ing is 
aangewezen, bij een door Onzen Mini ter aan 
te wijzen ambtenaar van den Pl antenziekten
kundigen Dienst. 
ll. I edere handelaar in bloemboll en is ver

pl icht tot opgave van de door hem gebruikte 
terrei ne 11 en gebouwen voor opslag, bewer
king en verzending van bloemboll en hetzij 
bij de door Onzen Minister aan te wijzen in
stelli ng of instellingen, hetzij indien hij daar
bij niet is aangesloten of geene instelling is 
aangewezen, bij een door Onzen Ministc ,· aan 
te wijzen ambtenaar van den Plantenziekten
kundigen Dienst. 

12. Van iederen te ler, di e tot het doen van 
de in artikel 10 bedoelde opgave bij den in 
dat artikel bedoelden ambtenaa r verplicht is, 
zal jaarlijks ter tegemoetkoming in de kosten 
van het toezicht op de onderscheiden soorten 
bloembolgewassen, een door Onzen Minister 
vast te stellen som geheven worden in eve11-
redigheid met de oppervlakte door hem in het 
loopende jaar met de betreffende soort be
teeld , met dien verstande dat deze som ten 
minste gelijk zal zijn aan hetgeen tot over
eenkomstig doel wordt geheven van of be
steed ten behoeve van aan ges! otenen bij een 
door Onzen Minister aan te wijzen instelling, 
doch het tweevoud daarvan niet overtreft en 
het totaal der a ldus verkregen geldsommen 
niet de tot dekking der van Regeeringswege 
voor de betreffende soort bloembol g wassen 
werkelijk gemaakte onkosten overschr ijd t. 

13. 1. Het te koop aanbieden, verkoopen 
en afleveren, a lsmede het vervoeren of plan
ten van door ziekte aangetaste bloembolgewas
sen of bloemboll en is verboden. 

2. Onze Minister bepaalt. gehoord de ter 
zake bevoegde Ziekten-Commiss ie, met inach t.. 
neming v-an het bij of krachtens de Wet van 
den 24sten Mei 1924, Staatsblad n°. 262, be
paalde, de wijze en de voorwaa1·den, waarop 
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door den P la 11tenziekten kundigen Dienst of 
een door hem aan te wijzen instell ing van 
het in het vorige lid gestelde ve rbod onthef
fing kan worden verleend. 

14 . l. De aanwijzingen tot uitvoering van 
krachtens artikel 7 voorgeschreven maat rege
len ter voorkoming of bestrijding eener ziekte 
geschieden, voor zoover zij door Onzen Minis
ter niet aan eene instelling zijn opgedrageo1 , 
door den Pl antenzisktenkundigen Dien t. 
· 2. Indien de uitvoering door den daartoe 

verplichte niet binnen den door den bevoeg
den ambtenaa,· aangegeven termijn is vol
bracht, zal zij door dezen of in opdracht van 
dezen, zoo noodig met inroeping van rlen 
sterken arm, gesch ieden. 

§ 5. StrajbPpalinyen . 

15. Hij, die handelt in strijd met een der 
bij of krachtens deze wet vastgestelde voor
schriften, wordt gestrnft met hechtenis van 
ten hoogste een maand of geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. 

i 6. De in deze -.vet strafbaar gestelde fei 
ten worden beschouwd als overtred ingen. 

17. Met het opsporen van de in deze wet 
strafbaar gestelde overtredingen zijn belast, 
behalve de bij artïkel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen ambtenaren: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie ; 

b. de ambtenaren der invoerrechten on ac
cijnzen; 

c. de bij den Plantenziektenkundigen D iemt 
of bij eene instel! ing werkzame, door Onzen 
Minister aan te wijzen personen. 

18. 1. De onder 1; van het vorigu artikel 
bedoelde personen zij n bevoegd, tusschen zons
opgang en zon ondergang terreinen en in
richtingen, bestemd tot het lnveeken of bewa
ren van bloembolgewassen en bloembollen 
binnen te treden. 

2. Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

3. Indien de plaatsen, in het eerste l id 
bedoeld, tevens woning zijn, of alleen door 
eene woning toegankelijk zijn, betreden zij 
deze tegen den wil van den bewoner niet dan 
op vertoon van een schriftelijken, bijzonderen 
last van den burgen;ieester of van den kanton
rechter. Van dit binnentreden wordt door h en 
een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan dengene. 
in wien woning is binnengetreden, in af chrift 
wordt medegedeeld. 

19. Do ondememer va.n een openbaar mid
del van vervoer wordt als zoodanig niet ver
volgd, indien de naam en de woonplaats van 
den afzender van de voorwerpen, waann e de 
de overtreding is gepleegd, bekend zijn, o f op 
eerste aanmaning van den ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie binnen een door dezen 
te bepalen termijn door den ondernemer wo,·
den bekend gemaakt. 

20. 1. Voorwerper: , waarmede de overtre
d ing is gepleegd, met uitzondering van mid
delen van vervoer, worden in beslag genomen 
en kunnen bij veroordeeling worden verbeurd 
verklaa rd. 

2. Indien de zaak niet wordt voortgezet, 
worden de in beslag genomen voorwerpen op 
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bevel van den ambtenaar van het Openbaar 
Mini terie aan den eigenaar teruggegeven . 

21. Onze Minister is bevoegd hetgeen in 
strijd met een der bij of krachtens deze wet 
vastgestelde voorschriften is of wordt onderno
men of nagelaten, op kosten van de overtreders 
te doen wegnemen, bel etten of verrichten . 

§ 6. Slotbepalingen. 

22 . Op het tijdstip, waarop alle artike ler. 
van deze wet in. werking zijn getreden, vervalt 
de wet van den 28 ten December 1926, Staats
blad n°. 437, houdende bepalingen tot bestrij 
ding van het geelziek der hyacinthen (Pseu
domonas Hyacinthi). 

23 . Deze wet kan worden aangehaald on<ier 
den t itel van "Bloemboll enzi~ktenwet", met 
vermelding van het jaartal van het Staatsblad., 
waarin zij is a fgekondigd. 

24. Deze wet treedt iu werking op een na
der door Ons te bepalen t ijdstip, dat voor ha re 
verschillende artikelen verschillend kan zij n. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember 1937. 
WILHELMINA . 

De M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg. 7 Januari 1938. ) 

S. 639 M. 

27 D ecember 1937. WET tot w1Jz1g,ng van 
de Crisisinvoerwet 1931 (Staatsblarl n°. 
535). 

Bijl. H and. Il 1936/37, 414 ; 19/!1, il L 
1937j98, 136. 

H and. Il 1937/38, bladz. 581-597. 
B ijl. Hand. I .1931/38, 136. 
H and. I 1931/38, bladz . 46-62. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweg·ing genomen hebben, 

dat het wenschel ij k is, toepassing van de 
Cri~isinvoerwet 1931 (Staatsblad n°. 5:!5), ge
wij zigd bij de wet van 17 l ovember 1933 
(Staatsblad n°. 596) , door wijziging van haa,· 
considerans en van eenige harer bepalingen 
op ruimer schaal mogelijk te maken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Ari. I. Lid 1 van artikel 2 van de Crisis

invoerwet 1931 (Staatsólad n°. 535) wordt 
gelezen a ls volgt: 

"1. Wij kunnen op voordracht van Onzen 
Minister, nadat daarover eene door Ons t€, 
benoemen commissie zal zijn gehoord , bepalen, 
dat telkens gedurende een door Ons te bepa
len tijdvak: 

a. de invoer van bepaalde goederen of va n 
bepaalde soor ten van goederen za l zij n ve rbo
den, voorzoover de totale waarde, dan wel de 
totale hoeveelheid of het tota le gewicht van 
den invoer daarvan hooger zou zij n dao een 
bedrag, hetwelk tot een gedurende oen of 
meer voorafgaande tijdvakken aan gel ij l.ce, on
dersche idenlijk soortgelij ke goederen ingevoerd 
bedrag in een door Ons te bepalen verhouding 
staat; 

b. de invoer van bepaal de goederen o f van 
bepaalde soorten van goederen, herkomstig of 
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van oorsprong uit ieder land za l zijn verbo
den, voorzoover de totale waarde, dan wel de 
totale hoeveelhe id of het tota le gewicht van 
den invoer daarvan uit dat land hoogèr zou 
zijn dan een bedrag, hetwelk tot een geduren
de een of meer voorafgaande tijdvakken aan 
gelijke, onderschei denlijk soortge lijke goederer, 
uit dat land ingevoerd bedrag in een door 
Ons te bepalen verhouding staat; 

c. de invoer van bepaalde goederen of van 
bepaalde oorten van goederen, herkomstig of 
van oorsprong uit een of meer door Ons an.n
gewezen landen zal zijn verboden, voorzoove1· 
de totale waarde, dan wel de tota le hoeveel
he id of het totale gewicht van den invoer 
daarvan uit dat la nd of die I a n den hoogtlr zou 
zij n dan een bedrag, hetwelk tot een geduren
de een of meer voorafgaande t ij dvakken aan 
gelij ke, onderscheidenl ijk soortge lijke goederen 
uit dat land of die landen ingevoerd bedrag 
in een door Ons te bepalen verhouding sf,aat; 

d. b ij toepassing van het hiervóór onder c 
bepaalde de invoer van zoodanige goederen 
uit de niet aangewezen la nden gezamenlij k zal 
zijn verboden, voorwover de tota le waarde, de 
totale hoeveelhe id of het totale gewich t van 
dien invoer een op overeenkomstige wijze vast
gesteld bedrag zou overtreffen." . 

De tweede volzin van lid 2 ve rva lt. 
Lid 3 wordt gelezen als vo lgt : 
,,3 . Bij een besluit, a ls in dit artikel be

doeld, worden regelen vastgesteld betreffende 
de wijze, waarop aan het in de beide voor
gaa nde leden bepaalde uitvoer ing zal worden 
gegeven, a lsmede betreffende den invoer van 
de ingevolge die bepalingen vastgeste lde con
t ingenten. Daa rbij kan ten aanzien van het 
geheel of van een door Ons te bepalen dee l 
d ier contingenten worden bepaald aan wie de 
invoer zal zijn toegestaan en op welke wijze 
die invoer over deze bela ngh ebbenden za l 
worden verdeeld.". 

N a lid 3 wordt een nieuw li d 4 ingevoegd, 
luidende a ls volgt: 

"4. De in het vorig lid bedoelde regelen 
kunnen voorsch riften inhoud n betreffende: 

a. de bevoegdheid van Onzen Minister om 
de verdeeling vast te stell en van het deel van 
de contingenten, omtrent welks verdeeling 
door Ons geen regelen zijn geste ld ; 

b. de bevoegdheid van Onzen Min iste r om , 
indien een bij het beslui t aangewezen soort 
van goederen meerdere groepen van goederon 
omvat, te bepa len tot welke waarde, hoevee l
heid of gewicht elk dier groepen zal mogen 
worden ingevoerd en op welke wijze de a ld11s 
toegestane invoer, met inachtneming van de 
bij het besluit gegeven voorschriften , over de 
belanghebbenden zal worden verdeeld; 

c. de bevoegdheid van Onzen· Minister om 
aan den invoer van ingevolge li d 1 en lid 2 
vastgestel de contingenten voorwaarden t.e ver
binden, welke dienen ter bevorder ing van de 
normal e marktverhoudingen ; 

d. de bevoegdheid van Onzen Minister om 
van hem, die de goederen wenscht in te voe
ren, h et stell en van een door dien Minister te 
bepalen bankgarantie of andere zekerheid te 
vorderen, a l-smede een schriftelij ke verkla 
ring, waarbij de belanghebbende zich verpi icht 
daarva n een telkens door di en Minister te be-

' pa len bedrag te doen beta len uan den Siaat, 
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indien naar het oordeel van dien Minister 
eenige krachtens deze wet gestelde regel of 
voorwaarde door den belanghebbende niet of 
niet volledig is nagekomen; 

e. de bevoegdheid van Onzen Minister om, 
wanneer het bepaalde onder a. of d. van I id 
1 toepass ing h eeft gevonden, nadere bepali n
gen vast te steil en betreffende den invoer, 
binnen het door Ons vastgestelde contingent, 
van goederen herkomstig of van oorsprong uit 
bep~al de, do01· h em aangewezen landen; 

/ . de bevoegdheid van Onzen Minister om 
van de bij het bes luit vastgestelde regelen, in 
bijwndere gevall en, af te vijken; 

g. de vaststelling van de bedragen, welke 
ter bestrijding van kosten, aan de uitvoering 
van het bes! uit verbonden, aan belanghebben
den worden in rekening gebracht.". 

Het huidi ge lid 4 wordt li d 5. 
Art. II. 1 a artikel 2 wordt een nieuw ar

tikel 2bis ingevoegd, luidende ais volgt: 
"Art. 2bis. Een beslu it, a ls in hot vorig 

artikel bedoeld, kan door Ons, op voordracht 
van Onzen Minister, nadat daarover de in 
artikel 2, li d 1, bedoelde comm issie zal û j n 
gehoord, vóór den a floop van het daarbij be
paal de tijdvak worden ingetrokken.". 

Art. III. Artikel 3 wordt vervangen door 
een nieuw artikel , luidende als volgt: 

,,Art . 3. 1. Na het nemen van een besluit, 
als bedoeld in artikel 2, wordt onverwijld een 
voorstel van wet tot bekrachtiging van dat 
bPsi uit aan de Staten-Generaal gedaan. 

2. Indien het voorstel wordt ingetrokken, 
of indien een van beide K amers der Staten
C:eneraal tot niet-aanneming van het voorstel 
besluit, wordt het besluit onverwijld i11getrnk
kon.". 

Art. IV. Artikel 4 wordt vervangen door 
een nieuw a rtikel, luidende a ls volgt: 

"Art. 4. Invoer van krachtens artikel 2 
aangewezen goederen, waarvan n iet ten ge
noegen van Onzen Minister en van Onzen 
Minister van Financiën de oorsprong of her
komst blijkt, is gedurenrle het bij Ons besluit 
bepaalde tijdvak verboden.". 

Art. V. 1. I n lid 1 van artikel 5 w,:;rden 
rle woorden "artikelen 14, 15 , 16 of 19 der 
Tariefwet 1924 (Staatsblad N °. 568}" vervan
gen door: ,,artikelen 15, 16, 17, 18, 19 of 22 
der Tariefwet 1934". 

2. Lid 2 van het artikel wordt gelezen a ls 
volgt: 

"2. Ook indien een vrijstelli ng van een 
verbod van invoer ingevolge het bepaalde in 
het vor ig li d wordt verleend, te ll en, tenzij 
Onze Minister anders bepaalt, de a ldus inge
voerde goederen mede voor de vaststel I i ng, of 
de krachtens artikel 2 toege laten waarde, 
hoevee lhe id of gewicht van invoer is be re ikt.". 

Art. Va. Artikel 6 wordt ge lezen ais volgt: 
"A,·t. 6-. Onze Minister kan bepalen, dat 

goederen, ten aanzien van welke een beslui t 
geldt, als in artikel 2 bedoeld, uitsluitend 
langs door hem in overleg met Onzen Minis
ter van Financiën aan te wijzen kantoren, bin
nen het Rijk mogen worden gebracht.". 

Art. VI . . Artik~l 8 wordt vervangen door 
een nieuw artikel, luidende a ls volgt : 

"A1·t. 8. 1. Hij die goederen invoert in 
strijd met het bepaalde bij of k-rach tens de ar
tikelen 2 of 4, worêit gestraft met hechtenis 
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van ten hoogste 3 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000. De goederen waarmede 
of ten aanzien van welke de overtreding plaats 
had, kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Indien de schuldige opzettelijk het feit 
begaat, wordt hij gestraft met gevangen isstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000. 

3. Andere overtreding van voorschriften 
krachtens deze wet gege ven, voorzoover nit
clrukkelijk aangeduid als strafbaar feit in den 
, in van dit, artikel , wordt gestraft met hech
ten is van ten hoogste 2 maanden of ge ldboete 
van ten hoogste f 5000. 

4. Hij die eenig goed verkoopt, te kor,p 
a11J1biedt, a fl evert of ten verkoop of ter af
levering in voorraad heeft, waarvan h ij weet 
of redelijkerwijze moet vermoeden, dat het is 
ingevoerd in strijd met het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 2 of 4, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of 
geldboete van ten hoogste I 10,000. De goede
ren, waarmede of ten aanzien van welke de 
overtred ing plaats h a d, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

5. Van de fe iten strafbaar gesteld b ij di t 
arti kel worden de bij lid 2 strafbaar gestelde 
beschouwd als misdrijven, de over ige a ls over
tredingen.". 

Art. VII. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
,,1. Met het opsporen van de fe iten , stra f

baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve rle hij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rij ks- en gemeentepoli
t ie, de ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen, alsmede zij , d ie daartoe door Onzen 
Minister zijn aangewezen. 

2. De opsporingsambtenaren kunnen te a l
len t ijde inzage vorderen van all e boeken en 
bescheiden , waarvan zij voor de goede ver
vulling van hun taak inzage noodig oordeelen. 

3. Zij hebben te a ll en tijde toegang tot all e 
plaatsen, daaronder begrepen lokalen, erven 
en woningen, waar in o f waarop zich naar re
delijk vermoeden voorwerpen kunnen bevin
den, leidende tot opsporing van de in artikel 
8 bedoelde feiten. Wordt hun de toegang 
geweigerd, dan verschaffen zij zich dien des
noods met inroeping van den sterken ,nm. 

4. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of den burge
meester van de Gemeente of wel voorzien van 
een bijzonderen schriftel ijken last, in den zin 
van artikel 121 van het Wetboek van Straf
vordering, van een commi saris van politie en 
in Ge.meenten, waar geen commissar is is, van 
den burgemeester. Va n dit binnentreden wordt 
binnen tweemaal v ier en tw intig uren proces
verbaal opgemaakt. D aar in wordt mede van 
het tijdstip van het binnentreden en van het 
daarmede beoogde doel melding gemaakt. De 
opsporingsambtenaren zijn bevoegd zich van 
bepaalde door hen aangewezen personen te 
doen vergezell en. In dat geval wordt hiervan 
in het proces-verbaal melding gemaakt.". 

Art. VIII. Artike l 10 verva lt. 
Art. IX. Artikel 11 wordt artikel 10; in 

lid 3 wordt in plaat,a van: ,,den eersten J a
nuari 1938," gelezen: ,,den eersten Januari 
1941," . 
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Art. X. D e consider ans van de wet wordt 
gelezen als volgt : .,Alzoo Wij in overweging 
genome n hebben, dat do levensbela ngen des 
l a nds vorderen , da t in de tegenwoordi ge bij
zondere omsta ndi gheden tijdelijke m aatrege
len met b etre kking tot den invoer kunnen 
worden genomen tegen overma tigen i nvocr 
va n goederen u it het bui tenl and of te r ver
dedig ing en be vordering van den export;" . 

Art. XI. 1. D e Cri sisinvoerwet 1931 (Stbl. 
n°. 535) , zooals zij luidt na de laatste lijk bij 
deze wet daar in gebrachte wijzig ingen, wordt. 
op Onzen last in het S taatsblad. gepl aatst. 

2. De a ldus gewijzigde wet ka n worde n 
aan gehaald onder de bena ming "Cris isinvoer
wet" , mi ts met vermelding va n den jaa rgang 
en h et n umme r van het S taatsblad, waa rin 
de in het vo rig lid bedoelde plaatsing is ge
schied. 

Art . Xla. Kon inklij ke besluiten, welke ge
nom en zij n k rach tens de Cr isisinvoerwet 1931 
(Staatsblad n°. 535) en nog va n k racht zijn 
op het tijdstip, waarop deze wet in werki ng 
treedt , worden geacht te zijn genomen krach
tens de genoem de wet, zooa ls di e door deze 
wet is gewijzigd. 

Art. X II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag vol gende op di en harer 
af kondi g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Amste rdam , den 27ste n D ecem

ber 1937 . 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· van E conomische Z a ken, 
S t e e n b e r g h e . 
(Ui tg eg. 31 D ecember 1937 . ) 

S. 639 N. 

28 Decemb er 1937. BE::\L UIT, houde nde b'l
kendmaking in het S taatsblad, van de 
Crisisinvoerwet 1931 (Staatsblad 11 ° . 635), 
zooals deze lu idt na de laatstelij k bij de 
wet van 27 D ecember 1937 (Staats blad 
n°. 639 M) daarin gebrachte wij zi,singen. 

Wij WILHELMI À , enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen lYiiuiste r va n 

Economische Za ken van 27 D ecem ber 1937, 
n° . 50274 J.A., Di recti e rnn Handel en Nij 
verhe id; 

Gelet op a r t ikel X I van de wet va n 27 De 
cember 1937, Staatsbla d n°. 639 M ; 

H e bbe n g·oe dgevond e n e n v e rstaa n: 
den tekst der Crisisinvoerwet 1931 (Staals

blad 11° . 535), zooals deze wet laatstelijk ia 
gewijzi gd bij de wet va n 27 December 1937 
(Staatsblad 11 °. 639 M), algemeen bekend te 
ma ken door bijvoeging van dien gewij zig-den 
tekst, in zijn geheel , bij dit B es] uit. 

Onze voornoemde i\,Iinister is bel ast m et de 
uitvoering van dit beslui t, he twelk in hot 
Staa tsbl ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenh age, den 28sten D ecember 1937. 

WILHELMI A. 
]Je M inist er van E cononiische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Ui tgeg . 31 D ecem ber 1937.) 
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TEKST van d e Crisisin·voerw et 1931 (Staats
blad 11° . 535) zGoals d eze luidt na rle 
da.arin bij de w etten van 17 N o·ve mb e1· 
1933 ( Staatsbl ail n °. 596) en van 27 De
umb e1" 1937 ( S taatsb lad n° . 639 M ) g, -
brachte wijzig ingen (ing evolg e a,·ti kel X I . 
l id 2, de1· laatstgenoem de wet aan te hal e ,i 
als Grisisi11 voe1·wet 1937 (Staa tsblad n° . 
639 N )) . 

Wij WIL HELMINA, enz. ,. . doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebbe n, 

dat de l evensbelangen des l a nds vorderen, 
dat in de tegenwoordige bijzondete omsta n
digheden t ijdelijke maa tregelen met bet rek
king tot den invoer kunnen worden ge nomen 
tegen overrn atigen invoer van goederen ui t 
het bu itenla nd nf ter verdediging en be vorde
ring van den export; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va11 Sta te, enz. 
Art, l , V oor de toepass ing dezer wet wordt 

verstaa n : 
1°, onder " Onze Minister" , Onze Min iste r 

met de ui tvoe ring van deze wet belast; 
2°. onder " invoer", invoer in het vrije ver

keer rechtstreeks uit het bui tenl a nd o f na 
voorafgaanden opslag in entrepot ; 

3°. onder ,,waarde'' , de waarde, welke aan 
de goederen bij den invoer voor de heffing 
van het statistiekrecht moet wor de n toegekend. 

A1·t. 2, 1. vVij kunnen op voordracht va n 
Onzen Minister, nadat d aarover eene door 
Ons te benoemen Commiss ie zal ziin gehoord , 
b epa len , dat telkens gedurende een door Ons 
te bepa len t ijdvak : 

a. de invoer va n be paalde goede re n of van 
bepaal de soorten va n goede ren zal zij n ver
boden, voorzoover de tota le waarde, da n wel 
de totale hoeveelheid of het tota le gewicht 
van de n invoer daa rvan hooger zou zijn da n 
een bedrag, hetwelk tot een gedurende een 
o f meer voora fg aa nde tijdvakken aan gelijke, 
onde1'scheidenlijk soortgelijke goederen inge
voerd bedrag in een door Ons te be pale n ve r
h ouding staat; 

b, de invoer van be paalde goederen of va11 
bepaalde soorten van goederen , herkomstig of 
van oors prong ui t ieder la nd za l zijn verbo
den, voorzoove r de totale waarde, dan wel de 
tota le hoeveelheid of het tot«le gewicht van 
den invoer daarvan uit dat l a nd hooger zou 
zijn dan een bedrag, hetwelk tot een !(edu
rende een o f meer voora fgaande t ijdvakken 
aan gelijke, ondersche idenlijk soortge lijke goe
de re n ui t da t la nd ingevoerd bedrag in een 
door Ons te bepa len verhouding staa t ; 

c. de invoer va n bepaa lde goederen o f van 
be paalde soorten va n goederen, h erkom8tig of 
va n oorsprong ui t een of meer door Ons aan
gewezen la nden zal zijn verboden, voor:wove ,· 
de tota le waarde, da n wel de tota le hoeveel 
he id of het tota le gewicht van den invonr 
daarva n uit da t land of di e l a nden hooger zou 
zijn da n een bedrag, hetwe lk tot een gedu
rende een of meer voorafgaande tijdvakke n 
aan ge lijke, onderscheidenlijk soortgelij.ke goe
deren u it da t l a nd of di e l a nde n ingevoerd 
bedrag in een door Ons te bepalen verhou
ding staat ; 

d , bij toepass ing van het hie rvóór onder c 
bepaalde de invoer van _ zoodani ge goederen 
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uit de niet aangewezen landen gezam -~nlijk 
zal zijn verboden , voorzoover de totale waa rde, 
de totale hoeveel he id of het tota le gewicht 
van dien invoer een op overeenkon1sti ge wijze 
vastgesteld bedrag zou overtre ffen . 

2. Bij een bes luit, al s in het vorig lid 
bedo13Jd. kan Onze Mini, te1· worden gemach
tigd om boven de ingevolge het votig lid 
bepaalde contingenten bijzondere contingente,i 
vast te stellen voor den iuvoe r uit bepaalde
lijk door hem aan te wijzen la nden. 

3. Bij een besluit, a ls in dit a rtikel be
doeld, worden regelen vastgesteld betreffende 
de wijze, waarop aan het in de be ide voor
gaande leden bepaalde uitvoering za l worden 
gegeven, a lsmede betreffende den in voer van 
de ingevol ge die bepalingen vastgestelde con
tingenten. Daarbij kan ten aanzien van het 
geheel of van een door Ons te bepalen tieel 
dier contingenten worden bepaa ld aan wie de 
invoer za l zijn toegestaa n en o p welke wij ze 
die invoer over d eze belanghebbenden za l 
worden verdeeld. 

4. De in het vorig Jid bedoelde rnge len 
kunnen voorschriften inhouden betreffende : 

a. de bevoegdhe id va n Onzen Minister om 
de verdeeling vast te stell en va n het deel van 
de- contingenten, omtrent welks verdee ling 
door Ons geen regelen zijn gesteld ; 

b. de bevoegdheid van Onzen Mini ter om, 
indien een bij het besluit aangewezen soort 
va n goederen meerdere groepen van goederen 
omvat, te bepalen tot welke wa arde, hoeveel
he id of gewicht elk dier groepen zal mogen 
worden ingevoerd en op welke wijze de aldus 
toegestane invoer, met inachtneming van de 
bij het besluit gegeven voorschriften, over de 
helanghebbenden za l worden ve rdeeld ; 

c. de bevoegdheid van Onzen Minister om 
aan den invoer van ingevo lge lid l en lid 2 
vastgestelde contingenten voorwaarden te ver
binden, welke di enen ter bevo rdering van de 
norm ale marktverhoudingen; 

d. de be\'oegdheid van Onzen Minister om 
van hem , die de goederen wenscht in te voe
ren, het ste ll en van een <loor di en Ministe r 
te bepa len ba nkga rantie of andere zekerhe id 
te vorderen, a lsmede een schrifte lijke verkl a
ring, waarbij de belanghebbende zich ver 
plicht daa rvan een telkens door dien Minister 
te bepa len bedrag te doen be tal en aa n den 
Staat, indien naar het oordeel van di en Mi
ni ster eenige krach tens deze wet ge,te lcle re
gel of voorwaarde door -den bel anghebhande 
11 iet o f niet volledig is nagekomen; 

e. de bevoegdheid van Onzen Ministe r om , 
wanneer het bepaalde onder a. of d. van li cl 
1 toepassing heeft gevonden, nadere bepalin
gen va t te stellen betreffende den invoer, 
binnen het door Ons vastgestelde con t ingent, 
van goederen herkomsti g of van oor pron g 
11it bepaalde, door hem aangewezen land an; 

/. de bevoegdheid van Onzen Mini ster om 
van de bij het besluit vastgestelde regel'3n , in 
hij zondere gevall en, af te wij ken; 

(J. de vaststelling van de bedragen, welke 
te r bestrijdi ng van kosten, a an de u itvoering 
van het besluit verbonden, aan belanghobben
den worden in rekening gebracht. 

5. Een besluit, als in dit artikel bedoeld. 
wordt in de N ederlandsche Staatscoumnt be
kend gemaakt. 
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Art. 2bis. Een beslu it, al s in het vor ig 
a rtike l bedoeld, kan door Ons, op voordracht 
van Onzen lVIinister, nadat daarover de in 
a rtikel 2, li d 1, bedoelde Commissie zal zijn 
gehoord, vóór den afloop van het daa rbij be
paal de t ij dvak worden ingetrokken. 

Art. 3. 1. Na het 11em n van een besluit, 
a ls bedoeld in artikel 2, wordt onverw ijl d een 
voorste l van wet tot bekracht iging van da t 
beslu it aan de Staten-Generaal gedaan. 

2. Indien h et voorstel wordt mgetrokken, 
of indien een "an be ide Kamers de r Staten
Gene raa l tot niet-aanneming van het voorste l 
besluit, wordt het beslui t onverwijld ingetrok
ken. 

Art. 4. Invoer van krach tens art ikel 2 aan
gewezen goederen , waarvan nie t te n genoeg en 
van Onzen Ministe r en va n Onzen Ministe r 
van Financiën de oorsp1·ong of herkomst blijkt, 
is gedurende het bij Ons beslui t be pa alde tijd
vak verboden. 

Art. 5. 1. Door Onzen Ministe r kan in 
O\'e r leg met Onzen Ministe r van Financiën 
worden bepaald, dat en in hoeve rre een ve r
bod van invoer krachtens het bepaalde in de 
a rtikelen 2 en 4 niet za l ge leien voor goederen, 
welke worden ingevoerd met geheel e of ge
deeltelijke vrij stelli ng van invoerrecht inge
vol ge een de r a rtikelen 15, 16, 17, 18, 19 of 
22 der T ari efwet 1934 of indien het goederen 
betreft, d ie niet aan invoerrecht zij n onder
worpen, met vrij ste l! ing van statistiekrech t 
ingevol ge artikel 3, letter a, b, c, d, e, g, i 
of k der Wet op het statistiekrecht (Staatsblad 
1932, n°. 231) een en ander voor zoove r aan 
de voorwaarden voor deze vrij stel I ingen wordt 
voldaan. 

2. Ook indien een vrijste lling van een ver
bod van invoer ingevolge het bepaalde in hei 
vorig 1 id wordt verleend, te ll en, tenz ij Onze 
Minister anders bepaalt, de aldus ingevoerde 
goederen mede voor de vaststelling, of de 
krachtens artikel 2 toegel a ten waarde, hoe
veelheid of gewicht van invoer is be reikt. 

Art. 6. Onze Minister ka n bepalen, dat. 
goederen , ten aanzien van we lke een bes lu it 
geldt, a ls in a rtike l 2 bedoeld , ui tslui tend 
langs door hem in overleg met Onzen Mini ste,· 
van F inanc iën aan te wij zen kantoren, binnen 
het Rijk mogen worden gebracht. 

Artikel 7. B ij aang ifte met bestemming 
ten wedemitvoe,· of tot ops lag in entrepot van 
buitenlandsche goederen, ten aa nzien van 
welke een besl uit ge ldt, al s in a rt ike l 2 be
doeld, ka n eene ,ekerhe id ve rl angd w01·den 
ten bedrage van de waarde die r goeclernn 
boven het eventueel anders reeds a ls zekerhe id 
gevorderde bedrag, welke eerstbedoelde zeker
he id, voorzoover de goederen niet binnen den 
geste lden termijn op regelmatige wijze hunne 
opgegeven bestemming blijken gevolgd te heb
ben, ten ba te van 's Rijks schatkist invorder
baa r zal zij n. 

Art. 8. 1. Hij die goederen invoert in 
strijd met het bepaalde bij of krach tens de 
artike len 2 of 4, word t gestra ft met hechteni s 
va n ten hoogste 3 maa nden of ge ldboete \'Uil 

ten hoogste f 10,000. De goederen waa rmede 
of ten aanzien van welke de overtreding p laat 
had, kunnen worden ve rbeurd verklaard. 

2. Indi en de schuldige opzettelijk het fe it 
begaat, wordt hij gestraft met gevangenisstrnf 
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van ten hoogste 6 maanden of ge ldboete van 
ten hoogste f 10,000. 

3. Andere overtreding van voorschriften 
krachtens deze wet gegeven, voorzoover uit
drukkelijk aangeduid a ls strafbaar fe it in den 
zin van dit artikel, wordt gestraft m et hech
tenis van ten hoogste 2 maanden of ge ldboete 
van ten hoogste f 5000. 

4. Hij die eenig goed verkoopt, te koop 
aanbiedt, a fl evert of ten verkoo p of ter af
levering in voorraad heeft, waarvan hij weet 
of rede lijke rwijze moet vermoeden, dat het is 
ingevoe,,d in strijd met het bepaalde bij of 
krachtens de a rtikelen 2 of 4, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste 3 maanden o f 
geldboete van ten hoogste f 10,000. D e goe
deren, waarmede of ten aanzien van wel ke de 
overtreding plaats h ad , kunnen worden ve r
beurd verklaard. 

5. Van de feiten strafbaar gesteld bij dit 
a rtike l worden de bij l id 2 stra fbaar gestelde 
beschouwd a ls misdrijven, de over ige a ls ove r
tredingen. 

Art. 9. 1. Met het opsporen van de fe iten, 
strafbaar gesteld bij deze wet, zijn, beha] ve 
de bij of krachtens a rtikel 141 van het W et
boek van Strafvordering aangewezen personen, 
belast alle ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen , a lsmede zij , die daartoe door Onzen 
Minister zijn aangewezen. 

2. D e opsporingsambtenaren kunnen te a l
len tijde inzage vorderen van alle boeken en 
besche iden, waa rvan zij voor de goede vervu l
ling van hun taak inzage noodig oordeelen. 

3. Zij hebben te a ll en tijde roegang tot a lle 
plaatsen, daaronder beg re pe n lokal en, e rven 
en woningen, waa rin of waarop zich naar re
delijk vermoeden voorwerpen kunne n bevin
den, le idende tot opsporing van de in artike l 
8 bedoelde fe iten. Wordt hun de roegang ge
we igerd, dan verschaffe n zij zich dien des
noods met inroeping van den sterke n a rm . 

4. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewone r niet binnen da n verge, eld 
van een commissaris va n politie of de n bur
gemeester van de Gemeente of wel voor,ien 
van een bijzonderen schriftelijke n last, in den 
zin va n artike l 121 van het W etboek van 
Strafvordering, van een commissaris van po
li t ie en in Gemeenten, waar geen commissaris 
is, van den burgemeester. Van dit binnen
treden wordt binnen tweemaal vier en twintig 
uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt 
mede va n het tijdstip van het binnent.reden 
e n van het daarmede beoogde doel melding 
gemaakt. De opsporingsambtenaren zijn be 
voeg d zich van bepaalde door h en aangewezen 
personen te doen ve rgezell e n. In dat geval 
wordt hiervan in het proces-verbaal melding 
gemaakt. 

Art. 10. l. Deze wet kan worden aange
haald onder den titel " Crisisinvoerwet", met 
vermelding van den jaa rgang en het numme-, 
van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

2. D eze. wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer a fkondi
ging. 

3. Beha ] ve ten aanzi en van de begane straf
bare feiten, ve rvalt zij met ingang van den 
eersten Januari 1941 , tenzij reeds vóór ge
m elden dag door Ons, den Raad van Stare 
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gehoord, za l zijn ve rk laard , dat de omstand ig
heden haa r verder voortbestaan niet noodig 
maken, in welk geval zij vervalt ten dage 
van d eze verklaring. 

OVERGA GS- en slot-bepalingen van de wel 
van 27 D ece,nber 1937 ( Staatsblad n° . 
639 M). 

Art. XI. 1. De Crisis invoerwet 1931 (&aat.s
blad n°. 535), zooals zij luidt na de laatstelijk 
bij deze wet daarin gebrachte wijzigingen, 
wordt op Onzen last in het St=tsblad ge
plaatst. 

2. De aldus gewij zigde wet ka n worden 
aangehaald onder de benaming "Crisisinvoer
wet" , mits met vermelding van den jaargang 
en het nummer van het Staatsblad, waarin de 
in het vor ig lid bedoelde plaatsing is geschied. 

Art. Xla. Koninklijke besluiten, welke ge
nomen zijn krachtens de C ,·isisinvoerwet 1931 
(Staatsblad n°. 535) en nog van kracht zijn 
op het tijdstip, waarop deze wet in we rking 
treedt, worden geacht te zijn genomen krach 
tens de genoemde wet, zooals die door deze 
wet is gewijzi g d. 

A rt. XII. D eze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende o p d ien h a rer 
a fkondi g ing. 

Behoort bij Koninklij k B es lui t van 28 De-
cember 1937, Staatsblad n°. 639 N. 

Mij bekend, 
De M inister van E cono,nische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 

s. 639 x. 

31 D cu,n ber 1937. WET, houdende e nkele 
voorzieningen in verband met de wijzig ing 
va n het geb ied van de Kame rs van Knop
handel en F a brieken voor W est-Friesland 
en H oll and's oorderkwartier door de wet 
van 31 Mei 1937, Staatsblad N°. 521. 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 368. 
Hand. ll 1937/38, bladz. 965 . 
Bijl . Hand. I 1937/38, 368. 
Hand. I 1937/38, bladz. 66. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen he bben . 

dat het wenschelijk is, in verband met de wij
ziging van het geb ied van de K amers van 
Koophandel en F abrieken voor West-Friesland 
en Holl and' s Noorderkwartier door de wet 
van 31 Mei 1937, Staatsblad N°. 521, enkele 
voorz ieningen te treffen met betrekking rot de 
inschrijv ing in het handelsregister bij de K a
mer van Koopha ndel en F a brie ken voor Hol
land's Noorderkwartier van de in de Wierin
germeer gevestigde, in het handelsregister bij 
de K amer van Koophandel en Fabrieken voor 
West-Friesland ingeschreven za ken en m et be
trekking rot het ki es recht voor laatstgenoemde 
K ame,· van Koophandel e n Fabrieken van cl~ 
bij deze zaken bel a nghe bbende persone n, wier 
namen op het t ij dstip van inwerkingtreding 
van de wet va n 31 Mei 1937, Staatsblad N°. 
521, in het handelsregister van eer tge noemde 
Kame r van K oophandel en Fabrie ken voor
kome n; 

Zoo is het, dat Wïj , den R aad van State, e nz. 
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Art. 1. 1. Zaken, op het t ijdst ip van in
werkingtreding van de wet van 31 Mei 1937, 
Staatsblad •. 521, ingeschreven in het h a n
del sregister bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor West-Friesland, worden, voor
zoover zij a lsdan gevest igd zij n in het geb ied 
van de Wieringermeer, van dat tijdstip a f 
geacht te zij n ingeschreven in het handels
register bij de Kamer van Kooph a ndel en 
Fabrieken voor Holland's Noorderkwat·tier. 

2. Zij , d ie op grond van de inschrijving 
van een zaak, als bedoeld in het vorig lid, op 
een der k ieze rslij sten voor de Kamer vau 
Koophandel en F abriek en voor West-Fries
land zijn geplaatst, worden geacht van het in 
het vorig lid bedoelde t ijdstip af te zijn ge
plaatst op de overeenkomstige kiezerslijst voor 
de Kamer van Koophandel en F abrieken voor 
Holland's Noorderkwartier. Voor hun ve rkies
baarheid tot lid van de Kamer va n Kooph ,in
del en F abrieken voor Holl and's Noorder
kwartier wordt rekening gehouden met den 
tijd, gedurende welken zij tevoren kieze r voor 
de betrokken afdeeling van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor West-Fr ieslanrl 
waren. 

3. Ten aanz ien van hen, die betrokken zijn 
bij een zaak, a ls bedoeld in het ee rste I id, 
wordt voor het opma ken van de kiezerslijsten 
voor de Kamer van Koophandel en F abrieken 
voor Holland's Noorderlnvartier medegerekend 
de tijd , onmiddellij k voorafgaande aan het in 
het eerste lid bedoelde tijdstip, gedurende 
welken hun namen op grond van de inschrij 
ving van d ie zaak in het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
West-Fr iesland voorkwamen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

D P Jfini-Ster ·van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitge g. 18 J anua1-i 1938.) 

s. 669. 

9 December 1937. BESLUIT tot toepassing
van artikel 12 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 op den uitvoer van fruit, zuid vrurh
ten en wa rmoezerijgewassen. (.,Crisis-Tuin
bo111i:b esfoit (uitvoennonopulie)" ) . 

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

E conomische Zaken van den 13 Novemher 
1937, n• . 27497. Afdeeli ng L a ndbnuw-Cri sis
Aa nge legenheden; 

Gelet op artikel 12 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 ; 

Gehoord de Central e Comm iss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 22 October 1937, n°. 871); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 2.3 November 1937, n°. 53) ; 

Gezi en bet nader capport van Onzen voor
noemden M inister van den 7 December 1937, 
n°. 28439, Afdeeling Landbouw-Cris is-Aange
legenheden ; 

1937 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A . in te trekken het Crisis-Tuinbouw!:leslu it 

1934 II; 
B. te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. Voor het tijdvak, aanvangende met 

ingang van een nader door Ons te bepalen 
dag en e indigende met ingang van een nader 
door Ons te bepal en dag, is de uitvoer van door 
Ons aan te wijzen fruit, zuidvruchten en war
moezerij gewassen, a l dan niet bewerkt of ver
werkt, slechts toegestaan aan een, door Onzen 
Ministe r daartoe a ls monopoliehouder aan te 
wijzen, rechtspersoonlijkhe id bez ittend I ichaam. 

2, De aanvang zoowel a ls het einde van 
het in het vorig artikel bedoelde tijdvak kan 
verschill end worden bépaald voor versch il 
lende in dat artikel bedoelde producten, be
nevens voor de verschillende soorten, varië
teiten, kwali teiten, deelen, bewerkingen en 
verwerkingen van die producten , a lsmede naar 
gelang van het land van bestemming. 

3. Dit beslu it kan worden aangehaa ld a ls : 
,,Cr isis-Tuinbouwbesluit (uitvoermonopolie)'' 
en treedt in werking met ingang van 1 Ja
nuari 1938. 

Onze Mini ter van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes luit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Amsterdam, den 9den December 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg. 24 December 1937.) 

s. 670. 

11 December 1937. BESLUIT tot toepass ing 
van artike l 12 van de Landbouw-Crisiswc>t 
1933 op den invoer van frnit, zuidvruchten 
en warmoezerijgewassen. (,,Crisis-1'uin
bouwbesluit (invo ermonopolie)"). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van den 13 November 
1937, 0

• 27498, Afdeeling L andbouw-Cris is
Aangelegenheden ; 

Gelet op artikel 12 van de L andbouw-Crisi8-
wet 1933; 

Gehoord de Centra le Comm issie, bedoeld i;, 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1n3 
(advies van den 22sten October 1937, N °. 
872); 

Gehoord den Raad van State (advies Yan 
den 23sten November 1937, N°. 54); 

Gezien het nader 1·apport van Onzen voor
noem den Min ister van de n 7en D ece1nber 
1937, 0

• 28445 , Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangel egenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en a ls volgt: 
Art: 1. Voor het tijdvak, aanvangende met 

ingang van een nader door Ons te bepalen 
dag en e indigende met ingang van een nader 
door ans te bepalen dag, is de invoer vau 
door Ons aan te wijzen fruit, zuidvruchten en 
warmoezerij gewassen, bewerkt of onbewerkt, 
verwerkt of onverwerkt, slech ts toegestaan ;ian 
een, door Onzen Minister daartoe a ls mono-
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poliehouder aan te wijzen, rechtspersoon lij k
heid bezittend I ichaam. 

2. De aanvang zoowel als het e inde van 
het in het vorig a rtikel bedoelde tijdvak kan 
verschillend worden bepaald voor de ve1·schil
lende in dat artikel bedoelde producten, be
nevens voor de verschil lende soorten, vari ë
teiten, kwalite iten, deelen, bewerkingen en 
verwerkingen van die producten, a lsmede 
voor de verschill ende landen van herkomst. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald a ls: 
"Cris is-Tuinbouwbesluit (invoermonopolie)" en 
t reedt in werking met ingang van 1 Januari 
1938. 

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

's-Gravenhagc, den llden December 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inist~r van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 24 D.cce111,ber 1937. ) 

s. 671. 

15 D ece111 be,· 1937. BESLU IT tet wijzig ing 
van diverse bes) u iten, te weten het Cri sis
Grenscontrolebeslui t 1935 (Algemeen), het 
Crisis-Denaturatiebesl uit 1936, het Cri is
Akkerbouwbesluit 1934, het Cr isis-Akker
bouwgroepenbesluit 1936, het Crisi -T arwe. 
besluit 1936 I , het risis-Tarwebesluit 
1936 II, het Vee. en Vleeschmonopolie
besluit 1936, het Crisis-Rundveebeslui t 
1934 1 en het Cr isis-V arkensbes lui t 1936. 

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

Econom ische Zaken van 18 N ovember 1937, 
N °. 27499, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op a rtikel 69, lid 3, van de Grond
wet, op artikel 9 van de L andbouw-Crisiswet 
1933, a lsmede op de navolgende besluiten, te 
weten het Crisis-Grenscontrólebesluit 1935 (Al 
gemeen), h et Cri is-Denaturatiebe luit 1936, 
het Crisis-Akkerbouw bes! uit 1934, het Cr isis
Akkerbouwg roepenbeslui t 1936, het Cris is
Tanvebesluit 1936 I, het Cris is-T arwebeslu it 
1936 II, het Vee- en Vleeschmonopol iebcsl u it 
1936, het Cris is-Rundveebesl uit 1931 T. en het 
Cr is is-Varkensbeslui t 1936; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L a ndbouw-Cr isiswet 1933 
(advies va n 22 October 1937, N °. 869); 

Gehoord den R aad van State (advies van 23 
November 1937, 0

• 57); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden M inister van 10 December 1937, N °. 
28442, Afdeeli ng L a ndbouw-Crisis-A angelegen
heden; 

H eben goedgevonden en verstaan: 
I. voornoemde besluiten te wijzigen in dier 

voege, dat in de navolgende a rtikelen hPt 
jaarta l .,1938" wordt vervangen door het 
jaartal " 1939", te weten in: 

A. artikel 6 van het Crisis-Grenscontróle
hesl uit 1935 (Algemeen); 

B. artike l 5 van het C1·isis-Denaturatiebe
slui t 1936 ; 
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C. artikel 31, aanhef, en onder a, va11 het, 
Crisis-Akkerbouwbesl uit 1934; 

D . a rtikel 8 van het Crisis-A kkerbouw
groepenbesl uit 1936; 

E. artikel 11 va n het Crisis-Tarwebesl uit 
1936 I; 

F. artikel 19 van het Crisis-Tarwehesluit 
1936 II; 

G. artikel 3 van het Vee- en V leeschmo
nopol iebeslu it 1936; 

H. artikel 8 van het Cris is-Rundveebeslu it, 
1934 I ; 

I. artikel 12 van het Cris is-Varkensbesluit, 
1936 ; 

II. voornoemde bes] uiten, beha\ ve het Cri
sis-Grenscontrólebesl uit 1935 (Algemeen ) en 
het Crisis-Varkensbeslui t 1936, te wijzigen in 
dier voege, dat daarin wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luiden<le a ls volgt: 

"1. Van een of meer bepal ingen va11 dit 
besluit kan door Ons, a l da n n iet onder cbar
bij te stell en voorwaarden, geheel of gedee lte
lij k ontheffi ng worden verleend . 

2. Di t besluit kan door Ons geheel of ge
deeltelijk worden ingetrokken." ; 

en wel te weten als: 
A. artikel 4a in h et Cr isis-Denatura t iebe

sluit 1936; 
B. artikel 30/ in het Cr isis-Akkerbouw

hesl uit 1934 onder gel ijktijdige invoeging va11 
een daaraan voorafgaand n ieuw inti tulé, lui
dende r.1s volgt: ,,§ 12c. Al gemeene bepa
ling." , alsmecle onder gelijktijdige verva11gi11g 
van het woord "Algemeene" door het, woord 
,,Inleidende" in het int itu lé van § 1; 

C. artikel 7a in het Crisis-Akkerb011wgroe
penbeslui t 1936, onder ge lijktij dige ver vanging 
van het woord " bepaling" door het wuord 
,,bepal ingen" in het intitu lé van§ 4; 

D . artikel 10a in het Cri sis-Tarwebesluit 
1936 I; 

E. artike l 18a i11 het Crisis-Tarwebeslui t 
1936 II; 

F . artikel 2a in het Vee- en Vlde~chmono
pol iebe;;I u it 1936 ; 

G. artike l 7a i11 het Cri sis-Rundveebesl u it 
1934 I ; 

III. het Crisis-V arkensbesluit 1936 te wij 
zigen in dier voege, dat artike l 11 wordt ge
lezen als volgt : 

"Art. ll. 1. V a11 een of meer bepalingen 
van dit beslu it kan door Ons, a l clan niPt 
onder daarbij te stel len voorwaarden, gehee l 
of gedeeltelij k ontheffing worden ve rl eend. 

2. Dit -bes lu it lm n door Ons geheel of ge
deelte lijk worden i11getrokken."; 

IV. te bepalen, dat dit beslui t in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n afkond iging. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
be last met de uitvoering van di t beslu it, het
welk in het Staatsblad za l worden geplaa.trt 
en in afsch r ift zal worden gezonden aan den 
R a ad van State. 

's-Gravenhage, den 15den December 19~7. 
WILHELMINA. 

D e M inisû1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uit geg. 29 Decembe1· 1937.) 
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s. 672. 

17 D ecemb er 1937. BESLUIT tot wijzi g ing 
van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 J , !..P.t 
Crisis-Zuivelbes luit 1936 (Uitvoer) .-n het 
Crisis-M elkbeslui t 1936. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht Yan Onzen Mi nister van 

E conomische Zake n va n de n 12den November 
1937 , N °. 26974. Afdeeling L a ndbouw-Cri sis
Aa ngelege nheden ; 

Ge let o p artike l 9 va n de L a. ndbo11w-CrisiP
wet 1933, al smede op het Crisis-Zuive lbes luit 
1935 I , het Crisis-Zui velbesluit 1936 (Ui tvoe r) 
e n het Crisis-M elkbesluit 1936 ; 

Gehoord de Ce nt ral e Commiss ie, bedoeld in 
art ike l 27 van de L a ndbouw-Cri s iswet 1933 
(advies van den 22ste n Octobe r 1937, N°. 
866) ; 

Gehoord den R aad va11 Sta te (advies va n 
de n 2_3sten Novembe r 1937, N °. 46) ; 

Gezi en het na der rapport va n Onzen voor
noemde n Minister va n den 14den Dacember 
1937, N °. 284~ 3, Afdeeling L a ndbouw-Cri sis
Aa nge legen.hed n ; 

H ebben goedgevonden e n verstaan: 
te bepa len a ls vol gt : 
Art. 1. a. H et Cri sis-Zui velbeslui t 1935 I 

wordt gewijzigd in di er voege, dat in het be
paa lde onder B het jaa rtal 1938 wordt ver
va ngen door het jaartal 1939 -

b. H et Crisis-Zui velbeslui t' 1936 (Ui tvoe r) 
wordt gewijzi gd in dier voege, dat in het be
paa lde in artike l 10 het jaa rtal 1938 wo,·dt 
verva ngen door het jaa rtal 1939 ; 

c. Het Crisis-M e lkbesluit 1936 wordt ge
wijzigd in die r voege, dat in het bepaalde in 
a rtikel 24 het jaa rtal ln38 wordt ve rvangen 
door het j aartal 1939. 

2. Voornoemde beslui ten te wijzigen in di e r 
voege, dat daarin wordt ingevoegd een nieu w 
a rtikel , luide nde a ls volgt : 

"1. Van een of meer bepalingen va n di t 
be luit kan doo r Ons, a l da n niet onde r daar
bij te stell e n voorwaarden, gehee l of gedeelre-
1 ijk onthe ffing worden ve rl eend. 

2. Dit beslui t ka n door Ons geheel of ge
deeltelijk worden ingetrokken ." 

en wel te weten a ls volgt: 
A. Art ikel 42a in het C ri sis-Zuive lbesluit 

1935 I , onder § 11 Slotbepa lingen; 
B. Art ikel 9a in het C ri sis-Zuivelbesluit. 

1936 (U itvoer) ; 
C . Artikel 22a in het Crisis-M elkbes luit 

1936. 
3. Dit B eslui t t reedt in werking met inga ng 

van den tweede n dag na di e n zijne r a fäondi 
g ing . 

Onze Minister van Econo rnische Zaken is 
belast met de ui tvoe r ing van di t Besluit, het
we lk in het S taatsbl ad zal worden geplaa tst 
en in a fschrift zal wo rden gezonde n aan den 
Raad va n State . 

's-G ravenhage, den 17de n Decembe r 1937. 

WILHELMINA. 
D e M ini~ ter van Econoniisclie Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Ui tgeg . 30 December 1937. ) 

1937 

s. 673. 

17 Decem be-,· 193 ï. BESLUI'f tot wij ,: i,sing 
van het Gedroogde Ga rna lenbes luit 1936 l . 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen l\1.inister va n 

E conomische Za ken va n 6 Novembe r 1937 ° 
26315, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangei~gen: 
heden ; 

Gelet op a rtikel 9 der Landbouw-C ,· is i, wet 
1933 e n op het Gedroogde Ga rnalenbes lui t 
1936 I; 

Gehoord de Ce ntra le Commi ss ie , genoemd 
in art ikel 27 de r L a nd bouw-Cri siswet l 33 3 
(advie van 22 Octobe r 1937, N°. 875); 

Gehoord den Raad van S tate (ad vies rnn 
30 November 1937, 0

• 47) . 
Gezi en het nade r rapport ~an Onze n , oor

noemde n Ministe r va n 14 December 1937, N °. 
29090, Afdee l ing Landbouw-Crisis-AangBle
genheden ; 

H ebben goedgevonden e n ve rstaan : 
te be pa len : 
A . in a rtikel 1 va n het Gedroog de Ga rna

l enbesluit 1936 I wordt de zinsnede ,, .,ga rna
lendroge r" : een ieder, di e als georganisee rde 
is aangeslote n bij de cris is-organisa t ie en a l~ 
zooda ni g toegelaten is tot __ de groe p "e rkende 
garna lendrogers" ; " gew1J z1gd, zooda t zij 
wordt ge lezen a ls vol gt : ,, ,,garna lendroger": 
een ieder , di e met inachtneming va n he t i11 
a rtikel 3a bepaalde a ls georganiseerde is aan 
geslote n bij de cri sis-organisa t ie e n al s zoo
da nig toegela ten tot de g roep "erke nde gar
nalendrogers" ;". 

B. in het onde r A genoemde bes luit word t 
ingevoegd een nieuw a rtike l 3a, luidende : 
" Door de c ri sis-orga nisatie kunne n in de 

g roep "erke nde ga rna lendrogers" slech ts wor
den toegelate n degene n, di e in het jaar 1937 
het drogen va n ga rnalen a ls bedrijf hebben 
uitgeoefend , of door Onzen Ministe r a ls zoo
d a ni g zijn toegelaten." 

C. in a rtikel 7 va n het o nde r A genoe mde 
beslui t wordt in plaats van " 1938" ge lezen 

1939" ' 
" D. i~ a r t ikel 8 van het onder A genoemde 
beslui t word t in pl aats va n " Geelt-oogde Gar
nalenbesluit 1936 I " ge leze n " Gedroogde ga,·
nalen-besluit 1936 I" . 

E. dit besluit treedt in we rking met in
gang van den tweeden dag na di en van zijn 
a fkondig ing. 

Onze Minister va n E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van di t beslui t . het
welk in het S taatsbl ad za l worden ge plaatst 
en in afschrift gezonden aa n den R aad van 
State. 

's-G ra ve nh age, den J 7den D ece m be r 1937. 
WILHELM! A. 

DP M i11ister 1va n E conom,isc he Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

( Uit r1eg. 30 December ln37. ; 

s. 674. 

20 Decc,n ber 1937. BESLUl'l' tot wijzig i,w 
va n het Crisis-B oomkwee kerijbeslui t 1937. 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r rnn 

E conomi che Zaken van den 13 -ovember 
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1937, N °. 27500, Afdeeling Landbouw-Cri s1s
A angelegenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de L a ndbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Orga
ni satiebesl uit 1933, het Cris i -Heffingsbesluit 
en het Crisis-Monopoliebesluit 1933; 

Gehoord de Cen t ra le Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L a ndbouw-Crisiswet 1933 
{advies van den 22 October 1937, N °. 877 ); 

Gehoord den R aad van tate {advias va n 
den 23 ovember 1937, N °. 50) ; 

Gezi en het nader ra pport van Onzen Mi
nister va n E conomische Za ken va n den 16 
December 1937, N °. 30371, Afdeeling L a nd
bouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Crisis-Boomkweekerijbeslui t 1937 te 

wijzigen a ls vol gt : 
I. In het bepaa lde onder B wordt het jaa r

tal " 1938" gewijzigd in: ,,1939". 
II. Art ikel 1, onder 1 ° wordt gewijzigd a ls 

volgt: 
,,1 °. ,, boomkweekerij producten": winte rhar

de houtgewassen, ten aanzien waarvan de 
wijze van kweeken aannemelijk maakt, da t de 
producten bestemd zijn , om te worden gele
verd in hun geheel, in levenden staa t, al dan 
niet in pot of kuip, a l dan niet in winte rrust , 
doch niet verl aat of vervroegd in koel- of 
trekruimten ; " . 

III. Artikel 1, onder 2° wordt gewijzigd 
a ls vol gt: 

,, 2°. ,.vergunnir.g" : de in a rt ikel 2, lid 1. 
onder b van di t beslui t bedoelde ve rgunning ;". 

IV. In artikel 2, 1 id 2 wordt h t woord: 
,,gestelde" gewijzigd in: ,,gesteld". 

V . In artikel 3, lid 1 word t het jaarta l: 
,,1936" gewijzigd in: ,,1937". 

VI. Artikel 3, lid 2 wordt gewijzigd als 
vol gt: 

" 2. Door of vanwege Onzen Minister k an 
aan een aangeslotene een vergunning worden 
uitgereikt, indien deze aa n één of m eer der 
in het eerste lid van di t artikel geste ldv ver
e ischten niet voldoet." . 

VII. Aa n artikel 3 wordt toegevoegd een 
vie rde lid , luidende a ls volgt: 

" 4. Bij toepass ing van het bepaalde in het 
tweede lid van dit artikel ka n door of van
wege Onzen Mini ter: 

a,. de daar bedoelde ui t reiking a fhankelijk 
worden gesteld van één of meer bijzondere 
voorwaarden, welke voorwaarden mede kun
nen inhouden het betalen van een geldsom 
aan de Cent ra le ten behoeve van het fonds: 

b. bij de uitre iking worden bepaa ld , dat 
de vergunning en het daar in uitgedrukt teel
recht niet kunnen worden ove rgeschreven op 
naam va n derden ; 

c. bij de ui tre iking worden bepaald , dat 
het daa rin uitgedrukt tee l trecht aan den 
houder slechts wordt verleend gedurende het 
loopend kal enderjaa r. " . 

VIII. Artikel 4, onder b wordt gewijzigd 
al s vol gt : 

" b. voor den persoon van den in h et bewij s 
der vergunning vermei den aangeslotene; " . 

IX. Artikel 5, lid 1 wordt gewijzigd a ls 
volgt: 

" 1. De voor het kalenderj aar 1938 u it te 
reiken vergunning moet inhouden de opper
vlakte gronds, waarop door den in de ve r-
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gunning genoemden aancreslotene boomkwee
kerijproducten mogen worden gekweekt, welke 
oppervl a kte wordt berekend naar een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage van 
de oppervl a kte, waarop de aangeslotene in het 
kal enderj aa r 1937 deze producten mocht kwee
ken, met di en verstande, dat dit percentage 
verschill end ka n zijn voor de verschill ende 
soorten en vari ëte iten dezer producten." . 

X. Art ikel 6, lid 3 wordt gewijzigd al s 
vol gt: 

"3. Bij toepas ing van het bepaalde in h et 
eerste lid, onder b van dit a rtikel kunnen 
door of vanwege Onzen Minister te rzake van 
de daar bedoelde verleening voorwaa rden 
worden gesteld, dan wel of zoomede bepalin
gen worden vastgesteld, a ls bedoeld in het 
vierde I id van artikel 3 van dit beslui t.". 

XI. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt: 
,,Door Onzen :Minister kunnen regelen wor

den ge teld , krachtens welke ten verzoe ke van 
tot den grond gerechtigde- , dan wel andere 
belanghebbenden bij het bedrijf van den hou
der eener verg unning deze vergunning aan 
den houder geheel of gedeeltelijk kan worden 
ontnomen, indien de houder de belangen van 
bovengenoemde bela nghebbenden heeft ge
schaad , schaadt of dreigt te schaden." . 

XII. Artike l 8, lid 2 wordt gewijzi gd al s 
volgt : 

" 2. Bij toepassing van het bepaalde in het 
vorig lid , onder b ka n de daar bedoe lde over
schrijving door of va nwege Onzen Minister 
afh ankelijk worden gesteld van één of meer 
bijzondere voorwaarden, welke voorw,1arden 
mede kunnen inhouden het betal en van een 
geldsom aan de Cent ra le ten behoeve va n het 
fonds. " . 

XIII. Art ikel 11 wordt vernummerd 12, 
terwijl wordt ingevoegd een nieuw arti kel 11 . 
luidende a ls volgt: 

"1. Dit besluit ka n door Ons te ali en tijde 
geheel of gedee ltelijk worden ingetrokken. 

2. Van een of meer bepalingen van dit 
bes] ui t kan door Ons al da n niet onder rlaarhii 
te stell en voorwaarden geheele of gedeelte·
lijke ontheffing worden ve rl eend.". 

B. Te bep alen, da t dit besluit in we rk ing 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkondiging . 

Onze Ministe r va n E conomisch e Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, het 
welk ir, het Staatsbl ad zal worden geplaa tst 
en waarvan afschrift za l worden gezonden 
aan den R aad v an S tate . 

's-Gravenh age, den 20sten December 1937. 

WILHELMINA . 
/Je M inister van E conomische Z eiken , 

S t e e n b e r g h e. 
{Ui tgeg. 30 D ece111be1· 1937. ) 

s. 675. 

20 D ecembn- 1937. BESLUIT, houdende toe
passing op bloembollen van de artikelen 
9. 10, 13 en 14 der L andbouw-Crisiswet 
1933, van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 en van het Crisis-H effing5besluit 
1933. ( ,,BloembollensaneeringRplan 1938 
(Ex port j".) 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

F:c:onomische Zaken van den 13 November 
1.937, N °. 27501, Afdeeling Landbouw-Crisis
A angelegehheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 10, 13 en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Orga
nisati ebesl uit 1933 en op het Crisis-Heffings
besluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commis ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 22 October 1937, n °. 878); 

Gehoord den R aad van State (advies vaa 
den 23 November 1937, n°. 51) ; 

Gezien het nader r apport van Onzen voor
noemden Minister van den 16 December 1937, 
n°. 30367, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . in te trekken het Bloembollensaneerings. 

pl an 1935 (Export ) ; 
B . te bepalen voor het tijdva k, ingaand\l 

op den dag va n het in werking t reden van dit 
besluit en eindigende op den 31sten December 
1938: 

Art . 1. Dit besluit neemt over de tennino
log ie van artikel 1 van het Crisis-Organisati e
beslui t 1933 en van art ikel 1 va n het Crisis
H effingsbesluit 1n3 en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,bloembollen" : boll en van hyacinthen , 
t.ulpen en narcissen ; 

2°. ,,vergunning" : de in art ikel 2, lid 2, 
onder b en 3 van di t besluit bedoelde vergur:.
ning ; 

3°. ,,Cent ra le" : een door Onzen 'liniste r 
aan te wij zen Cri is-Organisatie; 

4° . ,,aangeslotene": dengene, die a ls ge. 
organiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
door h aar i toegelaten tot den groep expor
teurs van bloembollen ; 

5°. ,,S tich t ing" : een door Onzen Minister 
aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezittende 
instelling, waarvan de statuten door hem zijn 
goedgekeurd; 

6°. ,,teeltjaar": het jaar, loopende van 1 
Augustus van eenig kalenderjaar tot 1 Augus
tus van het daarop vol gend kalenderjaar. 

2. 1. H et naar het bui tenl and aanbi~den , 
verkoopen, in consignatie zenden en ui tvoeren 
van bloemboll en is ve rboden, indien deze niet 
voldoen aan door Onzen Minister daarvoor 
vast te stell en expor tvereisch ten. 

2. H et naar het buiten land aanbieden, ver
koopen, in consi gnatie zenden en uitvoeren 
van bloembollen is slechts toegestaa n aan een 
expor teur, die voldoet aa n de navolgende 
voorwaarden: 

a. dat hij is aangeslotene; 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister te verleenen vergun
n ing, waarva n het model door of vanwege 
Onzen Minister wordt vastgesteld ; 

c. dat hij blijkens een daaromtrent aan de 
Centrale overgelegd bewijsstuk heeft voldaan 
aan de door de St ichting voor den export van 
bloembollen gestel de voorwaarden; 

d . dat hij a lle door hem aa n de Centrale 
uit hoofde va n den export verschuldi gde 5cl
den heeft betaal•d, dan wel terzake va n die be
taling met en ten genoegen van de Central<ó' 
een regeling heeft getroffen ; 
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e. dat hij heeft voldaan aan de krachtens 
artikel 4, lid 1, onder b en d van dit beslni t 
door Onzen Minister aan exporteurs op te leg
gen verplichtingen. 

3. H et bepaalde in het vorig lid onder r. 
geldt niet voor: 
· a. bioemboll en, welke in eeni g teel t jaar 
onder goedkeur ing van de Cent rale vc,or ac
climatiseering dan wel voor andere door de 
Centrale goedgekeurde doeleinden in het bui
tenland zijn opgeplant voorzoover ier: genoe
gen der Centrale blijkt, da t deze ui t.crlijk in 
het daaraan volgend teeltj aar naa r N eder
land zijn teruggezonden ; 

b. bollen van narcissen van de va ri ëte it.en 
Paperwhi te en Soleil d'Or en a ndere T azet
vari ëteitcn, zoomede voor bollen van R omein
sche hyacinthen; 

r. . species-tuli pa's en eventueele andera door 
of vanwege Onzen Minister aan te wijzen bo
tanische var iëte iten. 

3. 1. Door of vanwege Onze11 Ministe r 
wordt aan een aangeslotene op zijn verzoek 
een vergunning uitgereikt, ind ien deze kan 
aantoonen, da t hij in het kalenderjaar 1937 
den export van bl oembollen rechtma tig heeft 
uitgeoefend. 

2. Door of vanwege Onzen Minister kan 
aan een aangeslotene op zijn verzoek een ver
gunning worden uitgereikt, indien <leze aan 
het in het eerste lid van dit a r t ikel gesteld 
vereischte niet voldoet. 

4. 1. De aangeslotene is verpli cht: 
a. om door Onzen Minister voor te schrij

ven boeken op door Onzen Minister vast te 
stellen wijze regelmatig bij te houden; 

b. om door Onzen Minister voor te schrij 
ven documenten en be cheiden op door Onzen 
M inister vast te stell en wijze op te ma.ken; 

c. om de onder a en b bedoeld" boeken, 
documenten en bescheiden gedurende een door 
Onzen Minister vast te stellen t ijd te bewa ren : 

d. om all e zendingen bloembollen, wel ke 
naa r de landsgrenzen worden vervoerd met de 
bestemm ing om te worden uitgevoerd, gedu
rende het binnenlandsch vervoer tot aan de 
1 andsgrenzen vergezeld te doen gaan van door 
Onzen J'll[i nist.er aan te wijzen documenten, 
opgemaakt op door Onzen Minister vast te 
stell en wijze; 

e. on, bij daadwerkelijken uitvoer va n de 
onder d genoemde zendingen de a ldaar be
doelde documenten aan de Ambtena ren van de 
uiterste wacht dan wel andere bevoegde 
douane- of g renscontrol e-ambtenaren in t,e 
leveren, teneinde deze te hu nner beschikking 
te laten. 

5. D it beslui t kan worden aangehaald 
onder den t itel: ,.Blocmboll ensanecringspla o 
1 938 (Ex port)". 

6. 1. D it besluit kan door Ons te a ll,,n 
tijde geheel of gedeeltelij k worden ingetrok
ken. 

2. V an een of meer bepalingen van dit 
beslui t kan door Ons al dan niet onder daar
bij te stellen voorwaarden geheele of gedeel
telijke ont.heffing worden vel'l eend. 

7. Dit besluit treed t in werking met ingang 
va n den 2den dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaa tst 
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,en waarvan afschrift zal worden gezonden 
;aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1937. 
WILHELMINA. 

D e :Minister •van Hcono1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( üitgeg. 30 D ece,nb,·r 1937.) 

'S. 676. 

20 Dece1nbe1· 1937. BESLUIT tot w1iwnng 
van het Cris is-Bloemkweekerijbesluit 1937. 

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

Economische Zaken van den 13 November 
1937, N°. 27503, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de L andbouw-Cris iswet 1933, het Crisis-Orga
·nisatiebesl uit 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 
,en het Cris is-Monopoliebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Lanclbouw-Crisiswet 1933 
(aclvie van den 22 October 1937, N °. 879); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
,den 23 November 1937, N°. 52); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
ni ter van E conom ische Zaken van den 16 
December 1937, N °. 30368, Afdeeling Land
hou w-Crisis-Aangelegenheden. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Het Crisis-Bloemkweekerijbeslui t 1937 

te wijzigen als volgt: 
I. In het bepaalde onder B wordt het jaar

tal: ,,1938" gewijzigd in: ,,1939". 
II. In den aanvang van artikel 1 vervalt 

· het Arabische cijfer 1. 
JU. Artikel 1, onder 1 °. , wordt gewijzigd 

als volgt: 
,,1 °. ,,bloemkweekerijproducten": siergewas

sen, ten aanzien waarvan de wijze van kwee
ken aannemelijk maakt, dat de producten be
stem d zijn, om in blad-, bloem- of vruchtdra
genden toestand geheel of gedeeltelijk te wor
den geleverd, met inbegrip van: 

a. bollen van hyacinthen, tulpen en narcis
sen, welke door bloemkweekers worden ge
teeld, uitsluitend teneinde deze als grondstof 
voor het e igen bloemkweekerijbedrijf aan te 
wenden; 

b. alle bloemboll en, bloemknollen, wortel
stokgewassen. winterharde houtgewassen en 
vaste planten, uitslui tend voor zoover deze 
al grondstof voor het e igen bloemkweekerij 
bedrij f worden gebezigd; 

doch met uitzondering van bloemen van 
hyacinthen, tulpen en narcissen, welke door 
,een bloembollenteler rechtmatig van den k ou
den grond worden gesneden;". 

IV. Artikel 1 , onder 2°., wordt gew ij zigd 
a ls volgt: 

,,2°. ,,vergunning": de in artikel 2, lid 1, 
onder b, van dit besluit bedoelde vergun
ning;" . 

V . in artikel 1, onder 3, wordt het ge
ta l : ,,3" gewijzi gd in: ,,3°.". 

V 1. In artikel 1, onder 4, wordt het geta l . 
.,4" gewijzigd in : ,,4° .". 

VIL Aan artikel 2 wordt toegevoegd een 
-derde lid, luidende als volgt: 
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,,3. Onverminderd het bepaalde in de vu
rige ieden van dit artikel is het telen van bol
len van onderscheidenlijk hyacinthen, tulpen 
en narcissen slecht toegestaan aan aangeslo
tenen, ,•oor wie daartoe, op de wijze als be
doeld in het. derde en vierde lid van artikel 5, 
in de vergunning oen oppervlakte uitdrukke
lijk is aangewezen, met dien verstande, dat de 
geteelde bollen uitsluitend mogen worden aan
gewend als grondstof voor het eigen bloem
kweekerijbedrijf." . 

VIII. In artikel 3, lid 1, wordt het jaartal: 
,,1936" gewijzigd in: ,,1937". 

IX. Artikel 3, lid 2, wordt gewijzigd als 
volgt: 

"2. Door of vanwege Onzen Ministe1· kan 
aan een aangeslotene een vergunning worden 
uitgereikt, indien deze aan één of meer der 
in het eerste I id van dit artikel gestelde ver
e ischten niet voldoet.". 

X. Aan artikel 3 wordt toegevoegd een 
v ierde lid, luidende als volgt: 

"4. Bij toepass ing van het bepaalde in het 
tweede l id van dit artikel kan door of van
wege Onzen Minister: 

a. de daar bedoelde uitreiking afhankelijk 
worden gesteld van één of meer bijzondere 
voorwaarden, welke voorwaarden mede kun
nen inhouden het betalen van een geld orn aan 
de Centrale ten behoeve van het fonds; 

b. bij de uitreiking worden bepaald, dat de 
vergunning en het daarin uitgedrukt teeltrecht 
niet kunnen worden overgeschreven op naam 
van derden; 

c. bij de uitreiking worden bepaald, dat 
het daarin uitgedrul-.-t teelrecht aan den hou
der slechts wordt verleend gedurende het loo
pend kalenderjaar. 

XI. Artikel 4, onder b, wordt gewijzigd 
als volgt: 

"b. voor den pu-soon van den in het bewijs 
der vergunning ve.rmelden aangeslotene;". 

XII. Jn artike, 4, onder d, wordt het 
woord: ,,teeltwijze' ' gewijzigd in: ,,teeltwij
zen". 

XIII. In artikel 5, 1 id 1, wordt het jaar
tal: .,1936" gewijzigd in: ,,1937". 

XIV. Aan artikel 5 wordt toegevoegd een 
derde, vierde en vijfde lid, luidende als volgt: 

"3. Ten opzichte van aangeslotenen, di e 
gerechtigd zijn, om bollen van ondersche iden
lijk hyacinthen, tulpen en narcissen te t.elen, 
uitsluitend teneinde deze voor het e igen 
bloemkw~ekerijbedrijf aan te wenden, moet 
het onder b van het eerste 1 id van dit artikel 
genoemd gedeelte van de in dat Jid bedoelde 
oppervlakte, hetwelk aldaar is omschreven 
als : ,,al dan niet met los e ramen bedekte 
open grond", op de wijze, als is bepaald 
onder c van genoemd lid , door of vanwege 
Onzen Minister in de vergunning, clan wel in 
het, in artikel 4, onder c, van dit beslu it be
doeld bewijsstuk worden onderverdeeld op 
zoodanige wijze, dat uitdrukkelijk wordt ver
meld, welk gedeelte van de achter voornoem
de teeltwijzen vermelde oppervlakte door den 
houder der vergunning desgewenscht met bol
len van onderscheidenlijk hyacinthen, tulpen 
en narcissen zal mogen worden beteeld, uit
sluitend tene inde deze voor het eigen bloem
kweekerijbeclrijf aan te wenden, 

4. H et in het vorig lid bedoeld g~deelte 
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der a ldaar genoemde oppervl a kte, waa rop de 
voormelde bloem bollen mogen worden geteeld, 
wordt door of vanwege Onzen Mi nister vast
gesteld ter g rootte van de in 1933 door den 
aanges lotene daa rtoe rechtmati g geregist reerde 
oppervl a kte, welke registratie door of va n
wege On,cn Minister kan worden herzien, 
indi en daartoe voldoende gronden aanwezi g 
worden geacht. 

5. Door of va nwege Onzen Minister kan 
ten behoeve van een aangeslotene, die aan een 
of meer der in het derde en vierde lid van di t 
a rtikel gestelde vereischten niet voldoet, een 
gedeelte der ir, he t derde lid genoemde opper
vlakte worden aangewezen, waarop door den 
aa ngeslotene desgewenscht boll en va n hyacin
then, tulpen en narcissen mogen worden ge
teeld, uitslui tend teneinde deze voor h et eigen 
bloemkweekerijbedrijf aan te wenden ." . 

XV. Art ikel 6, lid 3, wordt gewijzigd a ls 
volgt: 

" 3. Bij toepass ing van het bepaalde in het 
eerste lid, onder b, van dit artikel kunnen 
door of vanwege Onzen Minister terzake van 
de daar bedoelde ve,·leening voorwaarden wor
den gesteld , dan wel of zoomede bepalingen 
worden vastgesteld, a ls bedoeld in het vierde 
lid van ar t ikel 3 van dit besluit." . 

XVI. Artikel 7 wordt gewijzigd a ls volgt : 
,,Door Onzen Minister kunnen regelen wor

den gesteld , krachtens welke ten verzoeke van 
tot den grond gerechtigde-, dan wel andere 
belanghebbenden bij het bedrijf van den hou
der eener vergunning deze vergunning aa n den 
houder geheel of gedeeltelijk kan worden ont
nomen, indien de houder de belangen van 
bovengenoemde belanghebbenden h eeft ge
schaad, schaadt of dreigt te schaden." . 

XVII. Art ikel 8, lid 2, wordt gewijzigd 
a ls volgt: 

" 2. Bij toepass ing van het bepaalde in het 
vorig lid , onde r b, kan de daar bedoelde 
overschrijving door of vanwege Onzen Minister 
a fhankelijk worden gesteld va n één of meer 
b ijzondere voorwaarden, welke voorwaarden 
mede kunnen inhouden he t betalen va n een 
geldsom aan de Centrale ten behoeve van het 
fonds.". 

XVIII. Artikel 11 wordt vernummerd 12, 
terwijl wordt ingevoegd een nieuw a rti kel 11 , 
luidende a ls volgt: 

" 1. Di t bes lui t k an door Ons te a llen tijde 
geheel of gedeel telijk worden ingetrokken. 

2. V an een of meer bepalingen van dit 
beslui t kan door Ons a l dan niet onder daarbij 
te stellen voorwaarden geheele of gedeeltelijke 
ontheffing worden verl eend ." . 

B . Te bepalen, dat dit bes luit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkond iging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van Econon,ische Zaken , 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 30 December 1937. ) 

l.,. & s. 1937. 
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20 Decem ber 1937. BESLUIT, houdende toe
pass ing van de a rt ikelen 9, 13, 13b en 14 
der Landbouw-Cri siswet 1933, van het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Cri
sis-Heffingsbesluit 1933 op gewassen van 
den tuinbouw. (Grisûi- Tuinbouwbesluit 
1938 l .) 

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

Economisch e Zaken van den 13den November 
1937, n°. 27502, Afdeeling La ndbouw-Crisis
A angelegenheden ; 

Gelet op de a rtikelen 9, 13, 13b en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisa. 
tiebeslui t 1933 en het Cri sis-Heffi ngsbesluit 
1933 ; 

Gehoord de Centra le Commiss ie, bedoeld in 
a r t ikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 22sten October 1937, n°. 
876) ; 

Geboord den R aad van State (advies va n 
den 23sten November 1937, n°. 56); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 16den December 
1937, n°. 28437, Afdeeling L andbouw-Crisis
A angelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . te bepalen voor het t ijdvak, aan vangen

de met ingang van 1 J anuari 1938 en e indi 
gende met ingang va n 1 J a nuari 1939, a ls 
volg t: 

Art. 1. 1. Dit bes luit neemt over de rer
minologie van artikel 1 van het Crisis-Orga
nisati ebeslu it 1933 en van artikel 1 van het 
Cri sis-Heffingsbeslui t 1933 en verstaat voorts 
onde r 

1 °. ,, frui t" : voor menschelijke consumptie 
gesch ikte vruch ten, welke zijn gegroeid aan 
houtgewassen en welke in N ederl and pl P,gen 
te worden gekweekt ; 

2°. ,,warmoezerij gewassen": kruidach t ige 
gewassen, voor zoover deze zelf da n wel de 
vruchten daarvan voor menschelijke consump
t ie geschikt zijn , zoomede de daaraan ge
groeide, voor menschelijke consum ptie ge
sch ikte vruchten, te weten : aardbei ; andij vie : 
artisjok; augurk ; biet ; a lle soorten stam:, 
stok- en tuinboonen, voor zoover de peul in 
g roenen toesta nd wordt geoogst; a lle soorten 
stam- en rij serwten , voor zoover de peul in 
groenen toestand wordt geoogst, met ui tzonde
r ing van landbouwerwten ; kervel ; komkom
mers; a lle koolsoorten met inbegrip van kool
rabi ; meirapen ; meloen ; a l Ie roode bos-, 
breek- en waschpeen ; peterselie ; postelein; 
prei ; raapstelen ; rabarber ; radij s, rarnenas ; 
scho rseneer ; selderij ; sja lot ; sla; specerij 
gewassen, zooals ke rvel , pe per e n zuring ; 
spinazi ; tomaten ; uien met uitzondering van 
zaa iui en ; veldsl a; witlof; witlofwortel ; 

3°. ,,vroege aardappelen" ; die soorten 
aardappelen, welke door Onzen Minister als 
zoodanig worden aangewezen ; 

,,daa rmede gelijkgestelde soorten aardappe
len" : die soorten aardappelen , welke door 
Onzen Minister ingevol ge artikel 5 worden 
aangewezen; 

" daarmede 
aardappelen, 
5 ; 

gelijkgestelde aardappelen" : 
geteeld overeenkomstig artikel 
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4°. ,,landbouwerwten": a lle erwten, voor 
zoover van deze gewassen de peul in groenon 
toestand wordt geoogst en voor zoover de tooit 
niet gedekt is door een tuinbouwteeltvergun
ning; 

5°. ,,gewassen van den tuinbouw": fruit, 
warmoezerijgewassen, vroege en daarmede ge
lijkgestelde aardappelen; 

6° . ,,nacultuur": nacul tuur van warmoeze
r ijgewassen; 

7°. ,,Centrale": de Stichting N ederlandsche 
Groenten- en Fruitcentrale, gevestigd te 
's-Gravenhage; 

8°. ,,aangeslotene A": hij, die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep telers van warmoezerij 
gewassen, vroege aardappelen, fruit onder glas 
en frambozen (groep A ); 

9°. ,,aangeslotene B " : hij , die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep telers van fruit, ar_der 
dan fruit onder glas en frambozen (groep B) ; 

10°. ,,aangeslotene C": hij , die als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep oogsters van aard
appelen (groep C) ; 

11 °. ,,aangeslotene D": hij, die a ls geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep oogsters van land
bouwerwten (groep D) ; 

12°. ,,aangeslotene E": hij, d ie als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot een of meer der groepen : 
markttu inders, kleinhandelaren, groothande
laren, exporteurs, pachters van ongeoogst 
fruit· 

13 <>'_ ,,aangeslotene F": hij, die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep bewerkers en verwer
kers van warmoezerijgewassen (groep F); 

14°. ,,aangeslotene G": hij, die a ls georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep veil inghouders (groep 
G); 

15°. ,,aangeslotene H": hij, die als georga. 
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep bewerkers en verwer
kers van fruit (groep H); 

16°. ,,teeltjaar": kalenderjaar. 
2. D oor Ons kunnen vere isohten worden ge

steld, a ls bedoeld in artike l 11 van het Crisis
Organisatiebesluit 1933, met betrekking tot de 
in het vor ig lid genoemde groepen. 

3. Door Ons kunnen regelen worden ge
steld tot bepaling van de bevoegdheden van 
toegelatenen tot de in het eerste I id van dit 
artikel vermelde groepen. 

2. 1. H et telen van warmoezerijgewassen , 
vroege aardappelen, aara appelen te telen in
gevolge artikel 5, fruit onder glas en fram
bozen is verboden, tenzij : 

a. de teler in het bezit is van een naar toe 
strekkende vergunning, als bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel , of 

b. ten aanzien van den teler aannemelij k 
is, dat het telen geschiedt voor eigen en/of 
gezinsverbruik, of 

c. het telen geschiedt voor zaadwinning, 
met inachtneming van door Onzen Minister te 
stell en regelen, of 

d . met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 4, warmoezerij gewassen, vroege of 
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daarmede gelijkgestelde soorten aardappelen 
geteeld worden in kassen, serres en waren
huizen, ten aanzien waarvan aan den teler 
vergunning tot het telen van fruit is verl eend. 

2. D e vergunning, bedoeld in het vorid lid , 
onder a, wordt door of vanwege Onzen :Minis
ter verleend overeenkomstig een door of van
wege hem vast te stellen model uits luitend 
aan een aangeslotene A . 

3. De vergunning, bedoeld in dit artikel, 
geldt uitsluitend: 

a. voor den persoon van den aangeslotene 
A, vermeld in het bewijs der vergunning ; 

b. voor den duur van een teeltjaar met 
dien verstande, dat een tusschentijds verleende 
vergunning geldt tot het einde van het teelt.
jaar; 

c. voor uitoefening van de teelt in de pro
vincie(s), vermeld in het bewijs der vergun
ning. 

4. Onze Minister kan bepalen, dat als be
wijs der vergunning, in dit a rtikel bedoeld, 
a l dan niet in bepaalde gevallen of groepen 
van gevallen, zal gelden het bewijs der ver
gunning in het vor ig teeltjaar uitgereikt, waar. 
van de geld igheidsduur volgens door Onzen 
Minister te bepalen regelen is verlengd tot 
een door hem te bepalen tijdstip. 

3. 1 . Behoudens h et bepaalde in het twee
de lid van dit a1-ti kel wordt aan een aange
slotene A vergunning verleend tot het betelen 
van een oppervlakte met: 

a. onderscheidenlij k frambozen, fruit onder 
glas, warmoezerijgewassen in kassen en serres, 
in warenhuizen en onder platglas, spruitkool , 
witlofwortel, peen en bloemkool, berekend 
naar een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van de oppervla kte, waarvoor de 
aangeslotene aan het einde van het vorig 
teeltj aar vergunning h ad voor de genoemde 
teelten elk afzonderlijk ; 

b. warmoezerijgewassen anders dan onder 
glas, berekend naa r een door Onzen Minister 
vast te stell en percentage van de oppervlakte, 
waarvoor de aangeslotene aan het e inde van 
het vorig teel t jaar vergunning ha d voor "ar
moezerijgewassen, anders dan onder glas, onder 
a ftrek van de oppervla kte, in dat jaar door 
hem met asperges beteeld; 

c. vroege aardappelen met nacul tu11r, tot 
een oppervl akte, berekend naar een door On
zen Minister vast te stellen percentage van 
de oppervl a kte, waarvoor de aangeslotene aan 
het einde van het vorig teeltjaar daarvoor 
v~:gunnirig ~ad; 

d . een of meer bepaal de, door Onzen Mi
nister aan te wijzen, soorten van vroege aard
appel en of kwaliteiten daarvan met nacul tuur, 
tot een oppervlak te berekend naar een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage van 
de oppervlakte waarvoor de aangeslotene a an 
het einde van het vorig teelt jaar vergunning 
had voor uitsluitend met vroege aardappelen 
gelijkgestelde soorten aa rdappelen met na-
cultuur ; . 

e. vroege aardappelen zonder nacultuur, tet 
een oppervlakte, berekend naar een door On" 
zen Minister vast te stellen percentage van 
de oppervlakte, waarvoor de aangeslotene aan 
het einde van het vorig teeltjaar daarvoor 
vergunning h ad; 

f. een of meer bepaalde, door Onzen Minis-
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ter aan te wijzen soorten van vroege aardap
pelen of kwaliteiten daarvan zonder nacultuur, 
tot een oppervlakte berekend naar een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage van 
de oppervlakte, waarvoor de aangeslotene aan 
het einde van het vorig teeltjaar vergunning 
had voor uitsluitend met vroege aardappelen 
gelijkgestelde soorten aardappelen zonder na
cultuur; 

g. nacultuur na andere gewassen dan vroege 
en daarmede gelijkgestelde aardappelen tot 
een oppervlakte, berekend naar een door On
zen Minister vast te stellen percentage van de 
oppervlakte, waarvoor de aangeslotene aan 
het einde van het vorig teeltjaar daarvoor 
vergunning had. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid kan door of vanwege Onzen Minister 
aan een aangeslotene A: 

a. die in het vorig teeltjaar de vergunning 
voor eenige, in het vorig lid genoemde teelt 
niet of voor niet meer dan 20 o/o benutte, de 
vergunning voor die teelt worden onthouden; 

b. de vergunning voor aardappelen worden 
onthouden, indien de aangeslotene zijn schul
den aan de Centrale ter zake van in het vorig 
jaar geteelde aardappelen niet heeft betaald. 

3. Voorwaarden, in het vorig teeltjaar aan 
een vergunning verbonden, blijven onvermin
derd van kracht, tenzij degene, die de vergun
ning verleent, anders mocht bepalen. 

4. In bijzondere gevallen of groepen van 
gevallen kan aan aangeslotenen A op hun 
verzoek een vergunning worden verleend, af
wijkend van die, waarop zij krachtens het 
bepaalde in het eerste lid van dit artikel rocht 
hebben. 

5. De percentages, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, kunnen verschillend wor
den vastgesteld: 

a. naar gelang van de grootte van de be
drijven, voor zoover in 1937 voor tuinbouw, 
landbouw dan wel tuin- en landbouw benut ; 

b. naar gel ang geteeld wordt in kassen of 
serres, in warenhuizen, of onder platglas, dan 
wel niet onder glas; 

c. voor verschillende gebieden; 
d. voor verschillende groepen van ;,ewas

sen, gewassen, soorten en variëteiten van ge
wassen en voor verschillende teel twijzen. 

4. 1. In kassen, serres en warenhuizen , 
waarin druivenboomen staan, is verboden: 

a. het telen van kropsla en spinazie; 
b. het telen van meer dan één soort war

moezerijgewassen; 
c. het meer dan éénmaal telen van eenig 

warmoezerij gewas. 
2. H et verbod, gesteld in het vorig lid, 

geldt niet indi en: 
a . de druivenboomeo ter vernieuwing zijn 

afgezaagd en de teelt plaats vindt in de jaren, 
waarin het eerste en tweede schot ontstaat; 

b. nieuwe druivenboomen zijn geplant en 
de teelt plaats vindt in één der jaren, waarin 
het eerste tot en met het vierde schot ontstaat. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artike
len 2 en 3 en de voorgaande leden van dit 
artikel is het telen van kropsla onder glas, 
al dan niet in combinatie met eenig ander 
warmoezerij gewas : 

a. slechts toegestaan tot een door Onzen 
Minister te bepalen aantal kroppen per één
heid; 
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b. in het tijdvak van 1 Januari tot en met 
30 Juni van eenig teeltjaar onder hetzelfde 
glas slechts éénmaal toegestaan, zijnde in dat 
tijdvak het overleggen van glas van kropsla 
op kropsla verboden. 

5. Onze Minister is bevoegd een of meer 
soorten aardappelen, andere dan vroege aard
appelen, aan te wijzen, waarvan de teelt on
der gelijke voorwaarden als gelden voor de 
teelt van vroege aardappelen, geoorloofd is. 

6. 1. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld, overeenkomstig welke ten 
verzoeke van den houder eener vergunning, 
als bedoeld in artikel 2, deze vergunning ge
heel of gedeeltelijk kan worden overgeschreven 
ten name van een of meer andere personen. 

2. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld, krachtens welke, ten verzoeke 
van belanghebbenden bij den door den houdPr 
eener vergunning, als bedoeld in artikel 2, 
be teel den grond of diens bedrijf, die vergun
ning geheel of gedeeltelijk kan worden ont
nomen, indien de houder de belangen van 
genoemde belanghebbenden heeft geschaad, 
schaadt of dreigt te schaden. 

7. 1. Het telen van fruit, ander dan fruit 
onder glas en frambozen, is verboden, tenzij: 

a. het telen geschiedt door een aangeslotene 
B, of 

b. ten aanzien van den teler aannemelijk 
is, dat het telen geschiedt voor eigen- en/of 
gezinsverbruik. 

2. Het verbod, in het vorig lid gesteld, 
geldt niet, indien de door den teler met fruit, 
ander dan fruit onder glas of frambozen, be
teelde oppervlakte grond niet grooter is dari 
een door Onzen Minister te bepalen opper
vlakte, welke verschillend kan zijn voor ver
schillende gewassen en t,eeltwijzen. 

8. 1. Het oogsten van aardappelen, andere 
dan vroege of daarmede gelijkgestelde aard
apelen, vóór 1 Augustus 1938 is verboden, 
tenzij: 

a. het oogsten geschiedt door een aange
slotene C, die in het bezit is van een daartoe 
strekkende vergunning, en na een door Onzen 
Minister te bepalen datum, of 

b. aannemelijk is, dat het oogsten geschiedt 
door den teler voor eigen en/of gezinsverbruik. 

2. De vergunning, bedoeld in het vorig lid , 
onder a, wordt door of vanwege Onzen Minis
ter verleend overeenkomstig een door of van
wege hem vast te stellen model uitsluitend 
aan een aangeslotene C en houdt in de op
pervlakte(n), waarvan de met name te noemen 
soorten aardappelen mogen worden geoogst. 

3. Aan een aangeslotene C, die het vorig 
jaar vóór 1 Augustus rechtmatig Eigenhei
mers en/of Bintjes heeft geoogst, wordt ver
gunning verleend voor het oogsten van on
ders heidenlijk Eigenheimers en Bintjes, van 
eigen teelt afkomstig, tot een door Onzen 
Minister vast te stellen percentage van de 
oppervlakte, waarvoor de aangeslotene het 
vorig jaar vergunning had tot het oogsten 
van genoemde soorten aardappelen elk flf
zonderlijk. 

4. In bijzondere gevallen kan op verzoek 
aan den aangeslotene C, in lid 3 van dit 
artikel b!)doeld, een verguµning afwijkend 
van het in dat lid bepaalde, worden verleend. 

5. Het percentage, in lid 3 vàn "'dit artikel 
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bedoeld, alsmede de datum, in lid 1 , onder a, 
·van dit artikel bedoeld kunnen verschil lend 
worden gesteld voor Eigenheimers en Bintjes, 
voor verschillende deelen de lands on naar 
gelang van de grootte van de oppervlakte, 
waa rva n in 1937 rechtmatig Eigenheimers en/ 
of Bintjes gezamenl ijk dan wel a fzonderlijk 
konden worden geoogst. 

6. De vergunning, in dit artikel bedoeld, 
geldt uit ]uitend voor den persoon van den 
aangeslotene C, vermeld in het bewijs der 
vergunning. 

7. Ten aanzien van de vergunning, in dit 
artikel bedoeld, is het bepaalde in arti kei 2, 
1 id 4, van overeenkomsti ge toepassing. 

9. 1. H et oogsten van landbouwerwten is 
verboden, tenzij : 

a. met vergunning, of 
b. aannemelijk is, dat het oo~ten geschiedt 

door den teler voor e igen en/of gezinsve1•bru ik. 
2. De vergunning in het vorig lid be,loeld, 

wordt door of vanwege Onzen Minister ver
leend overeenkomstig een door of vanwege 
h em vast te stellen model uitsluitend aan een 
aangeslotene D. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid kan aan anderen dan aangeslotenen 
D vergunning worden verleend, indien bij 
zondere omstandigheden van tijdelijken aard 
een dergelijke voorziening noodig doen zijn . 

4. Aan een aangeslotene D , die in h!'t 
vorig jaar rechtmatig landbouwerwten heeft 
geoogst, wordt vergunning verleend tot het 
oogsten van landbouwenvten, van eigen tee lt 
afkomstig, tot een oppervlakte, berekend naar 
een door Onzen Minister vast te stellen per
centage van de oppervlakte, waarvoor de aan
geslotene bij den aanvang van het vorig jaar 
vergunn ing had tot het oogsten van land
bouwerwten. 

5. Het percentage, in het voorgaand lid 
bedoeld, kan verschill end worden gesteld naar 
gelang van de grootte der oppervlakte, waar
voor de aangeslotene D bij den aanvang van 
het vorig jaar vergunning had tot het oogsten 
van landbouwerwten. 

6. De vergunning, in dit artikel bedoeld, 
geldt uitslui tend voor den persoon, vermelà 
in het bewijs van vergunn ing. 

7. Ten aanz ien van de vergunn ing, in dit 
artikel bedoeld, is het bepaalde in artikel 2, 
lid 4, van overeenkomstige toepassing. 

10. 1. Onverminderd het daaromtrent be
paalde in voorgaande ar ti kelen is aan een 
aanges lotene A het telen van vroege aard
appelen en aardappelen te telen ingevolge 
artikel 5, slechts toegestaan, indien deze over 
de h em krachtens dit besluit voor aardappe
len toegestane oppervla kte aan de Centrale 
als vertegenwoordigster van het Fonds heeft 
betaald, dan wel met goedvinden van <le Cen
t ra le de verplichting heeft aangegaan om te 
betalen, een door Onzen Minister vast te ste l
len bedrag per eenheid, wel k bedrag ver
schillend kan zijn voor verschillende soor ten 
aardappelen. 

2. Indien door een aangeslotene A ten ge
noegen van de Centrale wordt aangetoond, 
dat door hem slechts een gedeel te van de 
hem bij dit besluit voor aardappelen toege
stane oppervlakte wordt beteeld, wordt het 
bedrag per eenheid, in het vorig lid bedoeld, 
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berekend over de door dien aangeslotene wer
kelijk beteelde oppervlakte. 

ll . 1. Aan aangeslotenen A en aangeslo
tenen B is het verhandelen of doen verhan
delen, afleveren o f doen afleveren van ge
wassen van den tuinbouw, van e igen teel t af
komstig en a nders dan bewerkt of verwerkt, 
slechts toegestaan, ind ien zu lks geschiedt over
eenkomstig de door Onzen Minister vast te 
stell en afzet- en aanvoerregeli ng. 

2. H et bepaalde in het voorgaand lid geldt 
niet: 

a. indien eerug aangeslotene A of aange
slotene B telkens niet meer dan een door 
Onzen Minister te bepalen hoeveelheid, welke 
verschill end kan worden gesteld voor verschil 
lende producten of t ijdvakken, verhandelt of 
doet verhandelen, af levert of doet a fl everen ; 

b. indien de aangeslotene A of aangeslotene 
B tevens is ingedeeld in de groep kleinha ncle
laren of de groep markttuinders, in welke ge
vallen hjj mag verhandelen of doen verhan
delen, afleveren of doen afl e ve ren overeen
komstig de aan die groep toekomende be
voegdheden; 

c. ten aanzi en van door Onzen Minister 
aan te wijzen gewassen; 

d. voor zoover betreft vroege en daarmede 
gelij kgestelde aardappelen met ingang van een 
door Onzen Minister te bepalen datum. 

12. 1. Aan een aanges lotene C is het ver
handelen of doen verhandelen, aflevernn of 
doen afleveren van door hem geoogste aard
a ppelen vóór den door Onzen Min ister inge
volge art. 11 , lid 2, onder d bepaalden datum 
slechts toegestaan, indien zulks gesch iedt over
eenkomstig de door Onzen Minister krachtens 
artikel 11, 1 id 1, vast te stell en afzetregeling . 

2. Aan een aangeslotene D is het verhan
delen of doen verhandelen, a fl everen of deen 
afleveren van door hem geoogste landbo.iw
erwten slechts toegestaan, indi en zu lks ge
schiedt overeenkomstig de door Onzen Miuist<'r 
krachtens artikel 11, lid 1, vast te stellen 
afzetregel ing. 

13. 1. Het verhandelen of doen verhande
len, afleveren of doen a fl everen van isewas
sen van den tuinbouw en aardappelen, ge
oogst krachtens oogstvergunn ing, anders àan 
bewerkt of verwerkt, door anderen dan de 
telers dier producten, is slechts toegestaan 
aan : 

a. aangeslotenen E , ingedeeld in één of 
meer der groepen kleinhandelaren, groothan
delaren, exporteurs en uitslu itend voor dien 
handel, waartoe zij krachtens hun indeeling 
in de groep bevoegd zijn; 

b. aangeslotenen E , ingedeeld in de groep 
pachters van ongeoogst fruit, voor zoover be
treft uit pacht verkregen fruit, uitsluitend 
overeenkomstig de door Onzen Minister vast 
te stell en wijze van afzet; 

c. aangeslotenen G, mits het geschiedt over
eenkomstig de door Onzen Ministe r vast te 
stell en afzet- en aanvoerregeling; 

d. aangeslotenen F en aangeslotenen H , 
uitslu itend voor die gewassen a ls bewerker of 
venverker waarvan zij zijn aangesloten. 

2. H et bepaalde in het vorig lid geldt niet: 
a . indien de hoeveelheid, welke iemand 

verhandelt of doet verh andelen, a fl evert of 
doet a fl everen, telkens niet meer bedraagt 
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dan een door Onzen Minister vast te &tellen 
aantal kilogrammen, welk aantal verschi llend 
kan zijn voor verschillende producten, tijdvak
ken en deel en des lands; 

b . . ten aanzien van aardappelen, in 1938 
geteeld, met ingang van den door Onzen Mi
nister ingevolge artikel 11 , lid 2, onder d be
paalden datum. 

14. 1. Het, anders dan voor verbruik ter 
plaatse, voorhanden of in voorraad hebben 
van gewassen van den tuinbouw, anders dan 
bewerkt of verwerkt, is slechts toegestaan aan: 

a. aangeslotenen A en aangeslotenen B , 
niet tevens aangeslotenen E, of slechts inge
deeld in de groep markttu inders uitsluitend 
voor zoover betreft van e igen teelt afkomst ige 
gewassen; 

b. aangeslotenen E andere dan die onder a 
bedoeld en aangeslotenen G; 

c. aangeslotenen F en aangeslotenen H , 
uitsluitend voor zoover betreft gewassen, als 
bewerker of verwerker waarvan zij zijn toege
laten. 

2. Het bepaalde in het voorgaand lid geldt 
niet: 

a. voor niet tot de groep B beh-JOrende 
telers van fruit, ander dan fruit onder glas 
en frambozen, uitsluitend voor zoover betreft 
fruit, geteeld overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7, lid 2; 

b. voor hoeveelheden, niet grooter dan een 
door Onzen Minister te bepalen aantal kilo
grammen, welk aantal verschillend kan zijn 
voor verschillende producten, tijdvakken en 
deelen des lands. 

15. 1. Het is aan een aangeslotene G ver
boden gewassen van den tuinbouw, aardappe
len, geoogst krachtens oogstvergunning, as
perges, zaaiuien, koolrapen en landbouw
erwten te ve il en : 

a. indien die gewassen niet voldoen aan 
door of vanwege Onzen Minister te stellen 
kwal iteitseischen, welke verschillend kunnen 
worden gesteld voor de verschillende gewas
sen, noch zijn gesorteerd naa r kwali te it, ver
zorgd en verpakt volgens gced handelsgebruik 
of volgens door of vanwege Onzen Minister 
daaromtrent nader te stell en regelen; 

b . beneden een door of vanwege Onzen Mi
nister te bepalen prijs per éénheid, welke prijs 
verschill end kan zijn voor verschillende 800r
ten, variëteiten, kwaliteiten , maten en ver
pakkingen van die gewassen, alsmede voor 
verschillende tijdvakken. 

2. Het bepaalde in het vorig lid geldt ni<>t 
voor de aldaar bedoelde gewassen, welke in 
opdracht van de Centrale worden geveild. 

16. Ter veiling aangevoerde gewassen van 
den tuinbouw, aardappelen, geoogst krach
tens oogstvergunning, asperges, koolrapen , 
zaaiu ien en l andbouwerwten, welke hetzij al 
daar zijn a fgekeurd, hetzij den door Onzen 
Minister vast te stellen minimumprijs, bedoeld 
in artikel 15, lid 1, onder b, niet opbrengen, 
moeten aldaar door de telers dier producten 
aan de Centrale worden ingeleverd. 

17. 1. Het, anders dan voor verbruik ter 
plaatse, bewerken of verwerken van warmoeze. 
rijgewassen, asperges en landbouwerwten is 
verboden aan anderen dan aangeslotenen F. 

2. Het; anders dan voor verbruik ter plaat-
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se, bewerken of verwerken van fruit is vu
boden aan a nderen dan aangeslotenen H . 

3. Het hepaaide in de voorgaande leden 
van dit artikel geldt niet ten aanzien van 
bewerkers en verwerkers wier gezamenlijk<> 
jaa1·productie van in de vorige leden van dit 
artikel genoemde gewassen niet meer bedraagt 
dan een door Onzen Minister te bepalen aan
tal kilcgrammen. 

18. 1. Aan aangeslotenen F en aangeslotenen 
H is het verhandelen of doen verhandelen , 
afleveren of doen afleveren en aan anderen 
dan aangeslotenen F en aangeslotenen H hf't 
anders dan voor verbru ik ter plaatse, voor
handen of in voorraad hebben, verhandelon 
of doen verhandelen, afleveren of doen a. fl e
veren van bewerkte of verwerkte gewassen 
van den tuinbouw, asperges en landbouw
e1·wten, slechts toegestaan, indi en de verpak
king dier gewassen op duidelijk kenbare wijze 
is voorzien van een of meer door Onzen :Mi
nister vastgestelde merken of kenteekenen, 
wel ke merken of kenteekenen verschillend 
kunnen zijn naar gelang van de herkomst, de 
soort, de variëteit of kwaliteit van die ge 
wassen of de soort van de verpak king. 

2. H et bepaalde in het vorig lid ten aan
zien van anderen dan aangeslotenen F of aan
geslotenen H geldt niet voor zoover het be
treft: 

a. gewassen, welke bewerkt of verwerkt zijn 
geïmporteerd; 

b. door hen bewerkte of verwerkte gewas
sen, waarop het bepaalde in artikel 17, lid 3, 
van toepassing is. 

19 . 1. Het opweeken van droge erwten, 
a lsmede het voorhanden en in vootTaad heb
ben, verhandelen of doen verhandelen, afle
Yeren of doen afleveren van opgeweekte droge 
erwten is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in het. vo,·ig Jid , 
geldt niet: 

a. voor verbruik ter plaatse; 
b. voor verwerking tot door Onzen Minishir 

aan te wijzen producten ; 
c. voor door Onzen Minister aan te wijzen 

soorten van droge erwten. 
20. l. Dit besluit kan door Ons geheel of 

gedeeltelij k worden ingetrokken. 
2. Van eeu of meer bepal ingen van dit be

sluit kan door Ons al dan niet onder daa rbij 
te stellen voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
ontheffing worden verl eend. 

B . te bepalen, dat dit besluit kan worden 
aangehaald onder den titel: ,,Cris is-Tuinbouw. 
besluit 1938 I" en in werking treedt met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van E conomische Zaken is he
l ast m et de uitvoering van dit besluit, het~ 
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten D ecember 1937. 

WILHELMINA. 
De Mini;;t.er van Economi;;che Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitg eg. 30 Decem be,· 1937.) 
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s. 678. 

21 Decem be1 1937. BESLUIT tot gedeel te
lijke intrekking en w1Jz1grng van het 
Crisis-Zuivelbesluit 1935 I . 

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

Economische Zaken van den 30sten N ovember 
1937, 0

• 28620, Afdeeling L andbouw-Cr isis
Aangelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I ; 
Gehoord de Centrale Co=issie van Ad

vies, bedoeld in artikel 27 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Advies van den 23sten No
vember 1937, N°. 885); 

Gehoord den R aad van State (adv ies van 
den 7den December 1937, N °. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
r,oemden Minister van den 18 December 1937, 

0
." 29·335, a fdeeling Landbouw-Crisis-Aange

legenheden; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

A . in te trekken, behalve ten aanz ien van 
de reeds begane strafbare feiten, het bepaal de 
in de artikelen 4, 5, 6 lid 1, 2 en 6 en arti kei 
7, lid 1 en 2 van het Crisis-Zuivelbesluit 
1935 1 ; . 

B. evengenoemd besluit te wijzigen in dier 
voege, dat: 

I. a. artikel 6, lid 4, wordt gelezen als 
volgt: 

"H et is verboden boter te vervoeren of a f te 
leveren uit een koelhuis." ; 

b. in artikel 6, lid 5 onder a h et woord 
,,toegelaten" vervalt ; 

c. in artikel 6, lid 5 onder b de woorden 
,,en, voorzoover zij wordt u itgeslagen na af-
loop van een door Onzen Minister te hepalen 
termijn na het karnen, op het door hem aai,
gewezen deel der .buitenste verpakking is voor
zien van een door hem daarvoor vast te 
stellen merk" vervallen; 

II. a. artikel 7, lid 4 wordt gelezen als 
vol gt: 

" H et is aan den houder van een koelhuis 
verboden, daarin boter voorhanden te hebben, 
indien hij niet a ls georganiseerde is aange
sloten bij de Centrale en toegelaten tot àe 
groep K oelhuishouders."; 

b. in artikel 7, lid 6 het woord "toegela
ten" vervalt; 

III. het bepaalde in artikel 34, lid 3, 
vervalt ; 

C. dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes] uit, het
welk in het Staatsblad' zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten December 1937. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 30 Decem ber 1937.) 
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s. 911 . 

16 D ecember 1937. WET, houdende bekrach
tiging van een door den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië vastge
stelde ordonnantie. (Verlaging van het 
uitvoerrecht op rubber. ) 

Bijl . H and. Il 1936/31, 389; 1937, 389 ; 
1937/38, 121. 

H and. 1T 1937/38, bladz. 570-573. 
B ijl. H and. l 1937/38, 127. 
H and. 1 1937/ 38, bladz . 42. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van de artikelen 93 en 183 
der I ndische Staatsregel ing vastgestelde or
donnantie van 24 Februari 1937 (Indisch 
Staatsblad n°. 124 ), strekkend tot verlaging 
van het uitvoerrecht op rubber in N ede1·
landsch-Ind ië en tot buitenwerkingstelling van 
artikel 16 der Indische Comptabilite itswet ten 
opzichte van dien maatregel; 

Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, .enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste lid , 
en artikel 183, tweede lid, der Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie van 24 Fe
bruari 1937 (Indisch Staatsblad ' n·0 • 124 ), 
strekkend tot verlaging van het uitvoerrecht 
op rubber in N ed erlandsch-IndiÏJ en tot buiten
werkingstelling van artikel 16 der Indische 
Comptabiliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 
1925, n°. 328; Indisch Staatsblad 1925, n°. 
448) ten opzichte van dien m aatregel, wordt 
bekrachtigd. 

Lasteri en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember 1937. 

s. 912. 

WILHELMINA. 
De M inister van Kol oniën, 

C h. W e I te r . 
(Uitgeg. 28 Decem ber 1937. ) 

16 December 1937. WET, houdende instel-
ling van een Madoerà-welvaartsfonds. 

B ijl. H and. II 1937/38, 313. 
H and. Il 1931/38, bladz . 242. 
B ijl . Hand. l 1937/38, 313. 
H and. 1 1937/38, bladz . 42. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te wet,en: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in N eflerlanruch- l nif.ië 
een fonds in te stell en ten behoeve van de 
financiering van maatregelen ter bevordering 
van de volkswelvaart in de residentie Ma
do era· 

Zoo' is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ingesteld wordt een fonds , genaamd 

"Madoera-welvaartsfonds" , ten behoeve van 
de financiering van maatregelen ter bevorde
ring van de volkswelvaart in de residentie 
M adoera. 

2. In het Madoera-welvaartsfonds worden 
gestort de daartoe op de begrooting van 
N eikrlandsch-Indië u itgetrokken bedragen. 
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3. De gelden van het fonds worden a ls zoo
danig afzonderlijk beheerd en verantwoord 
volgens bij of krachtens ordonnantie te stellen 
regelen. 

4. 1. De Indische Comptabili teitswet (Ne
derlandsch Staatsblad 1925, n° . 328, I ndisch 
Staatsblad 1925 n°. 448) is, behoudens het 
bepaalde in de volgende leden van dit arti
kel, voor het beheer en de verantwoording 
van de gelden van het fonds niet van kracht. 

2. De Algemeene Rekenkamer houdt toe
zicht op het beheer en de verantwoording van 
de gelden van het fonds overeenkomstig de 
voor haar bij de controle op de Landsontvang
sten en -uitgaven geldende of daarmede ver
band houdende bepalingen. 

3. De bepalingen in de IIIe en IVe afdee
l ing van hoofdstuk II der Indische Comptabi-
1 ite itswet, voor zoover betrekking hebbende 
op de verantwoordelijkheid en de vervolging 
van comptabelen en landsdienaren niet-comp
tabelen, zijn ten aanzien van het beheer van 
de gelden van het fonds van overeenkomstige 
toepassing. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-l ndië vast te stellen dag. 

.Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den De

cember 1937. 

s. 913. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

Ch. W e l te r . 
(Uitg eg. 28 December 1937. ) 

31 December 1937. WET, houdende voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1938. 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 357. 
Hand. Il 1937/38, blaik. 966. 
B ijl . H and. I 1937/38, 357. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 70. 

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

dat de wijze behoort geregeld te worden, waar
op, in afwijking van artikel 23 der Indische 
Comptabiliteitswet 1925 (Staatsblad n°. 328), 
voor het dienstjaar 1938 zal moeten worden 
voorz ien in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te l ande; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen Minister van Koloniën ge
durende het jaar 1938 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indische Comptabi li teitswet 
1925 (Staatsblad n°. 328) in 's Rijks schatkist 
gestorte gelden te boven te gaan met een som 
van ten hoogste f 200,000,000 (tw ee honde,·d 
millioen gulden) . Onze Minister van Finan
ciën zal in dat voorschot aan de Indische kas 
mogen voorzien door ui tgifte of beleening van 
bewijzen van vlottende schuld, met inachtne
ming van de daaromtrent bestaande en nog 
vast te stellen wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1938. 
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L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 

s. 953. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

C h. W e I te r. 
De Minister van Financiën, 

J. A. d e W i I de. 
(Uitgeg. 11 Januari 1938. ) 

16 D ecember 1937. BESLUIT tot wijziging 
van bepalingen betreffende Roomsch-Ka
thol ieke geestelijken in N ederlandsch-Indië. 

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

Koloniën van 5 November 1937, 4de Afdee
ling, Bureau B.O.Z. , n°. 1; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
23 November 1937, n°. 60); 
. Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 9 December 1937, 
4e Afdeeling, Bureau B.O.Z., n°. 5; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be
staande bepalingen betreffende Roomsch-Ka
tholieke geestelijken in Nederlandsch-Indië 
samen te vatten in een regeling en deze in 
overeenstemming te brengen met den huidi
gen toestand ; 

Den Volksraad gehoord ; 
Gelet op de artikelen 70 en 176 van de 

Indische Staatsregeling; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. Buiten werking worden gesteld de 
Koninklijke Besluiten van 25 December 1855 
(Indisch Staatsblad 1856 n°. 21) en 19 F e
bruari 1921 n°. 65 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 81, Indisch Staatsblad n°. 259), zooals die 
sedert zijn gewijzigd en aangevuld, laatstelijk 
bij Koninklijk Besluit van 20 September 1921 
n°. 64 (Nederlandsch Staatsblad n°. 1079, 
Indisch Staatsblad n°. 750), wat betreft eerst
genoemd Koninklijk Besluit behouden artikel 
2, zoomede de daarin voorkomende pensioens
bepalingen, voor zoover deze ingevolge artikel 
25 lid 2 van het Indisch Burgerlijk Pensioen
reglement nog op bepaalde personen van toe
passing zijn. 

2. Op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van dit Besluit worden uit 's Lands kas be
zoldigd 1 geestelijke van den lsten rang, 22 
geestelijken van den 2den rang en 14 geeste
lijken van den 3den rang. 

3. 1. Om voor bezoldiging uit 's Lands kas 
in aanmerking te komen moeten de in het 
vorige artikel genoemde kerkelijke dienaren, 
met uitzondering van den Roornsch-Katholie
ken geestelijke van den l sten rang, voor den 
dienst in ederland ch-Indië lichamelijk ge
schikt zij n bevonden hetzij in Nederland, het
zij in ederlandsch-Indië. 

2. De keuring geschiedt op den voet van de 
bepalingen ter zake voor burgerlijke lands
dienaren. 

3. De Gouverneur-Generaal ka n in bijzon
dere gevall en vrijstelling verleenen van de 
in het eerste lid gestelde voorwaarde. 

4. De bezoldiging der Roomsch-Katholieke 
geestelijken van den lsten, 2den en 3den rang 
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wordt door den Gouverneur-Generaal in over
leg met de kerkvoogden geregeld op denzelf
den voet als die van gelijksoortige burgerlijke 
landsdienaren, overeenkomstig het voor laatst
genoemden geldend bezoldigingsstelsel en met 
inachtneming overigens van de voor dezen 
geldende regelingen en maatregelen. 

5. De Roomsch-Katholieke geestelijken, die 
voor den kerkelijken dienst in Nederlandsch
Indië uit Nederland worden uitgezonden, ge
nieten, wanneer zij bestemd zijn voor de ver
vulling van vacatures in het uit 's Lands kas 
bezoldigd personeel, een voorloopige bezoldi
ging, een tegemoetkoming in de uitrustings
kosten en verdere voordeelen op den voet van 
de bepalingen en voorwaarden, waaronder 
personen voor den burgerlijken dienst in Ne
der! andsch-Indië uit Neder! and worden uit
gezonden. 

6. Voor of aan Roomsch-Katholieke geeste
lijken, die voor den dienst in Nederlandsch
Indië zijn uitgezonden boven het getal van het 
uit 's Lands kas bezoldigd personeel, wordt, 
wanneer zij voor het eerst worden aangewezen 
voor de vervulling van vacatures in het uit 
's Lands kas bezoldigd personeel, het bedrag 
vergoed, dat het Land aan hun uitzending en 
overtocht naar N ederlandsch-Indië zou hebben 
ten koste gelegd, indien zij op den voet van 
het vorig artikel waren uitgezonden. 

7. De Gouverneur-Generaal stelt voor elk 
der Apostolische Vicariaten en Prefecturen 
in overleg met de kerkvoogden een maande
lijks uit te keeren bedrag vast a ls vaste tege
moetkoming in alle door de dienaren der 
Roomsch-Katholieke Kerk op hun dienstreizen 
binnen Nederlandsch-Indië te verrichten uit
gaven, met inachtneming van de regelingen en 
maatregelen ter zake voor burgerlijke lands
dienaren. 

8. Alle overige voor de Europeesche bur
gerlijke la.ndsdienaren in eder!andsch-Indië 
geldende personeele regelingen worden, mor 
zoover niet anders is of wordt bepaald, vol
ledig van toepassing verklaard op de Roomsch
Katholieke geestelijken van den l sten, 2den 
en 3den rang. 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van een door den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indi ë te bepalen dag en werkt, 
voor zooveel arti kei 4 betreft, terug tot 1 
Februari 1925. 

Onze Minister van Koloniën is bel ast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16den December 1937. 

s. 954. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

C h. We I te r. 
(Uitgeg. 28 Dece,nber 1937. ) 

17 D ece1nbe,- 1937. BESLUIT, houdende voor
schri ften ter uitvoering in Nederlandsch
l ndië van de op 6 Mei 1937 te Londen 
gesloten internationale overeenkomst be
treffende de regeling van de productie en 
den afzet van suiker. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

K oloniën van 23 October 1937, 8e Afdeel ing, 
n° 27 · 

Over;vegende, dat het noodzakelijk is voor 
Nederlandsch-Indië regelen te stell en ter uit
voering van de op 6 Mei 1937 te Londen ge
sloten internationale overeenkomst betreffende 
de regeling van de productie en den afzet van 
suiker· 

Ove,;vegende voorts, dat zich hier een geval 
voordoet van spoedeischenden aard, a ls be
doeld in den aanhef van artikel 70 der In
di sche Staatsregeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1937, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 December 1937, 8e 
Afdeel ing, n°. 30; 

Gelet op artikel 91 der Indische Staatsrege
ling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Bij het verleenen van vergun

ningen voor den ·uitvoer van suiker uit Ne
der! andsch-Indië op den voet van de Suiker
uitvoerordonnantie 1936 (Indisch Staatsblad 
1936 N°. 41) zooals die thans lu idt, of nader 
mocht komen te luiden, dan wel op den voet 
van een daarvoor in de plaats tredende ordon
nantie, wordt in acht genomen het bepaalde 
in artikel 22 van de op 6 Mei 1937 te Londen 
gesloten overeenkomst betreffende de regeling 
van de productie en den afzet van suiker. 

2. Bij het vaststellen ingevolge de arti ke
len 3 van de Suikerovergangsregeling 1937-
1939 (Ind isch Staatsblad 1'936 N °. 38) en van 
de Suikerconsol idatieregel ing 1940 (Indisch 
Staatsblad 1936 N°. 39) van de totale jaar
productie van suiker in Nederlandsch-Indië 
wordt in acht genomen het bepaalde in de ar
tikelen 26 lid b en e en 27 der op 6 Mei 1937 
te Londen gesloten overeenkomst betreffende 
de regeling van de productie en den afzet van 
suiker. 

2. Voorschriften ter uitvoering van het in 
artikel 1 bepaalde worden vastgesteld bij of 
krachtens ordonnantie. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien de r dagteekening van 
het Staatsblad van Nederlandsch-Indië, waar
in het is geplaatst. 

Onze Minister van Koloni ën is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den December 1~37. 

s. 1208. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van K oloniën, 

C h . We I te r. 
( Uitgeg. 28 D ece,nber 1937.) 

27 Decernber 1937. ,vET, houdende naturali-
satie van E. H. Bähi· en 21 anderen. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 335. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 398. 
B ijl. H and. 1 1937/38, 335. 
Hand. l 1937/38, bladz. 46. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
J 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, 
dat e r aanl e idi ng is tot natu ralisatie van 
Eugen H ans B ähr en 21 anderen , die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in a rt ikel 2 ge
noemde voor zoovee l doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artike l 3 der wet van 12 
Decem ber 1892 (S taatsblad N °. 268), op het 
N ederl anderscha p en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzi gd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen N os. 209 en 913) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederl a nder 

wordt bij deze verl eend aan: 
1°. E u gen H ans B ähr, geboren te R ott,er

da m (Zuidholland) den 11 November 1902, 
wal baas, wonende te A mste1'1l.a1n,, provincie 
N oordholl and ; 

2°. Waltet· Georg H einrich B rinker, gebo
ren te H annover ( P ruisen) den 13 Septem ber 
1913, meubelm aker , wonende te D el ft , pro
vincie Z uidholland; 

3°. H erm ann R obert Franz Brunn111ayer , 
geboren te W ar nsdo1·f ( T sj echo-Sl owa kije) den 
2 Augustus 1898, machine-bankwerker , wo
nende te A msberrdarm, provincie N oordlwlland; 

4°. Lothar P eter L eo-ru:urd Grijns, geboren 
te M ünchen -Gladbach ( P ruisen) den 22 April 
1898, waschindust r ieel , wonende te Utrecht , 
provinc ie Utr ech t ; 

5°. Ad,olf Otto Dill enius, geboren te M a
kassar ( N ederl andJsch Indië) den 15 Juni 1914, 
automobielh andelaar , wonende te Bandoen g 
(NetlJerlandsch I ndië); 

6°. Cyrill e H aeve, geboren te E essen ( B el 
gië) den 25 September 1888, zetwinkelier in 
koloniale- en grutterswaren, wonende te H ee.,
wijk, provincie Noo1-dbrabant ; 

7°. R ichm ·d T i tus J üttn er , geboren te A lt
gro tt kau ( P,-uisen,) den 2 October 1886, ad
ministrateur, burgerlijk ambtenaar van de 
Intendance, wonende te B ando eng (Ned er
landsch Indië); 

8°. W ilhelm P et ,-us K alb , geboren te R ot
te,·dam ( Z uidholland) den 10 J uli 1907, ver
tegenwoordi ger, wonende te R ott erdam, pro
vincie Z uidholland; 

9° . W ilhel m A lb e-rt Oscar K reiss, geboren 
te Lüchow ( Pruisen) den 22 Juli 1890, h an
delscorrespondent, wonende te R otterdam . pro
vincie Z uid holland; 

10°. H enri Frederic Georges H u bert M axi
milian M a rie Ghislain Baron de L oë, geboren 
te Mhee,· ( L imbury ) den 30 September 1896, 
landeigenaar, wonende te Mhee1·, prov incie 
L imburg ; 

11 °. H e-rrnatnn J,f ayer hoff er , geboren te 
V ai hingen aan d en Enz ( W urtemberg) den 24 
M aart 1908, huisknech t , wonende te 's- G,·aven
ha,ge, provincie Z uidlwlland ; 

12°. M aria Theresia D e M eyer , geboren te 
S choten ( B elgië) den 28 Juli 1914, lee rling
verp leegster, wo nende te Z utphen, prov incie 
Gelderland; 

13°. A lois N owak, geboren te W eenen 
( Oos tenrijk) den 12 M aart 1895, fa brieksbaas, 
wonende te E nsch ed e, prov incie Overijssel ; 

14°. L eopold F ,·anz P an·ze ,·, gebornn te 
W een en ( Oostenrijk) den 24 December 1911 , 
bloemistknecht, wonende te A alsm eer , provin
cie N oordholland; 

15°. H ans K urt W il heln, S ch1'0ed er, ge-
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boren te H wmbur·g ( D uitschland) den 4 Au
gustus 1899 , Indisch a rts, wonende te M eest e1·
Cornel is (Nede,·landsch Indië); 

16°. H edwig Marie R egina von S chud·
mann, geboren te Saargem ünd ( Frankrijk) .den 
26 J anuar i 1914, ka ntoorbediende, wonende 
te 's-Gravenhage, pro vincie Zuidholland ; 

17°. J os,ep h H u be1·t S churen, geboren te 
B onnenbroich , Rheydt ( P ruisen,) den 29 Maart 
1889, draadtrekker-gereedsch apma ker, wonen
de te D elft, provinc ie Zuidh olland ; 

18°. F erdinand J ose f S enda, geboren te 
W een en ( Oostenrijk) den 23 Me i 1886, lee raar, 
wonende te B andoeng (Nede,·landsch Indië); 

19°. Rudolf Sil berman, geboren te Nor,·kö
ping (Z w eden) den 7 N ovember 1906, musicus, 
wonende te 's -Gravenha ge, prov incie Z uid
holland ; 

20. E m il Paul W olf , geboren te R otbe,·dmrn 
( ZuitlJhollan d ) den 17 Juli 1915, machine
bankwerker, wonende te R otte,·dan, , provincie 
Zuidholland; 

21 °. H errm ann J osef W ü ll enweber , geboren 
te Dü r boslar, Aldenhoven ( P ruisen) den 7 
Februar i 1894, aannemer en winkelier in 
ij zerwaren, wonende te K erkrade, provincie 
L imbu ,·g. 

2. Met uitbre id ing van het bepaalde bij 
a rt ikel 6 der wet van 12 December 1892 
(S taatsblad N °. 268) , op het N ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzi gd bij de wetten van 21 December 1936 
(Staatsbladen Nos. 209 en 913), wordt bij àeze 
de h oedani gheid van N ederl ander verl eend 
aan A nna S chüren, geboren te M ünchen -Glad
bach ( P1-uisen) den 18 Juni 1916, kl eermaa k
ster , wonende te D elft, provincie Z uidholland. 

3. Deze wet treedt i"n werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Amsterdam, den 27sten Decem

ber 1937. 
WILHELMI NA . 

D e M inist e,· van J usti t ie, C. Go s e l i n g . 
(Ui tgeg . 28 D ecern be,· 1937.) 

s. 1209. 

31 D ecernb er 1937. WET, houdende natura li -
satie van H. Blu,n en 18 anderen. 

B ijl. Hand . Il 1937, 513 ; 1931/38, 17.2. 
H and. 11 1931/38, bladz . 766- 769, 775. 
B ij l . H and. l 193 7/38 , 172. 
H and. l 1937/38, bla4z . 65/6 . 

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

dat er aanle id ing is tot natura] isatie van 
H irsch B lu 1n, en 18 a nderen , d ie a a n Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overl eg
g ing - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlij k - van de 
bewijsstukken, bedoeld in a rt ikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268 ), 
op het Nederl anderscha p en het ingezeten
schap, laatste lijk gewij zigd bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 
213 ) ; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van State, enz. 
A rt. 1. De hoedanigheid van Nederl ander 

wordt bij deze verl eend aan: 
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1 °. Hirsch Blum, geboren te K raka1t ( Po
len) den 23 April 1896, zendeling bij de Ne
derlandsche Vereeniging voor Israël , wonende 
te Amsterdam, provincie N 001·dholland ; 

2°. V inzenz J ohann D ostal, geboren te 
W eenen ( Oostenrijk) den 31 J anuari 1911, 
boerenarbeider en straatma ker, wonende te 
V orden, provincie Gelderland ; 

3°. I wan Fedoroff, geboren te No vgorod 
(Rusland) den 12/25 October 1892, musicus, 
wonende te Bandoeng (Nederlanilsch Indië); 

4°. P eter J oseph Fliescher, geboren te H ey
den, Rheydt (Pruisen) den 5 December 1887, 
t immerman-mijnwerker, wonende te S chin
veld, provincie Li1nburg ; 

5°. Walter Flight, geboren te Amsterdann 
(Noordholland) den 12 Maart 1910, tweede 
machinist ter koopvaardij, wonende te H aar
lem, provincie Noordholland; 

6° . Franz J ohann J ansen, geboren te Frei
senbruch thans Essen ( P ruisen) den 10 Maart 
1904, mijnwerker-houwer, wonende te Nuth, 
provincie Lim burg; 

7°. Theodor Walther Körb er, geboren te 
Schöneberg (Pruisen) den 7 Juli 1893, leera ar 
aan eene Middelbaar Technische School, wo
nende te H aarlem provincie Noordholland; 

8°. Catharina H erm,ine Niehaus, geboren te 
E-rmke, M olbergen (Pruisen) den 16 Januari 
1894, leerares bij het landbouwhuishoudonder
wijs, wonende te Noord-Deurnin gen, gemeente 
Denekamp, provincie Overijssel; 

9° . P ieter Egidius H endrikus P eusens, ge
boren te H outhem (Li1nbv:rg) den 7 J anuari 
1913, leerling-mijnopzich ter, wonende te V al
kenbu1·g, provincie Li1nburg; 

10. Arthur R ose"berg, geboren te Gerres
heim, Dusseldo•·p (Pruisen) den 18 November 
1896, procuratiehouder, wonende te J ogjakarta 
(N ederlandsch I ndië); 

11°. Kurt Dagobert Schwabache,·, geboren 
te Stuttgart (Wurtemberg) den 4 Juni 1911 , 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Z uidholland; 

12°. Prof. Dr. H ermann W erner Siemens, 
geboren te Charwttenburg (Pruisen) den 20 
Augustus 1891, hoogleeraar in de medische fa. 
cul teit en arts, wonende te L eiden, provincie 
Zuidholland ; 

13°. H enri Stroobants, geboren te Leuven 
(B elgië) den 10 J uli 1904 , bedrijfsle ider, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

14° . Carl F erdinand Friedrich Stück, gebo
ren te Gassel (Pruisen) den 9 J uni 1892, des
kundige en leeraar in autot.echnie k, wonende 
te M amrtensdijk, provincie Utrec ht; 

15°. R udolf Friedrich Volz, geboren te 
P curapattan, Batavia (Nederlandsch Indië) den 
16 November 1907, ingenieur, wonende te 
Eindhoven, provincie N oordbraban t; 

16°. H el ena H e1-mine Maria lVinkele1·, ge
boren te Meppen ( Pruisen) den 4 October 
1895, leerares bij het landbouwhuishoudonder. 
wijs, wonende te Noord- Deurningen, gemeente 
Denekamp, provincie Ov,erij slfel. 

2. Met afwijkin g van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid onder 3° ., dei· wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlauderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wetten van 21 Decem
ber 1936 (Staatsbladen nos. 209 en 913) , wordt 
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bij deze de hoeda nigheid van Nederlander 
verleend aan J ohann Theodoor Lohues, gebo
ren te Gram-sbergen ( Ove-rijs~el) 7 J anuari 
1898 , landbouwer in eigen bedrijf, wonende te 
Nieuw-Amste1-dam, gemeente E mmen, provin. 
cie Drenthe. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N °. 268), op het Nederl ander
sch ap en het ingezetensch ap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wetten van 21 December 1936 
(S taatsbladen Nos. 209 en 913). wordt bij deze 
de hoedan igheid van Nederlander verleend 
aan : 

1 °. Vladimir F edomff , geboren te Sint P e
te.-sburg (R usland) den 9/22 Augustus 1914, 
zonder beroep, wonende te B ancloeng (Neder
landsch Indië); 

2°. H errnann J oseph Fliescher, geboren te 
Rheyil,t (Pruisen) den 22 November 1914, 
kapper, wonende te Sc hinveld, provincie L im
bu1·g. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA . 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 

(Uitgeg. 4 Januari 1938. ) 

s. 1210. 

31 Decetnber 1937. WET, houdende natura li -
satie van H. F . Arnold en 19 anderen . 

B ijl . Hand. Il 1937/38, 309. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 731. 
B ijl. Hand. I 1937/38, 309 . 
H and. l 1937/38, bladz. 65/6. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
H enri Frédéric Arnold en 19 anderen, di e 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 
21 December 1936 (Staatsbla.den nos. 209 en 
913); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. H enri Frédéric A rnold, geboren te Ant

werpen (B elgië) den 31 Mei 1910, vertegen
woordiger, wonende te Haarl em, provincie 
N oordholland; 

2° . Nancy Charlotte van Aalst, geboren te 
's-Gmven hage ( Zuidholland) den 26 April 
1883, zonder beroep, weduwe van Dr. Giovanni 
Balm,a, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

3°. H élène Marie R enée B ertin, geboren te 
M aastricht (Limburg) den 1 Mei 1905, ka n
toorbed iende, wonende te Maast?·icht , provin
cie Limbu1·g; 
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4° . J osef Cappa, geboren te Horst, thans 
Gelsenlcirchen.-Horst (Pruisen) den 10 Sep• 
tember 1889, mijnwerker-houwer, wonende te 
Schaesberg, provincie Limburg; 

5°. Paul Constant Gérard Marie Chalanton, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
3 April 1911, kantoorbediende, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

6°. P eter Franz Coutnan:i, geboren te Vier. 
sen (Pruisen) den 30 Juli 1887, mijnwerker, 
wonende te Brunssum, provincie Limbu1·g; 

7°. A nna Elisabeth Mario- E icker, geboren 
te M ünchen-Gladbach (P1·uisen) den 25 Augus
tus 1895, verpleegster, wonende te Enschede, 
provincie Overijssel; 

8°. 'l'ibor F eldman, geboren te Miskolc 
( H ongarije) den 21 Mei 1908, bedrij fsleider, 
wonende te Oldenzaal, provincie Overijssel ; 

9°. J ohann Wilhelm Geu1·ink, geboren te 
Anholt (Pruisen) den 28 Maart 1879, la nd
bouwer, wonende te Voorst, gemeente Gen
r1ringen, provincie Gelderland; 

10°. Sigismund Gips, geboren te Pabianize 
(Polen) den 1 April 1899 , koopman, wonende 
te Rotterilam , provincie Zuidholland; 

11 °. Stefan 'l'heodor Grünewald, geboren t,e 
Oberhausen {P"l'uisen,) den 27 M ei 1905, ha n
delsagent, wonende te T erborg, gemeente 
W isch, provincie Gelderland; 

12°. R icha1·d Eugen Horst, geboren te 
B eufh e11o (Pruisen) den 2 F ebruar i 1888, mijn. 
opzichter, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg ; 

13°. Eugène Marcel Pie1Te J eanmaire, ge• 
boren te St . Pie,n de la Mart inique ( Martini
que) den 13 Juli 1894, tijdel ij k werkzaam als 
opzichter bij den gemeentelijken technischen 
dienst van R otterda,n, tevens leeraar aan de 
gemeentelijke V akteekenschool aldaar, wonen. 
de te Soest, provincie U In-echt; 

14°. August Ferdinand Friedrich J ohn, ge. 
boren te Sinsl eben, Ern,sl eben (Saksen) den 
28 F ebruar i 1886, fabrikant va n metaalwaren, 
wonende te Amste,,dam, provincie Noordhol
land; 

15°. Engelbert Kamphuis, geboren te Ahaus 
( Pruisen) den 31 Mei 1905, landbouwer, wo
nende te Buurse, gemeente Haaksb ergen, pro
vincie Overijssel ; 

16°. H erinanus J osephus Franciscu8 Wil 
hel,n Kl erx, geboren te 's-Gravenhage (Zuid
holland) den 15 J a nuari 1915, kappe1·sbedien
de, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

17°. W ilhelm Kl erx, geboren te Rheydt 
( P1-uisen) den 20 J uni 1878, worstmaker in 
loondienst, wonende te 's -Gravenhage, provin. 
cie Zuidholla,nd; 

18°. Anna ~Marie R öme,·, geboren te Dalb y 
( Denemarken) den 16 Mei 1891, buish<ludster, 
wonende te D eventer, prov1nCie Overi;ssel; 

19°. J eanne Hub ertine de Suray, geboren 
te Houtain-St . Siméon ( B elgië) den 14 J anuari 
1903, onderwijzeres, wonende te J.faastricht, 
provincie Limburg. .. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bi] ar
tikel 3, vierde lid onder 3°., der wet van 12 
Décember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenscha p, laat
stel ij k gewijzigd bij de wetten van 21 Decem• 
ber 1936 (S taatsbladen nos. 209 en 913) , wordt 
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bij deze de hoedan igheid van ederl ander 
verleend aan G1·ete Katharina Gebauer, ge
boren te Eickel, Wanne-Eickel (Pruisen) den 
22 Maa rt 1914, zonder beroep, wonende te 
H ee1·l en, provincie Li,nburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, C. Gos e I i n g. 
(Uitgeg. 4 J anuari 1938. ) 

s. 1372. 

27 Decem ber 1937. BESLIDT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-ondenvijswet van het Gereformeerd 
Gymnasium te Kampen van de a tional e 
Vereeniging voor Gereformeerd Voorbe
reidend Hooger Onderwijs, gevestigd al
daar. 

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

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 12 
November 1937, N °. 17138 III, Afdeeling 
Voorbereidend H ooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs. 
wet ; 

Gezien Ons bes! uit van 8 Februa ri 1932 
(Staatsblad N °. 4~l; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1937, 0

• 32); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 December 1937, N °. 
20976, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
M iddel baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1938 het Gerefor. 

meerd Gymnasium te K ampen van de Natio
nale Vereeniging voor Gereformeerd Voorbe
reidend Hooger Onderwijs, gevestigd a ldaa r , 
opnieuw voor een tijdvak van zes ja ren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wette! ij ke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het e inde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën a f te 
geven, da t met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staa tsblad zal worden 
gep laatst, en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

Amsterdam, den 27sten December 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem ake r de B r u ï n e. 
(Uitgeg. 11 JanUOJri 1938.) 
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s. 1406. 
31 Decembe,· 1937. WET tot goedkeur ing van 

den onderhandschen verkoop van een over
hoek van den Rijksweg n°. 58 onder Klo e
tinge aan J. M. van der Schalk te Schie
dam c.s . 

Bijl . Hand. II 1937/38, 369. 
Hand. Il 1937/38, blad~ . 965. 
B ijl . H and. I 1937/38, 369. 
Hand. I 1937/38, blaw, . 66. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Jan Margarethus van der Schalk, in
dustr iëel te Schiedam c.s. in koop is gevraagd 
een overhoek onder Kl-Oetinge van den Rijks
weg n°. 58 (gedeelte Kruiningen-Goes), en 
dat het belang van den Staat zich tegen dezen 
verkoop niet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den on
derh andschen verkoop aan J a n Margarethus 
van der Schalk, industriëel te Schiedam en 
anderen, van een perceel bouwland onder 
Klo etinge, vormende een overhoek van den 
Rijksweg n° . 58 (gedeelte Kruiningen- Goes), 
welke verkoop is geconstateerd bij de in af
schrift aan deze wet gehechte a kte dd . 26 
Augustus 1937. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De-

cember 1937. WILHELMINA. 

AFSCHRIFT. 

De M inister van Financiën, 
J. A . d e W i l d e. 

(Uitgeg. 21 Januari 1938.) 

De ondergeteekenden: 
1. Heero Ruurd H eerema, Ontvanger der 

registratie en domeinen te Goes, handelende 
namens den Staat der Nederlanden (hierna 
aan te duiden als de Staat), hiertoe gemach
tigd bij brief van den Directeur der registratie 
en domeinen te Middelburg, d .d. 10 Mei 1937, 
n°. 3056, gegrond op de missive van den Mi 
nister van Financiën, dd. 8 Mei 1937, n°. 7 
afdeeling Domeinen; 

2. a. Jan M argarethus van der Schalk, in
dustrieel te Schiedam; 

b. Maria Frederica Johanna Christina van 
der Schalk, zonder beroep te 's-Gravenhage; 

c. Margaretha Maria van der Schalk, zon
der beroep te Schiedam; 

d . Anna Maria Catharina Drost, weduwe 
Mr. Dr. Care! J an Petrus van der Schalk, 
zonder beroep te Naarden; 

e. Ir. Frederik Johan Christiaan van der 
Schalk, Ingenieur te Bussum, 

zijn overeengekomen a ls volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet, aan: 

1. Jan Margarethus van der Schalk voor
noemd voor 1/ 3 gedeelte; 

2. Maria Frederica Johanna Christina van 
der Schalk voornoemd voor 1/4 gedee lte ; 

3. Margaretha Maria van der Schalk voor
noemd voor 1/4 gedeelte; 

4. Anna Maria Catharina Drost, weduwe 
Mr. Dr. Care] J an Petrus van der Schalk 
voornoemd voor 1/12 gedeelte; 
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5. Ir. Frederik Johan Christiaan van de r 
Schalk voornoemd voor 1/12 gedee lte, 

die in koop en in e igendomsoverdracht aan
nemen een perceel bouwland onder Kloetinge 
ten noordoosten van den Rijksweg n° . 58, ge
deelte Kruiningen-Goes, kadastraal bekend 
gemeente Kloetinge sectie C, n°. 859, groot 
1.21.43 H.A. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de som 
van twee duizend een.honderd vijf en tachtig 
gulden en vier en zeventig cent (f 2185. 74) en 
onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. H et verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met a lle daaraan verbonden I usten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar
heden . 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwar ing ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschi l tusschen de werkel ijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De koopers kunnen het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeur ing is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zijn van den aanvang der ee,·st
volgende belastingjaren af voor reken ing van 
de koopers , onverschi lli g te wiens name de 
aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergel ijking 
mogelijk zal zijn, gesch ieden ten kantore van 
den Ontvanger der registratie en domeinen te 
Goes of door overschrijving of storting op 
diens postgirorekening n°. 4539, (in welk ge
val de oorzaak der betaling op het overschrij
vings- of stortingsbiljet moet wo rden vermeld) 
of bij de Nederl andsche Bank, binnen een 
maand na den dag, waarop door dezen aan 
de koopers bij aangeteekend schrijven is ken
nis gegeven van de hiervoor bedoelde goed
keuring dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit een 
door den genoemden Ontvanger aan den voet 
van a lle exemplaren dezer akte te stell en on
derteekende verk laring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertonn ing van het bewijs van ter 
post bezorging van den aangeteekenden brief, 
terwijl de inhoud, a ll es behoudens tegenbe
wijs, zal geacht worden overeen te stemmen 
met de daarvan gehouden aanteekening in het 
correspondentieregister van genoem den Ont
vanger. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald , verbeuren de 
koopers een boete van tien gu l den voor iedere 
ingegane maand verzu im , en heeft de Staat 
het recht deze koopovereenkomst onmiddellijk 
te ontbinden, zonder eeni ge rechterl ij ke tus
schenkomst en zonder dat in beide gevall en 
eenige inverzu imstell ing noodig is. 

Art. 6. Het bij deze akte verkochte perceel 
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heeft geen uitweg naar den nieuw aan te 
leggen Rijksweg. 

Art. 7. T en behoeve van den aangrenzen
den nieuw aan te leggen Rijksweg, thans ka
dastraa l bekend onder meer als gemeente 
Kloetinge, sectie C, nommer 858, en ten laste 
van het bij deze akte verkochte perceel , voor
zoover betreft de strook ge legen b innen een 
a fstand van vij ftig meter uit de as van di en 
Rijksweg, wordt gevestigd de erfdienstbaar
he id dat daarop geen gebouwen of getimmer
ten mogen worden opgericht. 

Art. 8. De e igenaar van het heerschend erf 
heeft het recht tot het verwij deren van a l het
geen in strijd met de bij artikel 7 gevestigde 
erfd ienstbaarheden op het lijdend erf mocht 
zijn opger icht, ronder dat daaraan eenige 
ingebrekestelling vooraf behoeft te gaan en 
zonder dat daarvoor eenige rechterlijke t us
schenkomst noodig is. 

Art. 9. De boomen, voorzoover nog aanwe
zig op het gedeelte van het perceel vroeger ka
dastraal bekend gemeente Kloetinge, sectie 
C, n°. 167, zijn niet in den verkoop begrepen 
en zullen worden weggeru imd binnen zes we
ken nadat de koopers van den grond hiertoe 
hun verlangen te kennen geven . 

Art. 10. De Staat verpl icht zich de sloot 
tusschen het bij deze akte verkochte en de aan 
koopers toebehoorende aangrenzende perceelen 
te dempen met van den wegaanleg vrij komen
de gronden. 

Art. ll . 1. De overschrijv ing van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden Ontvanger. Deze 
overschrijving kan door de koopers niet wor
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomstig arti kel 5, li d 4, ver
schu ldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte en der aangehechte 
teekening, a lsmede die op haar uitvoering 
vallende, komen ten laste van de koopers en 
moeten door hen binnen veertien dagen na 
opgave worden betaald op de wij ze, in artikel 
5 omtrent de voldoening van de koopsom 
voorgeschreven. 

3. Bij te l ate betaling der kosten, in lid 2 
van dit artikel bedoeld, verbeuren de koo
pers één gulden boete voor elke ingegane 
week verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid verschul
digde boete door de koopers zijn betaald, 
wordt een exempl aar daarvan door den Ont
vanger aan de koopers uitgereikt. 

Art. 12. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Goes den 26 Augustus 1937, onder goedkeu
ring der bijvoegingen op blz. 1 en 2. 

(get.) H. R. H eerema . 
J . M. v. d . Schalk. 
M . v. d. Schalk. 
M. M. v. d. Schalk. 
A. M. C. v. d . Schalk-Drost. 
F . J . C. van der Schalk. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
D e M inister van Financiën, 

J . A. d e W i I d e. 

1937 

s. 1407. 

31 Decemb<tYr 1937. WET tot goedkeuring va.n 
den onderhandsche n ve1·koop aan de ge
meente 's-G,•avenhage va.n Staatsgrond te 
's- G,·avenhage, kadastraal bekend aldaar, 
sectie V, nos. 2737 en 5652. 

Bij l . H and. II 1937/38 , 371. 
Hand. Tl 1937/38, bladz. 965. 
Bijl. H and. l 1937/38, 371. 
H and. I 1937/38, blwk. 66. 

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

dat de gemeente 's-Gmvenhage in koop heeft 
gevraagd een oppervlakte Staatsgrond te 
's-C,,·avenhage en dat het belang van den 
Staat zich tegen dezen verkoop n iet verzet; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E enig a rt ikel. 

Goedkeuring wordt ve rl eend aan den onder
handschen verkoop a.an de gemeente 's-Gra
ve,~hage van een oppervlakte Staatsgrond te 
's-G,·avenhage, geconstateerd bij de in a f
schrift aan deze wet gehech te akte, d.d. 18 
September 1937. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
J . A. d e W i I d e. 

De M inister van Ecorwmische Z aken, 
S t e e n b e r g h e . 
(Uitgeg . 21 J anuari 1938.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
la. Otto Verhagen, Inspecteur der Domei

nen te 's-Gravenhage, en 
b. Gerrit Gerbranda, houtvester in de hout

vesterij H aarlem, wonende te Haarlem, 
tezamen, 

h andelende na.mens den Staat der Neder
landen (hierna aan te duiden a ls de Staat) , 
hiertoe gem achtigd ondersche idenlij k bij brief 
van den Directeur der R egistrat ie en Domei
nen te 's-Gravenhage, dd . 7 Augustus 1937 n°. 
446/7850, gegrond op de missive van den 
Minister van Financiën dd. 4 Augustus 1937 
n°. 9 a fd. Domeinen, en bij br ief van den 
Directeur van het Staatsboschbeheer dd. 8 
September 1937 n°. 5974, gegrond op het 
schrijven van den Minister van Economische 
Zaken, dd . 6 September 1937, Directie van den 
L andbouw, n°. 9077 afd . 6 ; 

2. Professor Ingenieur Cornelis Lodewijk 
van der Bilt, wethouder, waarnemend burge
meester der gemeente ' s-Gravenhage, wonende 
te 's-Gravenhage, te dezen in zijn voormelde 
hoedan igheid de gemeente 's-Gravenhage wet
t ig ver tegenwoordi gende en tevens handelende 
ter uitvoer ing van h et beslui t van den Raad 
dier Gemeente, genomen in zijn vergader ing 
van 20 J anuari 1936 goedgekeurd door Gede
putee rde Staten va.n Zuid-Holland bij hun 
besluit van 18 Februari 1936 G.S. n° . 307 ; 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in e igendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
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de wet, aan de Gemeente 's-Gravenhage die 
zulks aanneemt: 
een duinterrein, groot 7.88.60 h.a., kadastraal 
bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V . n°. 
2737, groot 1.40 aren en n°. 5652, groot 
7.87 .20 h .a. 

V an het perceel n° . 5652 is een gedeelte, ter 
grootte van 15.60 aren, uit het vroegere per
ceel , kadastraal bekend gemeente 's-Graven
hage, sectie V n°. 5583, en een gedeelte, ter 
grootte van 99. 70 aren, uit het vroegere per
ceel , kadastraal bekend a ldaar, sectie V n°. 
5586, aan de Gemeente 's-Gravenhage in erf
pacht uitgegeven onderscheidenlijk tot 31 De
cember 2021 en 31 December 1983, krachtens 
de a kten van 29 October 1922 en 21 F ebruari 
1924, overgeschreven ten hypotheekkantore te 
's-Gravenhage, respectievelijk 1 D ecember 
1922 in deel 1845, n°. 9 en 7 Maart 1924 in 
deel 1903, n°. 1. 

Door de eigendomsoverdracht van het per
ceel n°. 5652 gaat het erfpachtsrecht van de 
Gemeente 's-Gravenhage op de in de vorige 
al inea bedoelde perceelsgedeelten door ver
m enging te niet, blijvende niettemin de krach
tens de voormelde akten door de Gemeente 
te betalen erfpachtscanon voor het bij haar 
in erfpacht gebleven terrein op dezelfde be
dragen bepaald. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van tweehoniLerd zes en dertig duizend 
vijfhonderd tachtig gulden (f 236,580) , overeen
komende met een prijs van f 3 per M2. , en 
onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met a ll e daaraan verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar
heden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
e igendom . 

3. H et verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

4. D e Gemeente is verplicht binnen vijf ja
ren na de dagteekening dezer a kte, behoudens 
verlenging van dien termijn door den Staat, 
den bestaanden strandboulevard door te trek
ken tot de eventueel zeewaarts te verlengen 
grens tusschen de perceelen kadastraal be
kend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, n°. 
5652 en 5653. 

5. Indi en mocht blijken, dat in verband 
met deze doortrekking, wijzigingen in de be
grenzing van het verkochte terrein noodig of 
wenschelijk zijn, zullen deze wijzigingen, nadat 
zij de goedkeuring van den Minister van Fi
nanciën hebben verkregen, nader bij akte 
worden vastgesteld. 

6. Mocht dientengevolge meer of minder 
grond aan de Gemeente worden overgedragen, 
dan zal dit meerdere of mindere tegen een 
prijs van (f 3) drie gulden per vierkant.en 
meter tusschen den Staat en de Gemeente 
worden verrekend. 

7. Zoolang de bedoelde boulevarddoortrek
king niet heeft plaats gehad, behoudt de Staat 
de besch ikking over - en de inkomsten van -
het in dezen verkoop begrepen gedeelte strand , 
en wel tot aan het oogenblik, waarop de 
Gemeente naar het oordeel van den Minister 
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van Financiën met de werkzaamheden dezer 
doortrekking een aanvang maakt. 

Art. 2. De koopster kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden, terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 3. 1. De grond- en andere zakel ij ke 
belastingen en lasten van het verkochte ge
heven wordende zijn van den dag der aan
vaarding af voor rekening van de koopster, 
onverschillig te wiens name de aanslag ge
schiedt. 

2. Zoolang de Staat over het in artikel 1 
lid 7 bedoelde gedeelte de beschikking be
houdt, zal de Gemeente 's-Gravenhage voor 
dat gedeelte niet meer aan I asten behoeven 
te betalen, dan daarvan thans geheven wor
den , komende het mee1:dere voor rekening van 
den Staat. 

Art. 4. 1. De betaling van de koopsom 
moet, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit 
artikel, zonder dat beroep op schuldvergel ij 
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kan
tore van den Directeur van het Staatsbosch
beheer te Utrecht (postrekening 54430), b in
nen twee maanden na den dag, waarop ge
noemde Inspecteur aan de koopster bij aange
teekend schrijven kennis heeft gegeven va11 
de hiervoor bedoelde goedkeuring dezer over
eenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Inspecteu r aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stell en 
onderteekende verklaring . 

3. De kennisgeving wordt vol led ig bewezen 
door de vertooning van het bewijs van ter 
post bezorging van den aangeteekenden brief, 
terwijl de inhoud, alles behouden tegenbewij , 
zal geacht worden overeen te temmen met 
de daarvan gehouden aanteekening in het cor
respondentieregister van genoemden Inspec
teur. 

4. Indien de koopsom n iet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
koopster een boete van 1000 gul den voor iedere 
ingegane maand verzuim en heeft de Staat 
het recht deze koopovereenkomst onmiddellijk 
te ontbinden, zonder eenige rechterlijke tus
schenkomst en ronder dat in beide gevallen 
eenige inverzuimstelling noodig is. 

5. Indien in afwijking van het plan van be
bouwing, zooals dit op 1 Januari 1933 voor 
het bij deze door de Gemeente gekochte ter
rein bestond, een grooter gedeelte van dit ter
rein voor gewoon bouwterrein (waaronder niet 
begrepen terrein voor den bouw van een 
school) wordt bestemd, dan zal over het meer
dere een bedrag van f 3 per M2. moeten wor
den toebetaal cl. 

De betaling hiervan moet geschieden binnen 
een maand , nadat de Gemeente daartoe door 
den voornoemden Inspecteur zal zijn uitgenoo
digd. De leden 1, 3 en 4 van dit artikel vin
den in dit geval voor zoover mogelijk, toepas
sing. 

6. De betali ng van de koopsom, voorzoover 
betreffende het in deze verkoop begrepen voor 
doortrekking van den strandboulevard bestem
de gedeel te strand, in artikel 1 lid 7 bedoeld , 
zal geschieden, in afwijking van het in lid 1 
van art. 4 bepaalde, binnen een maand na de 
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dagteekening van den aangeteekenden brief, 
waarbij de M inister van Financiën, overeen
komstig het bepaalde van art. 1 li d 7, aan de 
Gemeente mededeel t of doet mededeelen, dat 
de Gemeente met de doortrekki ngswerkzaam
heden een aanvang heeft gemaakt. De leden 
3 en 4 van artikel 4 zijn voorzoover mogelijk 
ook van toepassing op deze betal ing. 

Terzake van d it strandgedeelte wordt geacht 
een bedrag van zes duizend negenhonderd 
gulden (f 6900) in voormelde koopsom te zijn 
begrepen. 

Art. 5. De Gemeente 's-Gravenhage wordt 
ontheven van de verplich t ingen, omschreven 
bij artikel 5 der voorwaarden, vervat in de 
hierbovenaangehaalde erfpacht,sakte van 29 
October 1922, voor zoover deze van toepassing 
zijn op de gronden, welke bij deze akte aan de 
Gemeente worden verkocht, met dien verstan
de dat de Gemeente op hare kosten de in 
alinea a van vorenbedoeld artikel 5 bedoelde 
afrastering moet verplaatsen overeenkomstig 
de aanwijzingen en ten genoegen van het 
Staatsbo chbeheer en - indien de Staatsbosch
beheer zul ks verlangt - in de verplaatste af
raste1·ing een toegang moet maken voor het 
met toezicht belaste personeel van het Staats
boschbeheer. 

Art. 6. 1. D overschrijving van deze akte 
in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden Inspecteur. Deze 
overschrijving kan door de koopster niet wor
den gevorderd, voordat de koopsom (behou
dens het gedeelte, bedoeld in artikel 4 lid 6) 
en de eventueel overeenkomstig artikel 4 lid 
4 verschuld igde boete geheel zijn betaald. 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar u itvoering vallende, komen ten laste van 
de koopster en moeten door haar binnen veer
t ien dagen na opgave worden betaald, op de 
wijze, in artikel 4 l id 5 omtrent de voldoening 
van de koopsom voorgeschreven. 

3. B ij te late betal ing der kosten, in li d 2 
van d it artikel bedoeld, verbeurt de koopster 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige I id verschul
d igde boete door de koopster zijn betaald, 
wordt een exemplaar door den Inspecteur aan 
de koopster uitgereikt. 

Art. 7. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Inspecteur. 

Aldus in drievoud opgemaakt en geteekend 
te 's-Gravenhage, den achttienden September 
1937. 

(get.) Verhagen. 
(get. ) C. L. van der Bi lt. 
(get.) G. _Gerbranda. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Mini.ster van Financiën, 

J . A. d e W i I d e. 

1937 

s. 1521 . 

31 Dece,n ber 1937. W E T, houdende deelne
ming in preferent kapitaal van de N. V. 
Stoomvaartmaatschappij Zeela nd. (B evor
dering van vernieuwing van de vloot.) 

Bijl. Hand. II 1986/87, 454; 1987, 454; 
1987/38, 84. 

H and. ll 1937/38, bladz. 576-580. 
Bijl. Hand. I 1987/38, 84. 
H and. I 1937/88, bladz. 66. 

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

dat het wenschelijk is vernieuwing van de 
vloot der N. V . Stoomvaartm aatschappij Zee
land, gevestigd te Vlissingen, te bevorderen: 

Zoo is het, dat W ij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Onze M inisters van Waterstaat en van Fi
nanciën worden gemachtigd om namens het 
R ijk tot een bedrag van f 1,500,000 deel te 
nemen in het te vormen preferent kapitaal 
van de N. V . Stoomvaartmaatsch appij Zee
land, gevestigd te Vlissingen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 

s. 1522. 

WILHELMI NA. 
De Mini.ster van W aterstaat, 

J . v. Buuren. 
De Mini.ster van Financiën, 

J. A. de W i Id e. 
( Uitgeg. 8 J anuari 1938.) 

31 Dece,nb,er 1937. WET tot bekracht iging 
van overeenkomsten betreffen de naastings. 
prijzen van twee tramwegen. 

Bijl. Hand. II 1987/88, 888. 
Hand. ll 1987/38, bladz. 576. 
Bijl. H and. 1 1987/88, 838 . 
Hand. l 1987/88, bladz. 66. 

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

dat de naastingsprijzen van twee tramwegen 
bij overeenkomsten zij n vastgesteld en deze 
overeenkomsten ingevolge artikel 1, tweede 
lid, der wet van 22 J uli 1935 (Staatsblad n°. 
424) bekrachtiging bij de wet behoeven; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Worden bekrachtigd de in afschrift bij deze 
wet gevoegde overeenkomsten, door Onze Mi
nisters van Waterstaat en van F inanciën aan
gegaan onder dagteekening van: 

A . 25 Maart/9/17 Apri l 1937 met de N. V. 
Spoorweg-Maatschappij de Zuider Kogge in 
liquidatie omtrent den spoorweg van Hoorn 
over Venhu izen naar station Bovenkarspel
Grootebroek • 

B. 3/30 S~ptember 1937 met de N. V. Ne
derlandsch Westfaalsche Stoomtram-Maatschap. 
pij in l iqu idatie omtrent den spoorweg van 
Denekamp over Oldenzaal naar de Duitsche 
grens in de r ichting van Gronau. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. v. B u u ren. 

AFSCHRIFT. 

Tusschen 

De Minister van Financiën, 
J . A. de W i 1 de. 

(Uitgeg. 21 J anua,·i 1938.) 

den Minister van Waterstaat en den Minis
ter van Financiën, a ls zoodanig den Staat 
vertegenwoordigende, 

partij ter eenre 
en 

de N. V . Spoorweg-Maatschappij "De Zui
der Kogge" in liquidatie, gevestigd te Ven
huizen, in deze overeenkomst verder aange
duid a ls de Maatschappij , vertegenwoordigd 
door haar eenige liquidateuren, de Heeren 
J . Zijp Kzn. en Z. Bakker te Venhuizen, J. 
B ennemeer te Wijdenes, D. Laan te Schel
lingwoude, J. Hoek Spaans te Hoorn en J . G. 
Oo terbeek te Edam, als zoodanig benoemd in 
eene buitengewone Algemeene Vergadering 
van A andeelhouders, gehouden te Hoorn 23 
Mei 1936, waarin tot liquidatie werd bes loten, 

partij ter andere zijde, 
is onder voorbehoud van bekrachtiging door 

de wet, het volgende overeengekomen : 
Art. l. Krachtens de op 1 Januari 1936 

plaats gehad hebbende naasting van den spoor
weg van Hoorn over Venhuizen naar station 
Bovenkarspel-Grootebroek, gaat die spoorweg 
met ingang van genoemden datum in vo ll en 
en vrijen e igendom over aan den Staat. Tot 
dien spoorweg behooren alle oru-oerende goe
deren, welke aan de Maatschappij toebehooren 
of a ls werken tot wijziging, verbetering of uit
breiding of a ls nieuwe werken deel van dien 
spoorweg uitm aken, benevens alle aan de 
Maatschappij toebehoorende roerende goede
ren, welke aan de exploitatie van dien spoor
weg dienstbaar zijn. 

De Maatschappij verbindt zich tot den over
gang van genoemden spoorweg op den Staat, 
voor zoover zulks mocht noodig zijn , hare 
medewerking te verleenen en aan den Staat 
over te dragen de in haar bezit zijnde eigen
domsbewijzen van bedoelde onroerende goede
ren, zoomede alle in haar archief zijnde stuk
ken betreffende den aanleg van dien spoorweg 
en verdere voor de exploitatie daarvan van 
belang zijnde be cheiden. 

De Maatschappij wordt ontheven van de 
krachtens de naasting op haar rustende ver
plichting tot overdracht aan den Staat van 
voor de exploitatie van voormelden spoorweg 
benoodigd rollend materieel en benoodigden 
inventaris, voor wover zij dezen laatsten op 1 
Januari 1936 niet in e igendom moch t bezitten. 

Art. 2. De Staat verbindt zich a ls naas
tingsprij s, bedoeld in artikel 49 van de Spoor
wegwet, aan de Maatschappij te betalen oen 
som van twee en veertig du izend gulden 
(f 42,000), onder bijberekening van eene rente 
van 4 % 's jaars sedert 1 J anuari 1936 tot den 
dag der betaling. 
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De Maatschappij verklaart den genoemden 
naastingsprij s te aanvaarden. 

Art. 3. De koten dezer in tweevoud opge
maakte overeenkomst zijn voor rekening van 
den Staat. 

Aldus gedaan en geteekend 
te Hoorn, 25 Maart 1937. 

N V. Spoorweg-Maatscha'P'fJij 
,, De Zuuler-Kogge" 

in liquidatie, 
H et Bestuur: 

(get.) Z. Bakker. 
(get.) J. Bennemeer. 
(get.) J. Zijp Kzn. 
(get.) D. Laan. 
(get.) J. Hoek Spaa ns. 
(get. ) J. G. Oosterbeek. 

te 's-Gravenhage, 17/9 Apri l 1937. 
De Minister van Waterstaat, 
(get.) Van Lidth de Jeude. 
De Minister van Financiën, 

(get.) Oud. 
. Voor eens luidend afschr ift, 

De Seeretaris-Generaal. van het 
DepaJl"te1nent van Waterstaat, 

G. van der Meulen. 

AFSCHRIFT. 

Tusschen 
den Minister van Waterstaat en den Minis

ter van Financiën, a ls zoodanig den Staat 
vertegenwoordigende, 

partij ter een re 
en 

de . V . Nederlandsch Westfaalsche Stoom
tram-Maatschappij in I iquidatie, gevestigd te 
Oldenzaal , in deze overeenkomst verder aan
gedu id a ls de Maatschappij , vertegenwoordigd 
door haar eenige liquidateuren, de H eeren 
N. X. Th. M. Vos de Wael te Nijmegen , Joan 
Gelderman te Oldenzaal, Dr. H. van Delden 
te Gronau i.W. en A. Ledeboer te Almelo, als 
zoodanig benoemd in eene buitengewone Al
gemeene Vergadering van Aandeelhouders, 
gehouden te Oldenzaal 9 Maart 1936, waar in 
tot I iquidatie werd besloten, 

partij ter andere zijde, 
onder voorbehoud van bekrachtiging door 

de wet, het volgende overeengekomen: 
Art. 1. Krachtens de op 1 J an.1936 plaats ge

had hebbende naasting van den spoorweg van 
Denekamp over Oldenzaal naar de Duitsche 
grens in de richting van Gronau, gaat die 
spoorweg met ingang van genoemden datum 
in vollen en vrijen eigendom over aan den 
Staat. Tot dien spoorweg behooren alle on
roerende goederen, welke aan de Maatschappij 
toebehooren of als werken tot wijziging, ver
betering of u itbreid ing of als nieuwe werken 
deel van dien spoorweg uitmaken, benevens a lle 
aan de M aatschapvpij toebehoorende roerende 
goederen, welke aan de exploitatie van dien 
spoorweg dienstbaar zijn. 

De Maatschappij verbindt zich tot den over
gang van genoemden spoonveg op den Staat, 
voor zoover zu lks mocht nood ig zijn, hare 
medewerking te verleenen en aan den Staat 
over te dragen de in haar bezit zijnde e igen
domsbewijzen van bedoelde onroerende goede-
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ren, zoomede alle in haar archief zijnde stuk
ken betreffende den aanleg van dien spoorweg 
en verdere voor de exploitatie daarvan van 
belang zijnde bescheiden. 

De Maatschappij wordt ontheven van de 
krachtens de naasting op haar ru tendc ver
pi ichting tot overdracht aan den Staat van 
voor de exploitatie van voormelden spoorweg 
benood igd rollend materieel en benoodigden 
inventaris, voor zoover zij dezen laatsten op 1 
Januari 1936 niet in eigendom mocht bezitten. 

Art. 2. De Staat verbindt zich als naastings
prijs, bedoeld in artikel 49 van de Spoorweg
wet, aan de Maatschappij te betalen een som 
van honderd vier en negentig duizend drie
honderd vier gulden drie en dertig cent 
(f 194,304.33), onder bijberekening van eene 
rente van 4% 'sjaars sedert 1 J anuari 1936 
tot den dag van de betaling. 

De Staat verbindt zich den naastingsprijs, 
na bekrachtiging dezer overeenkomst door de 
wet, te zullen doen uitbetalen ronder zich op 
schuldvergelijking te beroepen ten aanzien 
van eenige vordering, welke de Staat alsdan 
tegen de Maatschappij zou kunnen geldend 
maken, geldende deze uitsluiting van compen
satie ook voor het geval de Maatschappij in 
staat van faillissement mocht worden ver
klaard. 

De Maatschappij verklaart den genoemden 
naastingsprijs te aanvaarden. 

Art. 3. De kosten dezer in tweevoud opge
maakte overeenkomst zijn voor rekening van 
den Staat. 

Aldus gedaan en geteekencl 
te Oldenzaal, 3 September 1937. 
N. V. Nederlarulsch W est
faalsche Stoomtram-Maat-

schappij in liquidatie, 
(get.) Joan Gelclerman. 
(get.) A. Ledeboer. 
(get.) Vos de Wael. 
(get.) Dr. Il. van Delden. 
te 's-Gravenhage, 30 September 1937. 

S. 2319 H. 

De Minister van Wat erstaat, 
(get.) J. v. Buuren. 

D e Minister van Financiën, 
(get. ) J. A. de Wilde. 

Voor eensluidend afschrift, 
D e Secreta.ris-Generaal van het 

Departement van Wat erstaat, 
G. van der Meulen. 

4 December 1937. BESLUIT tot schorsÎng 
van een besluit van den raad van Doetin
chem van 28 October 1937, betreffende 
bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 J uni 1938. 

s. 2319 I. 

18 December 1937. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidhollarul, dd. 26 October 1937, G.S. 
N°. 136, houdende goedkeuring van het 
besluit van den raad der gemeente 's-Gra-

L. & S. 1937. 

venhage dd. 11 October 1937, waarbij , met 
wijziging van de begrooting dier gemeente 
voor het dienstjaar 1937, een bedrag van 
f 2000 beschikbaar is gesteld voor het in
richten door die gemeente van een urnen
bewaarplaats op de algemeene begraaf
plaats aldaar. 

Geschorst tot 15 Deoember 1938. 

s. 2319 J. 

22 D ecember 1937. BESLUIT tot schorsing 
van de besluiten van den raad der ge
meente H oensbroek van 29 November 1937, 
onderscheidenlijk strekkende tot benoe
ming en vaststelling wedde van Hoofd van 
de Publieke Werken en de Bedrijven en 
tot benoeming en vaststelling wedde van 
Chef van de Bedrijven te Ho ensbroek. 

Geschorst tot 1 Jul i 1938. 

S. 2319 K. 

22 D ecern,ber 1937. BESLUIT tot schors ing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders van A venhorn van 12 oveml5er 
1937, betreffende het sloopen van een 
gebouw. 

Geschorst tot 1 Juli 1938. 

S. 2319 L. 

22 December 1937. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeen
te Uithuizen van 25 November 1937, strek
kende tot benoeming van een lid van het 
Burgerlijk Armbestuur. 

Geschorst tot 1 M ei 1938. 

S. 2319 M. 

22 December 1937. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad van Loos
drecht van 3 December 1937, waarbij een 
bouwvergunning is verleend aan Dr. P.a. 
Ko'P'Pert te Utrecht. 

Geschorst tot 1 Jul i 1938. 

S. 2319 N. 

28 Deoember 1937. BESLUIT, betreffende 
schorsing van een besluit van den rnad 
van Vorden betreffende bouwvergunning. 

Verl engd tot 1 Jul i 1938. 

s. 2319 o. 

29 Decemb,er 1937. BESLUIT, betreffende 
schorsing van een besluit van den raad 
van Doetinchem, tot het verleenen van 
bouwvergunning. 

Schorsing opgeheven. 

44 
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s. 2326. 
16 D ece1nbe1· 1937. BESLUIT tot schorsing 

van het besluit van den raad der gemeente 
H e1nelu1ner Oldephaert en Noordwolde van 
20 November 1937, betreffende toepas ing 
van de artikelen 55bis en 101 , vij fde lid , 
der Lager-onderwijswet 1920. 

Gesch01·st tot 1 J uni 1938. 

s. 2356. 

11 D ece1nber 1937. BESLUIT tot vernieti
ging van het beslu it van burgemeester en 
wethouders der gemeente l d.aarderadeel 
van 4 Maart 1937, strekkende tot het ver
leenen aan de afdeeling Grouw van de 
Sociaal-Democratische Vrouwenclub van 
vergunning tot het houden van een col
lecte door middel van lijsten, waarvan de 
opbrengst zal komen ten bate van de uit
zending van Spaansche kinderen naar het 
Zuiden van Frankrijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r va n 

Binnenlandsche Zaken van 11 ovember 1937, 
n°. 34387, Afdeeling Binnenl andsch Bestuur, 
tot vernietig ing van het bes! uit van burge
meester en wethouders der gemeente Idaarde
radeel van 4 Maart 1937, strekkende tot het 
verleenen aan de afdeeling Grouw van de 
Sociaal-Democratische Vrouwenclub van ver
gunning tot het houden van een coll ecte door 
middel van lij sten, waarva n de opbrengst zal 
komen ten bate van de u itzending van Spaan
sche kinderen naar het Zuiden van Frank
rijk; 

Overwegende, dat bl ijkens voornoemd beslui t 
va n burgemeester en wethouders van Idaarde
radee] deze geldinzameling beoogt mogelijk te 
maken de verzorging van de door den burger
oorlog uit hun vaderland verdreven Spaansche 
kinderen; 

Overwegende, dat het, bij het verleenen van 
toe temming voor het houden van een collecte 
a l bovenbedoeld, welke haa r grond lag vindt 
in het bestaan van bijzondere toestanden bui
ten lands, een eisch van a lgemeen belang is, 
da t vo ll edi ge zekerheid besta ten aanzien va n 
de wijze, waarop de met zoodani ge coll ecte 
ingezamelde gelden zu ll en worden besteed; 

dat hoezeer de hum a nitaire bedoelingen, 
welke aan collecten a ls bovenbedoeld ten 
grondslag l iggen, moeten worden gewaar
deerd, zoodanige zekerh eid in het a lgemeen 
moeilijk i te verkrijgen en in het onderhavige 
geval ook niet voldoende is gewaarborgd; 

dat derh a lve burgemeester en wethouders 
va n Idaarderadeel , hun bovenaangehaald be
slu it nemende, handelden in strijd met het 
algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (adv ies van 

30 ovember 1937, n°. 36); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 December 1937, n°. 
35794, Afdeeling Binnenlandsch Be tuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van burgemeeste r en wet

houders der gemeente Idaarderadeel te ver
nietigen wegens strijd met het algemeen be-
lang. · 
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Onze Minister van Bi nnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a f chrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden December 1937. 
WILHELMINA. 

D e M inister van B innenlandsche Z aken, 
V an Bo e yen. 
(Uitge g. 28 D ecie1nber 1937 .) 

s. 3100. 

16 D eceniber 1937. WET tot wettelijke voor
ziening naar aanleiding van het Konink
lijk beslu it van 3 Juli 1937 (Staatsblad 
n°. 140) tot instelling van een Departe
ment van Al gem een Be tuur, dat den 
naam zal dragen van Ministerie van Al ge
meene Zaken. 

B ijl . Hand. Il 1937, 582; 1937/38, 269. 
H and. Tl 1937/38, bladz. 239, 
B ijl. Hand. 1 1937/38, 269. 
H and. l 1937/38, bladz . 38. 

Ti tel A. Gewone d ienst . 
Titel B . K apitaaldi enst . 

Geheele dienst . 

s. 3101. 

f 81,482 
nihil 

f 81,482 

16 D ece1nber 1937. WET tot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Rij ksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

Bijl. H and. ll 1937/38, 2. 
H and. Tl 1937/38, bladz . 238/9 ; 
B ijl. H and. l 1937/SS, 2. 
H and. l 1937/38, blaàJz. 38 . 

Ti tel A. Gewone dienst . 
Ti tel B. K apitaaldienst . 

. f 1,940,1 95 
Nihil. 

Geheele d ienst . f 1,940,1!)5 

s. 31 02. 

16 D ecem be,· 1937. WET tot vaststelling van 
het eerste hoofd tuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1938. 

B ijl. Hand. Tl 1937/38, 2. 
Hand. Tl 1937/38, bladz. 238/9. 
B ijl. H and. I 193 1/88 2. 
H and. I 1937/38, bladz. 42. 

Ti tel A. Gewone dienst . 
Ti tel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3103. 

f 1,760,000 
Nihi l. 

f 1,760,000 

31 D eceniber 1937. ,VET tot w1iz1gmg van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het di enst jaa r 1936. 

B ijl. H and. Tl 1937/38, 355. 
H and. Il 1937/38, bladz. 965. 
B ijl . H and. I 1937/38, 355. 
H and. l 1937/38, bladz. 65/6. 
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s. 3141. 

16 D ecemb<er 1937. WET tot wijziging van 
het derde H oofdstuk der Rij ksbegrooti ng 
voor het dienstjaar 1936. 

B ijl . H and. Il 1937/38, 345. 
H and. Tl 1937/38, bladz. 570 . 
B ijl . H and. I 1937/38 , 345. 
H and. I 1937/38, bladz. 40. 

s. 3142. 

27 Dece1nber 1937. WET tot wijziging en 
verhooging van het derde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 
( Internationale contróle tot het tegengaa,i 
van toevoer van wapentuig en vrijwilligers 
naar Spanje.) 

B ijl . H and. Il 1986/87, 426 ; 1987, 426; 
1937/88, 189. 

H and. 11 1937/88, bladz. 523. 
B ijl . Hand. I 1937/88, 139. 
H and. l 1937/38, bladz. 45/6. 

s. 3202. 

31 Decernber 1937. WET, houdende wijziging 
van het vierde hoofdstuk der R ij ksbegroo
ting voor het dienstjaar 1936. 

Bijl. H and. ll 1937/38, 373. 
H and. Tl 1937/88, bladz. 965/6. 
Bijl. H and. 1 1937/38, 373. 
H and. I 1937/38, bladz. 65/6. 

s. 3280. 

16 Decembe1· 1937. BESLUIT, waarbij met 
toepas ing van artikel 24 der Comptabili 
teitswet 1927 (Staatsblad N° . 259) restan
ten op enkele artikelen van het IVe 
Hoofdstuk der R ij ksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan 
overeenkom t ige artikelen van het IVe 
Hoofd tuk der R ijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937. 

s. 3305. 

27 Derem ber 1937. WET tot vaststelling van 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Al gemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1038 , 

B ijl. A Hand. 11 193 7/38, lJ B. 
H and. 11 193"!/38, bladz. 123 . 
B ijl . A Hand. I 1937/38, 2 B . 
H and. 1 193"!/38, bladz. 46. 

Titel A. Gewone dienst . f 251,306,462 
Titel B. Kapitaaldienst . ihiL 

Geheele dienst . f 251 ,306 ,462 

s. 3306. 

27 Decembe1· 1937. WET tot va tstell ing van 
de begrooting van het Staatsbedrij f de,· 

1937 

Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1938. 

Bijl. H and. Il 1931/38, lJ K . 
H and. II 1937/38, bladz . 361/ll. 
B ijl. Hand. 1 1937/38, lJ K . 
H and. I 1937/38, bladz . 46. 

s. 3307. 

31 Deoember 1937. WET tot wijzig ing en 
verhooging van het vijfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

B ijl. H and. Il 1931/38, /1 63 . 
H and. Il 19S7/38, bladz. 994 . 
B ijl. H and. I 1937/38, /163. 
H and. I 19/11/38, blad.z. 65/6. 

s. 3341. 

9 December 1937. WE T tot wijzig ing van het 
zesde hoofdstuk (Depar tement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenscha ppen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstj aar 1936'. 

B ijl . H and. Il 1937, 505; 1937/38, 165. 
H and. ll 1931/38, bladz. 1ll5. 
B ijl. H and. 1 1931/38, 165. 
H and. I 1937/38, bladz. S6. 

s. 3342. 

31 D ecember 1937. WET tot wijziging en 
verhooging van het zesde hoofdstuk (De
partement van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

B ijl. Hand. Il 193"!, 510 ; 1937/38, 170. 
H and, Il 1937/38, bladz. 784- 787. 
B ijl. H and. I 193 7/38, 170. 
H and. I 1937/SB, bladz. 65/6 , 

s. 3343. 

31 December 1937. WET tot wijziging van 
het zesde hoofdstuk (Departement van 
Onderwijs, Kun ten en Wetenschappen) 
der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. 

Bijl. H and. Il 1931/38, S64. 
H and. Il 1937/38, bladz . 994 , 
Bijl. H and. I 1937/38, S64. 
H and. I 1937/38, bladz. 6 5/6, 

5_ 3381. 

31 D ecember 1937. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi li 
teitswet (Staatsblad 1927, N°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het Vde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het Yde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937. 
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31 December 1937. BESLUIT, waarbij met 
toepassing :va,n artikel 24 der Comptab il i
te itswet 1927 (St,aq,tsblad O

• 259) restan
ten op enke)è artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1,93,".,;,: ·: 

' ·s. 3408. 

9 Decem ber 1937. ,WET tot wijziging en ver
hooging van dë .. bègrooting van inkomsten 
en uitgaven -van het Werkloosheidssubsidie
fonds voor het dienstjaar 1936. 

Bijl. H and. II 1937, 585; 1987/38, :2 72. 
Hand. II 1937/88, bladz. 124. 
B ijl . H and. l 1987/38, 272. 
Hand. l 1937/88, bladz. 36. 

f s,4q,9. 
16 December 1'~37_ WET tot vaststell ing van 

de begrootin!f . vati het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar' 1938. 

B ijl. H and. U -1931/88, 2 M. 
H and. Il 1937/88, bladz. 124. 
B ijl. H and. l 1937/38, 2 M. 
Hand. l 1987/88, bladz. 42. 

s: a410. , 
' ·) 

16 Decernber 1937. WET tot wijziging en ver
hooging van het zèvende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 

B ijl. Hand. Il 1937,/38, 324. 
Hand. Il 1937/38, b'laitz. 573. 
B ijl. H and. l 1937/SB, 324. 
Hand. I 1937/38, bladz. 42. 

s. 3411. 

•16 December 1937. WET tot vaststelling van 
(_ _,hét' zeve'nde hoofdstuk A der R ij ksbegroo-

: ting voor het ' '<lienstjaar 1938. 
B ijl . H and. Il 1937/38, 2. 
Hand. Il 1987/3'8, bladz. 2/!9. 
B ijl. H and. i 1937/38, ! . 
H and. I 1987/38 , bladz. 42. 

Ti tel A. Gewone ' diemit . 
Ti tel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

11. 3412. 
• 1 

f 150,5 67,958 
11 ,000,000 

f 161 ,567,958 

i6.' Dece~nb.er 1937. :WET tot vaststelling van 
' het dertiende hoofdstuk der Rijksbegroo-

ting voor het', a 'ie11Stjaar 1938. 
'Bii Hand. Il 193.1/38, 2. 
i:ldnd. Il 1937/38, blculz. 239. 
B ijl . Hr;,nd. l 1937/38, 2. 
Hand. I 19/!7/38, bladz. 42. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B . Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3413. 
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f 30,000 
Nihil. 

. f 30,000 

16 December 1937. WET tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1938. 

B ijl. A Hand. Il 1937/38, 2. 
Hand. Il 1987/88, bladz. 239 . 
. Bijl. A Hand. I 1937/38, 2. 
Hand. I 1937/88, bladz . 42. 

s. 3414. 

16 December 1937. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222), voor 
het dienstjaar 1938. 

B ijl. Hand. Il 1937/38, 2 A. 
H and. Il 1937/88, bladz. 124. 
Bijl. Hand. I 1937/88, 2 A . 
Hand. I 1937/88, bladz. 42. 

s. 3415. 

16 December 1937. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het gemeentefonds voor het begroo
tingsjaar 1938/1939. 

Bijl. H and. Il 1937/38, 2 H . 
Hand. Il 1937/88, bladz . 306. 
Bijl. Hand. I 1987/38, 2 H. 
H and. I 19/!7/38, bladz. 42. 

Titel A . Gewone dienst 
Titel B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3416. 

f 88,563,000 
8,529,600 

f 97,092,600 

31 December 1937. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaa,· 
1936. 

Bijl . H and. Il 1987/38, 365. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 994. 
B ijl. H and. I 1937/38, 365. 
Hand. I 1931/38, bladz. 66. 

s. 3480. 

31 December 1937. BESLUIT, waarbij met 
toepass ing van artikel 24 der Comptab ili 
teitswet 1927 (Staatsb lad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936, worden toegevoegd aan 
de overeenkomstige artikelen van het 
VIIde Hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. 
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s. 3505. 

31 D ecemb.er 1937. WET tot verhooging van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl . Hand. II 1937/38, 336. 
Hand. II 1937/38, bla,dz. 720 . 
Bijl. Hand. I 1937/38, 336. 
Hand. I 1937/38, bla,dz . 66. 

s. 3506. 

31 December 1937. WET tot verhooging van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1936. . 

Bijl. Hand. II 1937/38, 346. 
Hand. II 1937/38, bladz . 720. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 346. 
Hand. I 1937/38, bladz . 66. 

s. 3507. 

31 D ec.emtber 1937. WET tot wijziging en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

Bijl . Hand. II 1937/38, 366. 
Hand. II 1937/38, bladz. 994. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 366. 
Hand. I 1937/38, bladz . 66. 

s. 3549. 

27 D ecember 1937. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsvisschersha
venbedrij f te IJmuiden, voor het dienst
jaar 1938. 

Bijl. Hand. II 1937/38, 2 0 . 
Hand. II 1937/38, bladz . 124. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 2 0 . 
Hamd. I 1937/38, bladz. 46. 

s. 3550. 

31 D ecember 1937. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van het Verkeersfonds voor het dienst
jaar 1937. (D eelneming in preferent kapi
taal der N. V. Stoom>vaartmpatschappij 
Z eeland.) · 

Bijl. Hand. II 1936/37, 454; 1937', 454; 
1937/38, 84. 

Hand. II 1937/38, bla,dz. 576- 580. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 84. 
Hand. 1 1937/38, blruk. 66. 

s. 3551. 

31 D ecember 1937. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrootirig van inkom
sten en uitgaven van het Zuiderzeefonds 
voor .het dienstj aar 1936. 

Bijl . Hand. II 1937/38, 360. 
Hand. II 1937/38, bladz. 994 . 
Bijl. Hand. I 1937/88, 360 . 
Hand. I 1937/38, blad!z . 66." 

f.937l 

s. 3552. 

31 December 1937. WET ,.' tqt wijzig,i,g , e·n 
verhooging van de b\igroóting van infom
sten en uitgaven ".àn 'bilt · Verkeersfond, 
voor het dienstjàar 193.~ . .' . · · 

. B Îjl . Hand. II 1937i38;, 360: , 
Hand. II 1937/38, bladz. ,994. 
Bijl . Hand. I 1937/3_/k $60 . · 
Hand. I 1937/38, blài);z , 66. 

s. 3553. 

31 December 1937. WET tot wijziging · en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting vooi, het : dienstjaar 1936.' 

Bijl. Hand. II 1937/iBi 3~0 . . 
H=d. II 1937/38, bl<Ük: 994 . 
Bijl. Hand. I 1937/38, · 360 . . 
Hand. I 1937/38, bladz .. 66 : \ 

s. 3582. 

6 Decem·ber 1937. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 cjer Comptabili
teitswet 1927 (Staatsb,lnd N° . 259) re'stan '. 
ten op enkele artikelen · van de begrooting 
van het Defensiefonds· voo,· liet dienstjaar 
1936 worden toegevoegd aari ·ge!'ijksódr
tige artikelen van d~ begrooting va1Y het 
Defensiefonds voor he·t dienstjaar 1937.: 

s. 3591. 

31 D ecember 1937. BESLUIT, waarbij . ,met 
toepassing van artikel . ~;l, der Comptàbilî: 
teitswet 1927 (StaçtsJ,lad i:J.0

• 259) .restan
ten op enkele· artike1ën'. van het · I:;cde 
Hoofdstuk der Rijksbègrooting en va.n fle 
begrooting van uitga,"en vap. het Verkee~s
fonds, beide voor. het '.d_ièn,iitjaar 19~6 wqr
den toegevoegd aari de 'overeenkomsti~e 
artikelen van ·het TX:d~ · Hoofdstuk dèr 
R ijksbegrooting en van de begrooting van 
uitgaven van het Verkeersfonds , beide, 
voor het d ienstjaar 1937. 

s. 3603. 

16 D eceniber 1937. WJ<;'I\ t.ot wijziging, en 
verhooging van ,het .tiende · hoofdstu~ , der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar }~36. 

Bijl. Hand. II 1937, •487 ; 1937/38, 157. , 
Hand. II 1937/38, bladz'. ' 3'98. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 157. 
Hand. I 1937/38, bladz. 42 . 

s. 3604. 
16 D ecember 1937; WET·· tot wijziging' en 

verhooging van het " eHde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1'936. 

Bijl . Hand. II 1936/37,'· 481; 1937, 'J,Bi ; 
1937/38, 155. . . . _ > . :·:-, . 

Hand. II 1937/38, blaàè. 398. · 
Bijl. Hand. I 193'J/38;' 1:55 . . 
Hand. I 1937/38, · bladz. ) 42 . 
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s. 3605. 

16 D ece1nber 1937. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het La ndbouw
Cris isfonds voor het dienstjaar 1935; na
dere bepaling van den termijn van indie
ning van de rekening van het Landbouw
Crisisfonds voor dat dienstjaar. 

Bijl . H and. ll 1937/38, 211. 
H and. Il 1937/38, bladz. 580. 
B ijl. Hand. l 1937/38, 277. 
Hand. l 1937/38, bladz. 42. 

s. 3606. 

31 D ece11ibm· 1937. WET tot wijziging van 
het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

Bijl. H and. Il 1937/38, 361. 
H and. Il 1937/38, bladz. 965. 
B ijl . Hand. l 1937/38, 361. 
H and. l 1937/88, bladz. 66. 

s. 3607. 

31 D eoernber 1937. WET tot w1Jz1g111g en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

Bijl. Hand. Il 1987/38, 362. 
H and. ll 1937/38, bladz. 995 . 
B ijl. Hand. l 1937/88, 362 . 
Hand. l 1937/38, bladz . 66. 

s. 3608. 

31 D eoernber 1937. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Landbouw-Crisis
fonds voor het dienstjaar 1936. 

Bijl. Hand. ll 1937/38, 378. 
Hand. Il 19S7/S8, bladz.. 1147. 
B ijl . Hand. l 1937/38, 378. 
H and. l 1937/88, bladz. 66. 

s. 3680. 

31 D ece1nber 1937. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad N°. 259) de res
tanten op enkele artikelen van de hoofd
stukken X en XI der Rij ksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936 worden toege
voegd aan de overeenkomstige artikelen 
van hoofdstuk X der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

s. 3801. 

31 D ecember 1937. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het twaaJ,fde hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. 

Bijl. Hand. ll 1936/37, 377; 1937, 377; 
1937/38, 123 . 

Hand. l/ 1937/38, bladz. 242-244. 
Bijl. Hand. l 1937/88, 123 . 
Hand. l 1937/38, bladz. 66/7. 
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s. 3802. 

31 D ecernber 1937. WET tot w1Jz1g111g en 
verhooging van het twaalfde hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. Il 1937, 518; 1937/38, 17'4-
H and. Il 1937/38, bladz. 242-244. 
Bijl . Hand. l 1937/38, 174. 
H and. I 1937/38, bladz. 66/7. 

s. 3803. 

31 D ecernber 1937. WET tot w1Jz1g mg en 
verhooging van het twaaJ, fde hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 
1936. 

B ijl. Hand. Il 1937/38, 372. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 965. 
B ijl. H and. l 1937/38, 372. 
Hand. I 1937/38, bladz. 69 . 

s. 3880. 

31 D ecemb er 1937. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili 
teitswet 1927 (Staatsblad 0

• 259) het 
restant op een artike l van Hoofdstuk XII 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936 wordt toegevoegd aan het overeen
komstige artikel van Hoofdstuk XII der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 

s. 3950. 

3 Decernber 1937. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van het slot der rekening van 
uitgaven en ontvangsten van Nederlandsch
l ndië over het dienstjaar 1933. 

Bijl . Hand. Il 1937, 494; 1937/38, 158. 
H and. ll 1937/38, bladz. 241/2. 
B ijl. Hand. I 1937/38, 158. 
H and. I 1937/38, bladz. 31. 

s. 3951 . 

3 Deoernber 1937. WET, houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1934. 

B ijl. Hand. Il 1937, 525; 1937/38, 181. 
Hand. Il 1937/38, bladz. 241/2 . 
B ijl. Hand. l 1937/38, 181 . 
H and. I 1937/38, bladz . 31. 

s. 3952. 

3 D ecernber 1937. WET, houdende verhoo
ging van het dertiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 320 . 
H and. Il 1937/38, bladz . 241/2. 
B ijl . H amd. l 1937/38, 320. 
Hand. l 1937//JB, bladz. 31. 
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s. 3953. 

31 Decemb,er 1937. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling III 
der begrooting van N ede,·la:n!kch-lndië 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl . Hand. II 1937/38, 315. 
Hand. II 1937/38, bladz. 777/8. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 315. 
Hand. I 1937/38, bladz. 70. 

s. 3954. 

31 December 1937. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het dertiende hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. 

Bijl. Hand. II 1936/37, 462; 1937, 462; 
1937/38, 152. 

Hand. Il 1937/38, bladz . 570. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 152. 
Hand. I 1937/38, bladz. 70 . 

s. 3955. 

31 D ecember 1937. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het dertiende hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. 

Bijl . Hand. II 1937/38, 356. 
Hand. II 1937/38, bladz. 965/6. 
Bijl. Hand. I 1937/38, 356. 
Hand. I 1937/38, bladz. 70. 

s. 3956. 

31 D ec.em be,· 1937. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Ned.erlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling I 
der begrooting van N ederlandsch-Inà,i,ë 
voor het dienstjaar 1937. 

B ijl. Hand. II 1936/3 7, 427; 1937, 427; 
1937/38, 140. 

Hand. II 1937/38, bladz. 570. 
Bijl. Hand. I 1931/38, 140. 
Hand. 1 1931/38, bladz. 69/70. 

s. 3957 . 

31 D ece1nbe1· 1937. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van NedJerlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling II 
der begrooting van N ede-rlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1937. 

B ijl . H and. Il 1936/31, 421; 1931, 421; 
1931/38, 140. 

Hand. II 1931/38, bladz . 570. 
Bijl. Hand. I 1931/38, 140. 
Hand. 1 1931/38, bladz. 69/10. 

s. 3958. 

31 D ecembe,· 1937. WET, houdende goedkeu
ring van zeven besluiten van den Gouverneur-

1937 

Generaal van N ederlandsch-Indië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling III 
der begrooting van N ede,·landsch-lndië 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. II 1936/31, 421; 1931, 421; 
1931/38, 140. 

Hand. Il 1931/38, bladz. 510. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 140. 
Hand. I 1931/38, bladz. 69/10. 

s. 3959. 

31 D ec,ernbe1· 1937. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nede'l'landsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IIIA 
der begrooting van N ederlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl . Hand. II 1936/37, 421; 1931, 427; 
1931/38, 140. 

Hand. II 1931/38, bladz . 510. 
Bijl. Hand. 1 1931/38, 140. 
Hand. 1 1937/38, bladz. 69/10. 

s. 3960. 

31 D e()eniber 1937. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouverneur-· 
Generaal van N ederlandsch-Indië onder
scheidenlijk tot vaststelling en tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling IUD (Zout
winning) der begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. II 1936/31, 421; 1931, 421; 
1937/38, 140. 

Hand. II 1937/38, bladz. 570. 
Bijl. Hand. 1 1931/38, 140. 
Hand. I 1931/38, bladz. 69/10. 

s. 3961. 

31 D eüe1nber 1937. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlani/Jsch-Indië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IV 
der begrooting van N ede-rlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl. Hand. II 1936/31, 421; 1931, 421; 
1931/38, 140. 

Hand. II 1931/38, bladz. 510. 
Bijl. Hand. I 1931/38, 140. 
Hand. I 1931/38, bladz. 69/10. 

s. 3962 . 

31 D eoember 1937. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VA 
der begrooting van N ede•·landsch-I ndië 
voor het dienstjaa r 1937. 

B ijl. Hand. Il 1936/31, 421; 1931, 421; 
1931/38, 140. 

Hand. Il 1931/38, bladz . 570. 
Bijl. Hand. l 1931/38, 140. 
Hand. 1 1931/38, bladz. 69/10. 
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s .. 3963. 

31 D eoe,n be1· 1937. WET, houdende goedkeu
ring van vier besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulli ng van Afdeeling VI 
der begrooting van N edetrlandsch-I ndië 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl . Hand. II 1936/31, 427; 1937, 427; 
1937/38, 140. 

Hand. II 1937/38, bla.,J,z. 570. 
B ijl. Hand. I 1937/38, 140. 
Hand. I 1937/38, bladz. 69/70. 

s. 3964. 

31 D er,e,nber 1937. WET, houdende goedkeu
ring van twee bes! uiten van den Gouvern.mr
Generaal van N edlerlarulsch-Indië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VII 
der begrooting van N edetrlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

B ijl. Hand. II 1936/37, 427; 1937, 427; 
1937/38, 140 . 

Hand. II 1937/38, bladz . 570. 
B ijl. H and. I 1937/38, 140. 
H and. l 1937/38, bladz. 69/70. 

s. 3965. 

31 D er,i 1nber: 1937. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot wij
zig ing en aanvulling van Afdeeling VIIA 
.der begrooting van N ederlandsc h-I ndië 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl . H and. Jl. 1936/37, 427 ; 1937, 4i 1; 
1937/38, 140. 

H and. ll 1937/38, · bladz . 570. 
B ijl. Hand. l 1937/38, 140. 
Hand. l 1937/38, .bladz. 69/70 . 

s. 3966. 

31 D ece,nbe,· 1937. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nede-rlandsch-l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VIT J 
der begrooting van N ederlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1937. 

B ijl . Hand. Il 1936/37, 427; 1937, 427 ; 
1937/38, 140. 

Hand. II 1937/38, bladz. 570. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 140. 
Hand. I 1937/38, bladz. 69/70. 

s. 3967. 

31 D ece,nber 1937. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VIII 
der begrooting van N edetrlandsch-I ndië 
voor het dienstjaar 1937. 

Bijl . H and. ll 1936/37 , 427; 1937, 427; 
1937/38, 140 . 

Hand. Il 1937/38, bladz. 570. 
B ijl. Hand. I 1937/38, 140. 
Hand. I 1937/38, bladz . 69/70. 

696 

s. 3968. 

31 D eee1nb er 1937. WET, houdende goedkeu
ring van vier besluiten van den Gouverneur
Generaal van Neáerland:sch-l ndië ·tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IX 
der begrooting van N ederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

B ijl . H and. Il 1936/37, 427; 1937, 427 ; 
1937/38, 140. 

H and. ll 1937/38, bladz. 510. 
B ijl . H and. l 1937/38, 140. 
Hand. I 1937/38, bladz . 69/10. 

s. 41. 

31 D ecember 1937. WET, houdende goedkeu
r ing van het op 30 Juni 1937 te B erlijn 
tusschen Nederland en Duitschland geslo
ten Verdrag nopens het goederenverkeer 
tusschen N ederlandsch-l nilii! en Duitsch
land. 

B ijl . H and,. Il 1937/38, 347 . 
Hand. Il 1937/38, bladz. 778 . 
Bijl. H and. l 1937/38, 347. 
Han d. I 1937/38, bladz. 70. 

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

dat het op 30 Juni 1937 te Berlijn tusschen 
N ederland en Duitschl and gesloten Verdrag 
nopens het goederenverkeer tusschen Nedet'
landsch-Indië en Duitschland, a lvorens te wor
den bekrachtigd, ingevol ge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. Het bij deze wet in afdruk gevoegd, 

op 30 Juni 1937 te Berlijn tusschen Neder
land en Duitschl a nd gesloten Verdrag nopens 
het goederenverkeer tusschen Nederlandsch
Indië en Duitschl and wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
het in artikel 1 genoemd verdrag, overeen
komstig artikel 6 van dat verdrag, op te zeg
g.en. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien h arer afkondi ging. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMI1 A. 

De M inister van Koloni ën, 
C h. We I t e r . 

D e M inister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De Minist etr van B uitenlandsche Zaken, 
J . P at ij n . 

(Uit(leg. 25 J anua,·i 1938.) 

Verdrag nopens het g·oederenverkeer tus 
schen Nederlandsch -Indlë en Dultschlan1l. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

de Duitsche Rijkskansel ier, 
gele id door den wensch het goederenverkeer 
tusschen Nederlandsch-Indië en Duitschl and óp 
den grondsl ag van het Handels- en Scheep
vaartverdrag tusschen N ederl and eenerzijds en 
de Staten van het Duitsche Tol- en Handels-
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verbond a nderzijds van 31 December 1851 te 
bevorderen, hebben tot Hun gevolmachtigden 
benoemd: 

H . M. de K oningin der Nederlanden : 
Dr. H ans M ax Hi rschfe ld, Directeur-Gene

raal van H andel en Nijverheid aan het Depa r
tem ent van H andel , Nijverheid en Scheep
vaar t· 

de Dui tsche Rij ks kanselier: 
den Vortragenden Legationsrat aan het De

pa rtement van Bui tenl andsche Za ken F elix 
Benzler, 

die, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlij ken vorm bevonden volmachten , het vol
gende overeengekomen zijn : 

Art. 1. De N ederl andsche en de Duitsche 
.Regeeri ngen komen overeen het goederenver
keer tusschen N ederlandsch-lndië en Duitsch
land naar mogelijkheid te vermeerderen en te 
ontwikkelen. Tot dit doel zal de N ederl and
sche R egeering bij den invoer van Duitsche 
bodem- en nij verheidsproducten met de Duit
sche belangen, de D uitsche Regeering bij den 
invoer van N ederl andsch -I ndische bodem- en 
nijverheidsproducten met de N ederl andsch
lndische belangen op passende wijze rekening 
houden. 

A rt. 2. Voor het geval, dat de N eder
landsch-Indische of de Dui tsche R egeering zich 
genoodzaakt zal zien den in- of ui tvoer van 
goederen te verbieden of te beperken, ve r
p lich ten zij zich met de belangen van het 
andere gebied zooveel mogelijk rekening te 
houden. 

A r t. 3. Bij den invoer der hieronder aange
du ide Duitsche voortbrengselen in het Neder
landsch-Indische tolgebied, zull en geen hoo
gere da n de volgende rechten geheven worden : 

N °. van het N eder
landsch-Indische 

doua netarief. 
ui t 167 Il neosalvarsan .... ..... 6 % van de 

waarde 

u it 170 

ui t 181 

uit 188 

u it 572 I 

uit 775 

uit 810 

antimalar ia m iddelen ..... .. .. 6 % 
van de waarde 
R öntgenfilms ....... .. 6 % van de 
waarde 
teerverfstoffen, droog of in deeg
vo rm . .. . . . . . . 6 % van de waarde 
a fridol zeep . . . . . . . . . 12 % van de 
waarde 
electr ische strijkij zers ...... ... 12'7'o 
van de waarde 
geisers en warmwaterautomaten 
1 2 % van de waarde 
electri sche haarden, kachels, keu
kenforn uizen, braadovens, keu-
kenkomforen en kookplaten, ook 
e l ectrisc he kookk isten , e lectrisc h e 
waschmachines voor vaatwerk en 
l innengoed .... .... . 12 % van de 
waa rde 

811 tafel-spijswarmers, broodroosters, 
waterketels, thee- en koffiekan
nen, e ierkokers, scheerba kjes 
enz. met directe electrische ver
warm ing, en n. a .g. andere soort
gel ij ke artikel1m voor huishoude
lijk, hotel- en de rgelijk gebru ik, 
of voor toilet- of re isgebruik 
1 2 % van de waarde. 
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Op deze ta riefposten zull en geen a ndere dan 
de, ui t hoofde van wettelijke bepa lingen voo r 
a lle invoerrech ten geldende, toeslagen gelegd 
worden, en in ieder geval geen hoogere dan 
de thans geldende toeslagen. 

De N ederl andsche R egeer ing zal Dui tsche 
verzoeken om voor goederen, die voor den 
Dui tschen ui tvoer van bela ng zijn, specifieke 
rechten of noteeringen in de douanepr ijscou
rant vast te stell en, welwill end behandelen. 

Art. 4. Art ikel 32, a linea 2, va n het H a n
dels- en Scheepvaartverdrag t usschen ·N eder
land eenerzijds en de Staten van het Dui tsche 
Tol- en. H andelsverbond anderzijds van 31 
December 1851 wordt opgeheven. 

Art. 5. Iedere R egeering zal een R egee
ringscommissie, bestaande uit ambtenaren der 
betrokken Min isteries, instellen. Deze Com
miss ies h ebben tot taak in voortdurend recht
streeksch contact de vraagstukken te beha nde
len, die met de toepass ing van di t verd rag 
samen.ha ngen . De · be ide R egeeringen zu llen 
elkander in kennis stellen met de samenste l
ling der R egeeri ngscommiss ies. 

Art . 6. Dit verdrag zal worden bekrach
t igd. Het t reedt den twint igsten dag na de 
uitwis el ing der bekrachtig ingsoorkonden, die 
te ' s-Gravenhage zal pl aats vinden, in wer
king en geldt tot 30 Juni 1940. 

Indien echter de economische voorwaarden, 
waarvan beide P ar t ij en bij het sl uiten van di t 
verdrag uitgaan, een diepgaande wijzig ing on
dergaan, kan de P ar tij , die zich door deze 
vera ndering benadeeld acht, van de andere 
P artij het openen van onderhandelingen over 
een wijz iging van het verdrag en een nieuwe 
regeling van de economische betrekkingen 
verlangen. Indien deze onderhandelingen niet 
binnen een maand vana f het t ijdstip, waarop 
een der beide P artijen het openen verzocht 
heeft, tot een resultaa t le iden, da n kan ieder 
der verdragslui tende P artijen het ve rdrag met 
een termijn van drie m aanden voor het einde 
van een kalendermaand opzeggen. 

Gedaan in tweevoud in de Nederl andsche en 
de Duitsche taal , te Berlijn , den 30 Juni 1937. 

H . M. Hirschfeld. F elix B enzl er. 

s. 639 o. 

31 D ecern ber 1937. WE T tot regeling van den 
invoer van veekoeken . 

B ijl. H a11d. Il 1937/38 , 307. 
H and . Il 1937/38, bladz. 735. 
B ijl. H and. l 1937/38, 307. 
Hand. 1 1937/38 , bladz. 66. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
A lzoo W ij in overwe g ing g e nom e n h e bbe n , 

dat door Ons bij besluit van 23 Juli 1937, N °. 
19 (Nederlandsche Staatscourant va n 28 Juli 
1937, N°. 143), ingevolge a rt ikel 2 der " Cri 
sisinvoerwet " 1931 (Staatsblad 0

• 535), ge
wijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596 ), de invoer van veekoeken 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en da t arti kel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorz iening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 
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Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepót; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken; 

3. ,,veekoeken", lijn-, grondnoten-, soja-, 
cocoskoeken en alle andere tot veevoeder ver
werkte oliehoudende noten, zaden en pitten, 
a l dan niet gebroken, schroot, schi lfers, vlok
ken, korrels of in eenigen anderen vorm, en 
meel van die producten, al dan niet met 
a ndere voederstoffen gemengd, al les voor vee
voeder. 

2. 1. Gedurende het t ij dvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1937 en ein.di 
gende 31 Juli 1938, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit iede r l and 
verboden van: 

a. lijnkoeken; 
b. grondnotenkoeken; 
c. sojakoeken; 
d. cocoskoeken; 
e. a lle andere veekoeken, 

voor zoover deze, wat betreft de hiervoo r 
onder a, b, c en e bedoelde goederen, meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gedurende het tijdvak van 
1 Augustus 1935 tot en met 31 Juli 1936 uit 
dat là nd aan die goederen is ingevoerd, en 
voor zoover deze, wat betreft cocoskoeken, 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk in het tijdvak van 1 
Juli 1931 tot en met 30 Juni 1933 gem idde ld 
per 12 maanden uit dat land aan cocos is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste llen vom· 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, w11ar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zul len voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste I id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Door Ons kunnen op voordracht van 
Onzen Minister rege len worden gesteld betref
fende de voorwaarden, krachtens welke en de 
wij ze waarop door de Stichting ederlandsche 
Meelcentrale, aan welke krachtens arti kei 12, 
eerste lid , der " Landbouw-Crisiswet 1933" rle 
invoer van de in het vorig artikel bedoelde 
goederen uitsluitend is toegestaan, hetzij die 
goederen worden ingevoerd, hetzij een mach
t igi ng , om namens haar die goederen in te 
voeren, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding va n kosten , aan de uitvoering van 
het, in dit lid bedoeld , besluit verbonden, aan 
belanghebbenden worden in rekening gebracht. 

2. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge-
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stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijk ingen toe te 
staan. 

3. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatsco'Uffant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststell en betref
fende het leveren van bewijs van herkomst 
en/of oorsprong van ten invoer aangegeven 
goederen, als bedoeld in deze wet. 

2. Invoer, in strijd met het bepaal de krach
tens het vorig lid, is verboden . 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert. 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of ge ldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanz ien waar
van de overtreding plaats h ad, kunnen wor
den verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter afl ever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod uitgevaar
digd bij of krachtens het bepaalde in de ar
tikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar geste ld bij deze wet 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen per onen, bela t 
a ll e ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschr iften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsb lad N°. 535) , gewijzigd bij de wet \'an 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cem ber 1937. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 28 J anua,·i 1938.) 

S. 639 P. 

31 Decem ber 1937. WET tot regeling van den 
invoer van verpakkingsgl as, met uitzonde
ring van bemand g laswerk. 

B ijl. Hand. Il 1937/S , 3ll7. 
H and. Tl 1937/38, bladz. 735 . 
B ijl. Hand. I 1937/38, 3ll7. 
Hand. l 1937/38, bladz. 66. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het noodzakelijk is gebleken de Wet van 
lll Maart 1937, St=tsblad N°. 622, te wijzi
gen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 2, lid 1, van de Wet van 

13 Maart 1937, Staatsblad N°. 622, tot rege
ling van den invoer van verpakkingsglas, met 
uitzondering van bemand glaswerk, wordt ge
lezen als volgt : 

1. Gedurende het tijdvak van 12 maanden, 
aanvangende 1 Januari 1937 en eindigende 31 
December 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van 

A. flesschen met een inhoud van minstens 
15 cl. en met een mondwijdte van hoogstens 
50 mm. 

a. van gekleurd glas, 
b. van wit glas, 
c. van halfwit (licht groen) glas; 
B. verpakkingsgl as ( inmaakfl esschen, pot

ten e.d.) met een inhoud van minstens 15 cl. 
en met een mondwijdte van meer dan 50 mm. ; 

C. verpakkingsglas (medicijn-fleschjes, enz.) 
met een inhoud van minder dan 15 cl., telkens 
voor zoover deze meer bedraagt dan 20 ten 
honderd van het bruto gewicht, hetwelk van 
ieder der voormelde artikelen gemiddeld per 
12 maanden in de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Deze Wet wordt geacht in wel'king te 
zijn getreden met ingang van 1 J anuari 1937. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 28 Januari 1938.) 

s. 639 Q. 

31 Decembe,· 1937. WET tot regeling van den 
invoer van triplex en multiplex. 

Bijl. Hand. Il 1937/38, 328. 
Hand. II 1937/38, blaik. 735. 
Bijl . Hand. I 1937/38, 328. 
Hand. I 1937/38, bladz. 66. 

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

dat door Ons bij besluit van 13 September 
1937, N°. 18 (Nederlanikche Staatscourant 
van 16 September 1937, N°. 178) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N°. 596) de invoer 
van triplex en multiplex · wederom aan eene 
tijdelijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken; 
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3. ,,tr iplex en multiplex" , triplex en multi 
plex, met uitzondering van e lzen-, . berken-, 
beuken- en naaldhouttriplex of -multiplex. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 October 1937 en eindi gen
de 30 September 1938, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit iede r 
land verboden van triplex en multiplex voor 
zoover deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van het bruto-gewicht, hetwelk in het jaar 
1934 uit dat land aan de hiervoor genoemde 
goederen is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven ·de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien te,mijn 
de bij zondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde goederen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons kunnen op voordracht van 
Onzen Minister regelen worden gesteld be
treffende de voorwaarden, krachtens welke en 
de wijze waarop eene vergunning, in het vorig 
lid bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betref
fende de vastste lling van bedragen, welke ter 
bestrijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat bes luit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een beslui t, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden ve rl eend , nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4 . Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche St=tscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betref
fende het leveren van bewijs van herkomst 
en/of oorsprong van ten invoer aangegeven 
goederen, a ls bedoeld in deze wet. 

2 . Invoer, in stt· ijd m et het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waar
van de overtreding plaats had , kunnen wor
den verbeurd verklaard. 

2. Met deze! fde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
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voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerq in strijd met een verbod, uitgevaar
digd bij of krachtens het bepaalde in de ar
t ikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, bel ast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepass ing de straf
bepal ingen, voorkomende in de wetten betref
fende invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad O

• 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg . 28 Januari 1938.) 

S. 639 R. 

31 Dece1nber 1937. WET tot regeling van den 
invoer van alle brood en alle deeg. 

Bijl. Hand. Tl 1991/98, 939. 
Ha:nd. Tl 1931/98, bladz. '135. 
Bijl . Hand. l 1937/38, 339. 
Hand. l 1937/38, bladz. 66. 

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

dat door Ons bij besluit van 13 October 1937, 
N°. 34 (Nederlandsche Staatscourant van 18 
October 1937 , N°. 200) ingevolge artike l 2 der 
,,Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad N° . 596), de invoer van a ll e 
brood en deeg wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrij ft, dat in 7,oodani g 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoe r in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1937 en ein
digende 31 October 1938, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van alle brood en alle deeg, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
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honderd van het netto-gewicht, hetwelk ge
middeld per 12 maanden in de jaren 1935 en 
1936 uit dat land aan brood en deeg is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zull en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van d ien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste l id bedoelde. 

(De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 639 Q.) 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 28 Januari 1938.) 

s. 639 s. 

31 Decernber 1937. WET tot regeling van den 
invoer van kunstzijden garens. 

Bijl. Hand. Tl 1931/38, 340. 
Hand. Il 1931/38, blaxk. '135. 
Bijl. Hand. l 1937/38, 340. 
Hand. l 1931/38, bladz. 66 . 

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

dat door Ons bij besluit van 15 October 1937, 
N°. 47 (Nederlandsche Staatscourant van 19 
October 1937, 0

• 201) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad 0

• 596), de invoer van kunst
zijden garens wederom aan eene tijdelij ke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorste] van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat w;j, den Raad van State, e nz. 

Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoe r in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voo1·af
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco-
nomische Zaken; 

·3. ,,kunstzijden garens": 
a. alle garens van kunstzijde; 
b. stapelvezelgarens, gesponnen van stapel

vezels van kunstzijde ; 
c. stapelvezelmenggarens, gesponnen van 

stapelvezels van kunstzijde en van vezels van 
katoen. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 November 1937 en e indi 
gende 30 Apri l 1938, of zoovee] eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
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zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van kunstzijden garens, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van het netto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 
6 maanden in de jaren 1933 en 1934 uit dat 
land aan de hiervoor genoemde garens is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen, 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werk ing treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

( De artikelen. 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 639 Q.) 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 28 Januari 1938.) 

S. 639 T. 

31 December 1937. WET tot regeling van den 
invoer van dweilen. 

Bijl . Hand. Il 1931/38, 342. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 735. 
Bijl. Hand. 1 1937/38, 342. 
Hand. Z 1937/38, bladz. 66 . 

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

dat door Ons bij besluit van 15 October 1937, 
0

• 46 (N ederlarul.sche Staatscou1·ant van 19 
October 1937, N°. 201) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad • 0

• 

535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staaatsblad N°. 596), de invoer van 
dweilen wederom aan eene tijdel ijke beperking 
is onderworpen en dat artike l 3 van genoem
de wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorst.el van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van Stat.e, enz. 
Art. 1. In deze wet is t.e verstaan, onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden ops lag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister" , de Minist.er van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 ovember 1937 en eindi
gende 31 October 1938, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minist-er 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van dweilen, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van het 
bruto gewicht, hetwelk in het tijdvak van 1 
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Mei 1934 tot 1 Me i 1935 uit dat land aan 
dweilen is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de t.er
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien term..ijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

(De a,·tikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 639 Q.) 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 28 Januari 1938.) 

s. 639 u. 

31 Decem ber 1937. WET tot regeling van den 
invoer van tricotgoederen. 

Bijl . Hand. Il 1937/38, 348. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 735. 
Bijl . Hand. 1 1937/38, 348. 
Hand. l 1931/38, bladz. 66. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 22 October 1937, 
N°. 31 (Nederlandsche Staatscowrant van 26 
October 1937, N°. 206) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
tricotgoederen wederom aan eene t ijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet t.ot voorziening van 
het in dat hesl uit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in el"\trepöt; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken; 

3. ,,tricotgoederen", boven- en onderklee
ding, gebreid of uit tricot.stof vervaardigd, 
voorzoover niet vervaardigd van gegummeerde 
st.offen, andere dan kousen of sokken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1937 en eindi
gende 31 October 1938, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van tricotgoederen, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
het brut.o-gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit 
dat land aan tricotgoederen is ingevoerd. 
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2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaa lde contingenten 
bijzonde re contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem a an te wijzen 
landen. 

3. I nd ien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zijn , waarvan de ter
m ij n nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van d ien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een l ijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

(De artikelen 3-9 zijn gelij kluidend aan die 
van Staatsblad, N°. 639 Q.) 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

De M inister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

{Uitgeg. 28 Januari 1938.) 

S. 639V. 

31 Decem ber 1937. WET tot regeling va n den 
invoer van draadnagel s en draadkrammen, 
spij kers, getrokken ijzer- en staaldraad en 
van prikkel- en puntdraad. 

B -i,jl . Hand. Il 1931/38, 352. 
Hand. Il 1931/38, bladz. 778. 
Bijl. Hand. I 1931/38, 352. 
H and. I 1931/38, bladz. 66. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Augustus 1937, 
N° . 49 {N ederlandsch.e Staatsconrant van 30 
Augustus 1937, N °. 166) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 {Staatsblad N °. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 Novembe r 
1933 {Staatsblad 0

• 596), de invoer van 
draadnagels en draadkrammen, spij kers, ge
trokken ijzer- en staaldraad en van prikkel
en puntdraad wederom aan eene t ijdelijke be
perk ing is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig 
geval een voorstel van wet tot voorzien ing van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rech tstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. l. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1937 en e indi 
gende 31 Augustus 1938, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald , is de invoer uit ieder 
la nd verboden van 

a. draadnagels en draadkrammen; 
b. spijkers (geknipt uit plaat) ; 
c. getrokken ijzer- en staa ldraad , zoowel 

blank a ls gegloeid of gegalvaniseerd, al da n 
niet omkleed met onedele metalen en a l dan 
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niet omwikkeld en/of omsponnen, in lengten 
niet korter dan 50 cm. ; 

d. prikkel- en puntdraad, 
telkens voor zoover deze meer bed raagt dan 

40 ten honderd van het bruto-gewicht, hetwel k 
gemiddeld per 12 maanden in de jaren 1931 
en 1932 uit dat land aan de hie rvoor genoem
de goederen is ingevoerd. 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zijn, waa rvan de ter
m ij n nog niet is verstreken, zu ll en voor het 
nog niet verstreken gedeel te van d ien termij n 
de bijzondere oontingenten in de pl aats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten . 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen , welke niet 
vallen onder de in h et eerste lid bedoelde . 

( De artikel en 3-9 zijn gel ij kluiilend aan ilie 
van Staatsblad N°. 639 Q.) 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELM! A. 

De M inister van E cono,nisch.e Zake,~, 
S t e e n b e r g h e. 

{Uitgeg. 28 l anuai·i 1938.) 

s. 639 w. 

31 Dece,nber 1937. WET tot regeling van den 
invoer van schoeisel en leestklaa r schoen
werk 

Bijl. Hand. Il 1931/38, 358. 
H and. 11 1931/38 , bladz . 995 . 
B ijl . H and. 1 1931/38, 358. 
H and. I 1931/38, bladz. 66. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 October 1937, 
N °. 30 {Nederlandsch.e Staatscourant vau 25 
October 1937, N °. 205) ingevolge arti kel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 {Staatsblad O

• 

535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van 
schoeisel en leestklaar schoenwerk wedel'Om 
aan eene tijde lijke beperking is onderworpen 
en dat art ikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel van 
wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer za l worden ge
daan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rech tstree ks ui t het buiten la nd o( na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Mini ter", de Minister van E co
nomische Z aken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maa n
den, aanvangende 1 November 1937 en ei ndi 
gende 31 October 1938, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald , is de invoer ui t ieder 
land verboden van 
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a. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel va n leder, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van het aanta l paren, hetwelk in het jaar 
1934 uit dat land aan die goederen is inge
voerd ; 

b. schoenen, laarzen en pantoffels, zonder 
of niet voor het grootste deel van leder, caout
chouc, gomelastiek of rubber, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 70 ten honderd van het 
aantal paren, hetwelk in het jaar 1934 uit dat 
land aan die goederen is ingevoerd; 

c. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel van caoutchouc, gom
elastiek of rubber, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 35 ten honderd van het aantal 
paren, he twelk in het jaa r 1934 uit dat land 
aan die goederen is ingevoerd ; 

d. leestklaar schoenwerk, alsmede gestantste 
zolen, al dan niet met aangezetten hak en 
gestantste hakken, voor zoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het aantal 
paren, hetwelk in het jaar 1934 uit dat land 
aan die goederen is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit na der door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zul Jen voor het 
nog niet ve rstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister ka n worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke ni et 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

( De artikel en 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 639 Q .) 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA. 

De M inÜ3ler van E conornÜ3che Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 28 J anuari 1938.) 

s. 803. 

3 Dece,nber 1937. WET tot wijziging van de 
Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928. 
N°. 265) , zooals die wet laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 29 ovember 1935, 
Staatsblad N °. 685 (tot verlaging van de 
openbare uitgaven) , alsmede van de wet 
van 6 Me i 1922, Staatsblad N °. 272, tot 
toepass in g v an middelen voor ont.5mettings
of zuiveringsdoeleinden, zooals die wet is 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925, 
Staatsblad N° . 308) (tot invoering van het 
nieuwe W etboek van Strafvordering ). 

Bijl . Hand. IT 1937, 504; 1937/38, 164. 
H and. Il 1937/38, bladz. 124. 
B ijl. Hand. 1 1937/38 , 164. 
Hand. 1 1937/38, blaxk. 29. 

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

dat het wenschelijk is de Besmettelijke-Ziek -
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tenwet (Staatsblad 1928, N°, 265), zooals die 
wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 29 
November 1935, Staatsblad N°. 685 (tot ver
laging van de openbare uitgaven). alsmede de 
wet van 6 Mei 1922, Staatsblad N °. 272, tot 
toepaB's ing van middelen voor ontsmettings- of 
zuiveringsdoeleinden, zooals die wet is gewij
zigd bij de wet van 29 Juni 1925, Staatsblad 
N°. 308 (tot invoering van het Nieuwe Wet
boek van Strafvordering), op enkele punten 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Besmettelijke-Ziekte1~wet 

(Staatsblad 1928, N °. 265), zooals die wet 
laatstelijk is gewijzi gd bij de wet van 29 No
vember 1935, Staatsblad N°. 685 (tot verla
g ing van de openbare uitgaven). worden de 
volgende wijzi gingen aangebracht: 

I. In artikel 14, eerste I id, wordt in plaats 
van "goedgekeurden ontsmettingsdienst" ge
lezen: a.ls noodzakelijk aangewezen of toege
laten ontsmettingsdienst. 

II. Aan artikel 20 worden drie nieuwe le
den toegevoegd, welke luiden als volgt: 

5. Een niet door Onzen Minister al s nood
zakelijk aangewezen gemeentelijke ontsmet
tingsdienst kan op een daartoe strekkende 
aanvrage van het bestuur van de gemeente, 
die den dienst beheert, door Onzen Mini stE-1 
op door hem te stellen voorwaarden worden 
toegelaten, indien blijkens een ingesteld on
derzoek de ontsmettingsoven voldoet a an re 
delijke e ischen, di e de deugdelijkhe id van de 
door den dienst te verrichti,n ontsmett ingen 
waarborgen . 

6. De aanwijzing a ls noodzakelijk van een 
gemeentelijken ontsmettingsdienst wordt door 
Onzen Minister ingetrokken, wanneer de dienst 
niet meer noodzakelijk wordt geacht, of wa n
neer de deugdelijkhe id van de ontsmettingen 
niet meer voldoende gewaarborgd is. 

7. De toelating van een gemeentelijken 
ontsmettingsdienst wordt door Onzen Minister 
ingetrokken, wanneer de deugdelijkheid van 
de ontsmettingen niet meer voldoende gewaar
borgd is. 

IJl. Aan artikel 22 worden twee nieuwe 
leden toegevoegd, welke luiden a ls volgt: 

3. E en niet door Onzen Minister als nood
zakelijk aangewezen ontsmettingsdienst van 
een vereeniging kan op een daartoe strekken
de aanvrage van het bestuur van de vereeni
ging, di e den dienst beheert, door Onzen Mi
nister op door hem te stellen voorwaarden 
worden toegelaten , indien blijkens een inge
steld onderzoek de ontsmettingsoven voldoeL 
aan redel ijke eischen, di e de deugdelijkhe id 
van de door den dienst te ven-ichten ontsmet
tingen waarborgen. 

4. H et bepaa l de in h et zesde en zevende 
1 id van a rtikel 20 is van overeenkomstige toe
pass ing op den ontsmettingsdienst van een ver
eenig ing. 

2. In de wet van 6 Mei 1922, Staatsblad 
N °. 272, tot toepassing van middelen voor 
ontsmettings- of zuiver ingsdoele inden, zooals 
die wet is gewijzigd bij de wet van 29 .Juni 
1925 , Staatsblad N °. 308 (tot invoering van 
het nieuwe ·wetboek van Strafvorder ing). 
wordt de volgende wijziging aangebracht : 

In artikel 2, derde lid , wordt in p laats van 
,,voor haar ontsmettingsdienst een Rijksbij -
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drage ontvangen op den voet van artikel 5b 
of artikel 5c van 'de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad N°. 134)" gelezen: een ontsmet
tingsdienst beheeren, welke als noodzake lijk 
is aangewezen of welke is toegelaten. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Amsterdam, den 3den December 

1937. 

s. 805. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 24 December 1937.) 

31 Deceniber 1937. WET f.ot verlenging van 
den geldigheidsduur van tijdel ijke bepa
lingen betreffende de vaccinatie , vervat 
in de wet van den llden Februari 1928 
(Staatsblad N°. 29), zooals zij zijn gewij
zigd bij de wetten van 29 December 1928 
(Staatsblad N°. 523), van 30 December 
1929 (Staatsblad N°. 589), van 31 Dec.am
ber 1930 (Staatsblad N°. 518), van 29 
December 1932 (Staatsblad N°. 659), van 
29 December 1934 (Staatsblad 0

• 725) en 
van 31 December 1936 (Staatsblud N °. 
803). 

Bijl. Hand. lI 1937/38, 306. 
Hand. lI 1937/38, bladz. 778-784. 
Bijl. Eland. I 1937/38, /!06. 
Hand. I 1937/38, bladz. 67- 69. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat de omstandigheden het noodzakelijk ma
ken , dat de tijdelijke bepa lingen, betreffende 
de vaccinatie, die vervat zijn in de wet van 
den llden Februari 1928 (Staatsblad N°. 29), 
zooals die zijn gewijzigd bij de wetten van 29 
December 1928 (Staatsblad N°. 523), van 30 
December 1929 (Staatsblad N°. 589), van 31 
December 1930 (Staatsblad 518) , van 29 De
cember 1932 (Staatsblad N °. 659), van 29 
December 1934 (Staatsblad O

• 725) en van 
31 December 1936 (Staatsblad 0

• 803) , ook 
na 1 J anuari 1938 blijven gelden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 3 van de wet van den 

llden Februari 1928 (Staatsblad N°. 29), zoo
als zij is gewijzi gd bij de wetten van 29 De
cember 1928 (Staatsblaà N°. 523) , van 30 
D ecember 1929 (Staatsblad N°. 589), van 31 
December 1930, (Staatsblad N°. 518), van 
29 December 1932 (Staatsblad 0

• 659), van 
29 December 1934 (Staatsblad N°. 725) en 
van 31 December 1936 (Staatsblad 0

• 803} 
wordt in plaats van " 1938", voorkomende 
onder 1 van de "Tijdelijke Bepalingen", ge
lezen "1940" . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van haar af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1937. 
WILHELMINA 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romme. 

(Uitgeg . 5 Januari 1938 ) 
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s. 865. 

11 December 1937. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 24 M ei 
1922 (Staatsblad N °. 379) tot uitvüering 
van artikel 2, lid 1, onder a, der Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, N° . 524). 

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

Sociale Zaken van 21 October 1937, N°. 296 
E/dossier 13, afdeeling Volksgezondheîd; 

Gelet op artikel 2, lid 1, onder a, van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, N '. 524) 
en op Ons besluit van 24 Mei 1932 (Staatsblad 
N° . 379) tot uitvoering daarvan; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 November 1937, N°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 6 Decembe,: 1937, 
N°. 1057 E ldoss ier 13, afdee ling Volksgezonci
heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 24 Mei 1922 

(Staatsblad N°. 379) wordt gelezen als volgt: 
" V an de bepaling onder letter a, eerste 

al inea, van het eerste lid van artikel 2 van 
de wet zijn uitgezonderd de volgende voor 
technische doeleinden bestemde deelen: 

1. beenderen, mits geheel van spieren ont
daan, voor zoover zij zich niet bevinden in 
inrichtingen, waar vleesch of vleeschwaren 
worden verkocht of voorradig zijn; 

2. a. beenderen, mits geheel van spieren 
ontdaan, 

b. varkenshu iden, 
c. ongesmol ten vet, 
voor zoover deze artikelen onder toez icht 

en volgens aanwijzing van den keuringsvee
arts of van den door dezen aan te wijzen 
ambtenaar, vermengd zijn met dierlijke olie, 
kalk, carbol, creoline, saprol of andere met 
goedkeuring van deri desbetreffenden Inspec
teur van de Volksgezondheid aan te wenden 
stoffen.". 

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

's-Gravenhage, den llden December 1937. 

s. 867. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social e Zaken, 

C. P. M. Rom m e. 
(Uitgeg . 28 Deoemb er 1937.J 

22 Dece1nber 1937. BESLUIT tot wijziging 
van den datum van inwerkingtreding van 
het Jam-Limonadebesluit (Staatsblad 1937, 
N°. 854). 

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

Sociale Zaken van 19 November 1937, N °. 
1530 D/dossier 29, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, N° . 793) en op het 
Jam-Limonadebesluit (Staatsblad 1937. N° . 
854) ; 
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Gezien het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 193:i, 

0
• 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 14 
December 1937, 0

• 47); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Zaken van 18 December L937, 
n°. 1755 D/dossier 29, afdeeling Vol ksgezond
heid; 

Hebb n goedgevonden en verstaan te bepa
len: 

Art. 1. In artikel 27 van het Jam-Limo
nadebesluit (Staatsblad 1937, 0

• 854) wordt 
in plaats van "1 Januari 1938" gelezen .,1 
Januari 1939". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ni ng van het Staatsblad waarin het is g'l
plaatst. 

Onze Mini ter van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit be luit, dat in het 
Staatablad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr i [t zal worden gezonden aan den Raad 
van St,ite. 

's-Gravenhage, den 22sten December 1937. 

s. 868. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social e Zaken, 

C. P. M. Rom me. 
(Uitgeg. 28 Dece1nber 1937.) 

27 December 1937. BESLUIT tot 
van het Huisarbeidsbesluit 1936 
lijk besluit van 6 Mei 1936, 
N°. 853). 

wijziging 
(Konink
taat.iblad 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gelet op de artikelen 1, 3, 8, 10 en 20 der 

Huisarbeidswet 1933 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 11 November 1937, :N°. 
3107, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken het Huisarbeidsbesluit 1936 te wijzigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1937, N°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 December 1937, 0 

4010, Afdeeling Arbeid; 
Hebben goedgevonden en ver taan: 

te bepalen : 
Eenig artikel. 

De punt aan het slot van artikel 1 van het 
Huisarbeidsbesluit 1936 wordt vervangen door 
eene komm apunt; aan het artikel wordt toe
gevoegd: 

,,12. het pellen en schillen van uien.". 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
,Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
-van State. 

Amsterdam, den 27sten December 1937. 
WILHELMINA. 

De Miniater van Sociale Zaken, 
C. P. M. Romme. 
(Uitgeg. 7 Januari 1938.) 

L. & S. 1937. 

1937 

s. 869. 

29 Dece1nber 1937. BE LUIT tot wijziging 
van het Eierenbe luit (Staatsblad 1931, 
N °. 375), laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk beslu it van 9 ovember 1036 
(Staatsblad N°. 863). 

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

Sociale Zaken van 26 November 1937, N°. 
1579 D/dossier 41, afcleeling Volksgezondheid: 

Gezien het Eierenbesl uit (Staatsblad 1931, 
N°. 375) laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit, 
van 9 ovember 1936 ( taatsbl ad 863) ; 

Gezien het advies van de Commi sie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1935, 

0
• 793); 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
21 December 1937, N°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 28 December 1937, 

0
• 1802 D/dossier 41, afdeeling Volksgezond

heid; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

palen: 
Art. I. I11 het Eierenbesluit (Staatsblad 

1931, N°. 375). vervalt artikel l0bis. 
Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

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

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit be luit, dat in hot 

taatsblad zal worden geplaatst en waan·an 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29 ten December 1937. 

s. 870. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Sociale Zaken, 

C. P. M . Romme. 
(Uitgeg. 4 J anua1·i 1938.) 

30 Decembetr 1937. BESLUIT tot w11z1g10g 
van het Broodbesluit (Staatsblad 1925, 

0
• 478). 

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

Sociale Zaken van 9 ovember 1937, N°. 1431 
D/dossier 38, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, 0

• 793) en op het. 
Broodbesluit (Staatsblad 1925, 0

• 478), laat
stelijk gewijzigd hij Ons beslu it van 20 Augus. 
tus 1937 (Staatsbl ad 855); 

Gezien het advies van de Commi sie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, N °. 793); 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
den 7 December 1937, N°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 27 December 1937, 

0
• 1768 D/dossier 38, Afdeeling Volksgezond. 

heid; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het Broodbesluit (Staatsblad 1925, N°. 478) 
als volgt aan te vullen: 

Eenig artikel. 
a M. B. aan het slot van het eerste lid 

mn artikel 4 wordt een puntkomma geplaatst, 
waarna aan dit lid wordt toegevoegd: 

45 
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"het merk mag ook bestaan uit het woord 
MELKBROOD in zwarte drukletters van ten 
minste 7 m.m. hoogte en ten minste 1 m .m. 
lijndikte met onschadelijken drukinkt aange
bracht op een witte ouwel, welke in de buiten
zijde van het brood kennelijk is ingebakken; 

het merk moet duidelijk zichtbaar en ge
makkelijk leesbaar zijn .". 

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

's-Gravenhage, den 30sten December 1937. 

s. 895. 

WILHELM! 
D e Minister van Sociale Zaken, 

C. P. l'il. Rom me. 
(Uitgeg. 11 Januari 1938.j 

29 JJecen,ber 1937. BESLUIT tot W1Jz1ging 
van het Koninklijk besluit van 3 J anuari 
1.930, Stbl . n°. 3, tot vaststelling van de 
prpmiën voor <le verplichte ziekteverzeke
ring, zooals dat besluit laatstelijk gewij
zigd is bij KoninkliJk besluit van 20 Mei 
1937, Stbl. n°. 888. 

Wij WU,HELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 22 December 1937 
3191, afdeeling Arbe idersverzekering; 

Gelet op de artikelen 63, eerste lid, 64, 6S 
en 69, eerste en derde lid, der Ziektewet, zoo
als die wet luidt na de daarin bij de wet. van 
22 April 1937, Staatsblad 0

• 800, gebrachte 
wijzigingen; 

H ebben p·oedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 3 Januari 1930, 

Staatsblad 0
• 3, tot vaststelling van do pre

m1en voor de verplichte ziekteverzekering, 
zooals dat besluit laatstelij k gewijzigd is bij 
Ons besluit van 20 Mei 1937, Staatsbla<l N° . 
888, en te bepalen als volgt: 

Art. I. Artikel 1 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd beslu it van 3 J anuari 1930, Staats
blad 0

• 3, wordt gelezen als volgt: 
"De premie voor de verplichte verzekering 

van de bij de ziekenkassen van de R aden vHn 
Arbeid verzekerden bedraa1,-t 1. 7 % van het 
loon, dat voor het tijdperk, waarover de be
taling loopt, krachtens het bepaalde bij ar
t ikel 68 der Ziektewet voor prerniebet~l ing in 
aanmerking komt.". 

Art. Il. Artikel 2 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd b,:,sluit van 3 Januari 1930, Staats
blad N °. 3, wordt gelezen als volgt: 

.,(1) In afwijking van het in artikel 1 be
paalde bedraagt de premie voor verzekerden 
in dienst van ondernemingen, waarin de hier
na te noemen bedrijven worden uitgeoefend, 
het percentage van het loon, hetwelk voor het 
tijdperk, waarover de betaling loopt, krachtens 
het bepaal de bij artikel 68 der Ziektewet, voor 
premiebetaling in aanmerki ng komt, dat ach
ter de omschrijving van vorenbedoelde bedrij 
ven is vermeld. 

1. het bedrijf uitgeoefend door bergers van 
schepen en (of) lad ingen; premie 2.3 % 

2. het bedrijf van houtopslaan; pr. id. • 
3. het bedrijf van laden of los en van 

schepen, daaronder begrepen het dra-
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gen, stapelen en wegbergen van goede
ren uit aan den wal geloste schepen; 
pr. id. 

4. het bedrijf van laden of lossen met 
grijpers, pueumatische of andere ele
vatoren, jacobsladders, transporteurs of 
kolentippen; pr. id . 

5. het bedrij f der veemen en (of) het 
pakhuismeestersbedrijf ; pr. id . 

6. het bedrijf van wegers on (of) meters; 
pr. id. 

7. het bedrij f van vervaard igen van kunst
me t en (of) zwavelzuur en (of) zout
zuur en (of) alpeterzuur; pr. id . 

8. het bedl'ij f van sorteeren van lompHn 
en (of) anderen afval, in lompensor
teerderijen, de handel in lompen, oude 
metalen, oud papier en (of) anderen 
afval daaronder al of niet begrepen; 
pr. id. 

9. het metselaarsbedrijf; premie 2.4 % 
10. het bedrijf van sloopen van bouwwer

ken; pr. id . 
11. het bedrijf van pannenbakker; steen

bakker; buizenbakker; estrik- of pla
vuizenbakker; premie 2.6 % 

12. het bedrijf van hotel- en (of) pension
houder; pr. id. 

13. het bedrijf van houders van inrichtin
gen, waar eet- en drinkwaren genuttigd 
kunnen worden; pr. id. 

14. het koksbedrijf; pr. id. 
15. het confectiebedrijf ; pr. iel. 
16. het bedrijf van vervaard igen van as

bestplaten; pr. id. 
17. het bedrijf van vervaardigen van ce

ment- en (of) betonwaren en (ofl van 
platen van gips, beton en dergelijke 
stoffen; pr. id . · 

18. het bedrijf van malen van ertsen, kalk, 
klei, krijt, mortel , tras en dergelijl,e 
stoffen; pr. id. 

19. het bedrijf van vei-vaaràigen van kin 
derwagens: premie 2. 7 % 

20. het rijtuigbekleedersbedrijf; pi'. id. 
21. het rij tuig- an (of) wage:1makersbe

drijf; pr. id. 
22. het r ij tui~childersbedrijf ; pr. id. 
23. het bedrtjf van h andelaar in brand

stoffen; pr. id . 
24. het bedrijf van exploiteeren van zi-:i

kenhuizen en (of) andere verplegings
inrichtingen; premie 2.8 % 

25. het bedrijf van huis. en (of) decoratie 
schilder; pren1ie 2.9 % 

26. het bedrijf van maken van burgerlijk 
bouwkund ige werken ; premie 3 % 

27. het t immerliedenbedrijf en (of) het 
~etselaarsbedrijf, op bouwwerken ; pr. 
1d. 

28. het bedrijf van aanleggen, onderhou
den, herstellen, opbreken of afbreken 
van kanalen, sluizen, havens, vaste 
dokken, bruggen, dijken of andere wa
terwerken, wegen, spoor- of tramwoge7,, 
riolen, buisle idingen, ondergronàsche 
kabels en (of) het verhuren van aan
nemersmateriaal; pr. id . 

29. het glazenwasschersbeclrij f; pr. id. 
30. het bedrij f van schoonmaken van ge

bouwen; pr. id. 
31. het bedrij f van sigarenmaker; premie 

3.1 % 
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32. 
33. 
34. 

35. 

36. 

37. 
38. 

39. 

40. 

het bedri)_f van sigarettenmaker; pr. id. 
het bedrii f van tabakskerver; pr. id. 
het bedrijf van steenhouwer en tof) 
teenzager; pr. id . 

het hoogovenbedrijf, daaronder al of 
niet begrepen het vervaardigen van co-
kes en (of) het vervaardigen en distri
bueeren ~an lichtgas; premie 3.2% 
het bedr1Jf van bewerken van diamant• 
premie 4 % ' 
~et bedrij_~ van mijnbouw; premie 4.3 ~" 
net bedriJf van aanleggen van mijn
gangen en mijnschachten; pr. id. 
het stucadoors- en (of) wittersbedrij [ ; 
p1·em1e 5. 7 % 
de 1:>edrijv~~' behoorende tot de /l"t"Obp 
,,Tumbouw , genoemd in den algemee-
nen m aatregel van be tuur bedoeld i11 
artikel 52 der Land- en 'l\,'inbouwonge
vallenwet 1922. premie 1.9 % 

(2) In afwijking van het bepaalde in art. 1 
b~_draagt de premie voor verzekerden, die bij 
w1Jze van werkverschaffing zijn te werk gesteld, 

a. voor administratieve en dergelijke werk
zaamheden (zoogenaamde hoofdarbeiders) 2 %, 

b. voor andere werkzaamheden dan onder 
a bedoeld 2.9 %, van het loon, hetwelk voor 
het tijdperk, waarover de betaling loopt, 
krachtens het bepaalde bij artikel 68 of bij 
een algemeenen maatregel van bestuur hou
dende bijzondere bepalingen betreffende de 
premieheffing, bedoeld in artikel 145 der 
Ziektewet, voor premiebetaling in aanmer
king komt.". 

Ai_-_t .. III. Artikel 4 van Ons vorengenoemd 
gew1Jz1gd besluit van 3 Januari 1930, Staats
blad N°. 3, wordt gelezen a ls volgt: 

"Overeenkomstig het bepaalde in artikel 69 
der Ziektewet en behoudens het in het eerste 
lid van dat artikel voorziene geval, is van de 
premiepercentages, vastgesteld in de artikelen 
1 en 2, eerste lid, door den verzekerde ver
schuldjgd 0.85 % en het overige door den 
werkgever.". 

Ai_-~ . . IV. Ar~ikel 5 van Ons vorengenoemd 
gew1Jz1gd besluit van 3 Januari 1930, Staats
blad N °. 3, wordt gelezen als volgt: 

"Overeenkomstig het bepaalde in artikel 
69, eerste lid der Ziektewet en behoudens het 
in het eerste lid van dat artikel voorziene 
geval, is van de premiepercentages, vastge
steld in art. 2, 2e lid, door den werkgever en 
den verzekerde ieder de helft verschuldigd.". 

Art. V. Het bepaalde in de artikelen I en 
II, wordt voor de eerste maal toegepast bij de 
vaststelling der premie, verschuldigd over loon 
verdiend over de t ijdvakken, gelegen na 31 
December 1937. 

Onze Minister van Sociale Zaken is hela t 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsbl ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P . M. Romme. 
(Uitgeg. 11 Januari 1938.) 

S. 652. Vervallen. 

S. 757. Vervallen. 

1937 

s. 2880. 

16 December 1937. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door de 
Vereeniging Utrechtsche Metaalbewerkers
en l\fachirustenbond en Sociëteit de Eens
gPzindheid" te Utrecht tegen h;t besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
9 Maart 1937, l • afdeeling, o. 479/552 
waarbij haar so?iëteit vergunning ingetrok: 
ken en bovendien ~aar verzoek om wijzi
g10g m de vermelding van de localiteit in 
?e a,kte van haar sociëteitsvergunning en 
m het afschrift daarvan buiten verdere 
behandeling is gelaten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Be~chikkende op het beroep, ingesteld door 

de Vereeniging Utrechtsche Metaalbewe!'kers
e~ l\foc~istenbond en ociëteit "de Eensge
zmdbeid te Utrecht tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 9 M:aart 
193?, ~e afdeelin_g, 1:T0. 479/552, waarbij haar 
so01ete1tsvergw10m~ !-fl_getrokken en bovendien 
haar ver:zo~k _om w1Jz1gmg m de vermelding van 
de localite1t m de akte van haar sociëteitsver
gunning en in het afschrift daarvan bwten ver
dere behandeling is gelaten ; 

Gelet op O~s beslwt van 25 Juni 1927, No. 
27, waarb1J W1J Onze beslissing op het bedoeld 
beroep hebben verdaagd; 

J?en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schjllen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
2 Juni 1937, ro. 20 , en 1 eptember 1937 
N°. 208/86 ; ' 

Op de voordracht van Onzen Ministel' van 
Sociale Zaken van 13 December 1937, No. 
1044 G, afdeeling Volksgezondheid; 

OverwPgende, dat bij Gedeputeerde , taten 
van Utrecht op 10 September 1936 is inge
komen een adres van de Vereeniging Utrecht
sche Metaalbewerkers- en l\fächinistenbond en 
Sociëteit "De ~ensgezindbeid", gevest-igd t.e 
Utrecht, waarh1J deze, ingevolge artikel 28 
3• _ _li?,. der Drankwet (Staatsblad 19:ll, no. 476)'. 
~JJ~1g!ng verzocht in de vermelding van de loca-
1ite1t '!1 de akte van hare sociëteitsvergunning 
- on rn het afschrift daarvan - en wel in clier 
voege, dat de vergunning, welke thans van 
kracht is voor een tweetal benedenlokalen van 
het perceel Siqt Annastraat n°. 10 te Utrecht 
voortaan ~al gelden voor de benedenzaal (aan 
de traatz1Jde) van het perceel Lange Minre
broederstraat no. 11 aldaar : 

dat Gedeputeerde Staten terzake hebben in
gewonnen 1°. het ambtsbericht van bur<>em es
ter en wethouders van Utrecht, die bij sihrijven 
van 20 October 1936 N°. 90/704, Afdeeling 
A.Z., berichtten, dat hun College - hoewel 
tegen de gevraagde wijziging op zichzelf huns 
in ~~en~ geen wettelijk bezwaar besta.at - goen 
vr1Jhe1d vond, te adviseeren het verzoek van 
de adressante in te willigen, aange?.ion burge
meester en wethouders van oordeel waren, dat 
de bov~nbe<loeld_e verg~g, ingevolge artikel 
32, 1° hel, 1°. a, Juncto art•.kel 13, 2• lid 5°., der 
Drankwet (Staatsblad 1931, no. 476), moet 
worden ingetrokken, vermits naar de meening 
van burgemeester en wethouders de onder
havige _sociëtei~, op grond van de feiten , ge 
noe_1~d m de b1J hun ambtsbericht overgelegde 
politierapporten, niet meer te goeder trouw 
sociëteit kan worden geacht, en 20. dat van 
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den waarnemend Inspecteur van de Volksge
zondhPid, belast met de zaken rakende de drank
bestrijding, die bij chrijven van 6 r ovember 
1936 N°. 874/4 te kennen gaf in de voormelde 
me~ning van buro-emeester en wethouders te 
deelen, zoodat oolI. hij in overweging gaf de 
sociëteitsvergunning op den hiervoren aange
geven grond in te trekken ; 

dat, nadat Gedeputeerde Staten daarop de 
-adres ante in de gelegenheid hadden gesteld 
-om haar standpunt tegenover de aangevoerde 
redenen voor intrekking van de vergunning 
schrifteljjk uiteen te zetten en de adressante 
van die gelegenheid gebruik had gemaakt door 
de inzending van een verweerschrift, Gedepu
t eerde Staten, na raadpleging dienaangaa,nde 
van burgemeester en wethouders, bij hun besluit 
,an 9 Maart 1937, l • afdeeling N°, 479/552 
}o. de ten name van de adressante staande hler
voren omschreven sociëteitsvergunning hebhen 
ingetrokken; 2°. in verband hiermede het ver
zoek van de adressante buiten verdere behan
deling hebben gelaten ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat de adreRsante in haar adres te kennen 
geeft, dat zij een rechtspe,·soon is, daar hare 
statuten en de daarin gebrachte wijzigingen 
zijn goedgekeurd bij Onze be~luiten respectieve
lijk van 13 December 1909, N°. 60, en van 8 
Februari 1922, N°. 54, en 2 April 1929, N°. l, 
aan welke statuten dan ook eenige der voren
bedoelde fe iten werden getoetst ; doch dat zij 
in haar bovenbedoeld verweerschrift de op
merking ma.akt, dat de te berde gebrachte be
zwaren blijkbaar zij n gebaseerd op de statuten 
van de adressante, zooals die luidden vóór Ons 
besluit van 7 Januari 1933, N°. 2, bij welk be
sluit de gewijzigde statuten van hare sociëteit 
werden goedgekeurd, van welke gewijzigde sta 
tuten zij een afdruk bij het verweerschrift hee~ 
overg~legd; dat nu_de laatstbedoelde gewijzigde 
bepalingen eerst b1J meerbedoeld verweerschrift 
aan hun college werden overgelegd, dus niet 
binnen een maand na haar va~tstelling, zoodat 
ingevolge artikel 32, 1 e lid, 5° ,, laatste alinea, 
der Drankwet (Staatshlad 1931, n°. 476), met 
die gewijzigde bepalingen geen rekening mag 
worden gebonden bij de beoordeeling van de 
vraag of in strijd met de bepalingen van de 
statuten wordt gehandeld voorzoover die bepa
lingen strekken ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 13, tweede lid, 4°. ilier wet, en dus 
bij die beoordeeling rutsluitend de statuten, 
zooals deze luidden na de bij Ons besluit van 
2 April 1929, N°. 1, goedgekeurde wijzigingen, 
in aanmerking mogen komen, en wijders, dat 
uit de terzake gewisselde stukken blijkt : a. dat 
met betrekking tot d3 voorwaarden, waaronder 
het lidmaatschap van de sociëteit wordt ver
kregen, artikel 3 der statuten onde1scheidt tus
scben gewone en buitengewone leden, terwijl 
artikel 4 der statuten bepaalt, dat gewone lenen 
alleen zij kunnen zijn, die werkzaam :>:ij n of 
geweest. zijn in het machine-, electriciteits-, 
automobiel-, motor-, rijwiel-, telegraphisch, 
telefonisch of ander instrumenteel of mechanisch 
bedrijf ; doch dat de door den penningmeester 
der verPeniging overgelegde ledenlij st, bestaan
de mt een alphabetisch register met ongeveer 
2900 namen, waaronder verscheidene namen 
voorkomen van personen, ilie ieeds overleden 
zijn, vele namen vermeldt van personen, i!ie 
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niet werkzaam zijn noch ooit gewe3st zijn in 
een bedrijf a ls bovenvermeld, terwij l de lijst 
evenmin vermeldt, dat deze p~rsonen buiten
gewoon lid zijn, aangezien de lij st in het geheel 
geen onderscheid m11,akt tusschen gewone en 
buitengewone leden, zoodat kennelijk aan de 
bovenvermelde door de statuten voor het ver
krijgen van het gewone lidmaat~chap gestelde 
voorwaarde niet de hand wordt gehouden ; 
b. dat met, betrekking tot de voorwaarde, waar
onder het lidmaatschap van de sociëteit wordt 
verkregen, artikel 5 der statuten vermeldt, dat 
over de toelatincr zoom,! van gewone als van 
buitengewone leden beslist wordt door het be
stuur met volstrekte meerderheid van stemmen : 
doch dat van zoodanige bestuursbesluiten niet 
is kunnen blijken, terwijl de onderling tegen
strijdige verklaringen. door de drie bestuurs
leden en anderen voor de politie afgelegd, aan 
nemelijk maken, dat zoodanige besluitP.n in 
feite niet genomen worden, doch een ieder 
zonder lid of door een lid geïntroduceerd te zijn 
toegang tot de sociëteit kan verkrijgen; c. dat 
artikel 7 der statuten bepaalt, dat jaarlijks op 
de a lgemecne ledenvergadering volgens rooster 
een bestuurslid aftreedt en de vergadering in 
de vacat,ure voorziet; doch dat in feite dezo 
jaarlijksche vergaderingen niet plaats vinden 
en geen bestuursleden jaarlijks volgens roost.er 
aftreden, zoodat aan een der eerste voorwaarden 
waaraan een sociëteit, wil zij te goeder trouw 
sociëteit kunnen worden geacbt, moet voldoen, 
te weten de regelmatige statutaire samenstel
ling van haar bestuur, niet wordt voldaan ; 
d. dat artikel 12 der statuten bepaalt, dat telken 
jare vóór 1 December een algemeene ledenver
gadering wordt gehouden, waarin door den 
secretaris verslag en door den penningmflester 
rekening en verantwoording wordt gedaan; 
doch dat in feite, aangezien deze jaarlijkscbe 
vergaderingen niet plaats vinden, door den 
secretaris geen verslag en door den penning
meester geen rekening en verantwoording aan 
die vergadering worden gedaan, zoodat ook 
op deze punten geen normaal vrreenigingsleven 
volgens de sta-tuten plaats vindt, hE-tgeen mede 
aantoont, dat deze sociëteit niet te goeder 
trouw ociëteit kan worden geacht; e. dat bij 
een in den nacht van 21 op 22 September 1936 
plaats gehad hebbende contröle op de naleving 
van de bepalingen der Drankwet (Staatsblad 
1931, N°. 476) ge bleken is, dat in de in de loca
liteit, waarvoor de vergunnin$. is verleend, aan
wezige ledenlijst op elke bladzijde stond vermeld 
~,De Voorzitter" ,,De Seoreta.rig", doch dat die 
bladzijden niet waren afgesloten en geteekend 
door de genoemde bestuursleden, zoodat niet 
aanwezig was eene door de handteekening van 
ten minste twee leden van het bestuur onder 
bijvoeging van dagteekening afgesloten lij st 
van leden; f. dat de sociëteit blijkens de op dit 
punt eensluidende voor de politie afgelegde 
verklaringen van den voorzitter en den pen
ningmeester, beide met de bijvoeging : ,,Eerder 
loont het de moeite niet", eerst des avonds 
o~ half twaalf wordt opengesteld, zoodat zij 
bliJkbaar alleen bezoekers trekt nà het sluiten 
van de café's en dan ook mede in verband met 
andere, hierboven vermelde omstandigheden, 
waaruit blijkt, da t van een besloten karakter 
van de sociëteit geen sprake is, veeleer als een 
openbaar nachtcafé moet worden beschouwd ; 
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dat de vorongenoemde feiten en omstandighe
den in hun onderling verband aantoonen, dat de 
hier bedoelde sociëteit niet te goeder trouw socië
teit kan worden geacht; dat wordt gehandeld 
in strijd met de overgelegde statuten, voorzoo
ver de bepalingen dier statuten er toe strekken 
om aan te geven, op welke wijze en onder welke 
voorwaarden het lidmaatschap van de sociëteit 
wordt verkregen ; dat in de localiteit, waarvoor 
de vergunning is verleend, niet steeds aanwezig 
is eene, door de handteekening van ton minste 
twee leden van het bestuur ondet' bijvoeging 
van dagteekening afgesloten lijst van de leden ; 

dat van dit besluit de Vereeniging Utrecht
sche l\fotaalbewerkers- en Machinistenbond en 
Sociëteit "de Eensgezindheid" bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat zij op 10 Septem
ber 1936 aan Gedeputeerde Staten de boven
bedoelde wijziging in de localiteitsvermelding 
aanvroeg ; dat artikel .28, lid 6, der Drankwet 
voorschrijft, dat op zoodanig verzoek binnen 
twee maanden moet worden beschikt; dat Gede
puteerde Staten dit voorschrift niet hebben na
geleefd, hoewel zij, appellante, herhaaldelijk, 
zoowel mondeling als schriftelijk, - dit laatste 
bij schrijven van 31 December 1936 en bij re
quest van 10 Februari 1937 - Gedeputeerde 
Staten opmerkzaam heeft gemaakt op het be
doelde voorschrift en met gepasten aandrang 
Gedeputeerde Staten heeft verzocht alsnog de 
gevraagde beslissing te nemen ; dat desniette
genstaande Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 9 Maart 1937 geen beslissing op het verzoek 
hebben gegeven, doch dit eenvoudig buiten 
behandeling hebben gelaten; zulk hoewel zoo
wel naar het oordeel van burgemeester en wet
houders van Utrecht, als van den Heer Inspec
teur van de Volksgezondheid er geen onkel 
wettelijk bezwaar tegen de inwilliaing van het 
verzoek aanwezig was en zoodanig bezwa,1.r ook 
inderdaad niet bestaat ; dat door hun weigering 
om t:e beslissen Gerieputeerde Staten de wet 
hebben geschonden en bovendien aan haar, 
appellante, en haren bedrijfsleider groote finan
cieele schade hebben toegebracht en in groote 
moeilijkheden hebben gebracht; dat ten behoe
ve van haar sociëteit immers het perceel l\finre
broederstraat N°. 11 te Utrecht is gehuurd, 
waarheen de vergunning moest worden overge
bracht; dat dit perceel nu al maanden en maan
den ongebruikt staat, terwijl voortdurend daar
voor huur moet betaald worden ; dat de eige
naar van het perceel, waarin thans de sociëteit 
gevestigd is, bovendien een dagvaarding heeft 
doen uitgaan tot ontruiming van dit perceel; 
dat bij vonnis van den Kantonrechter te Ut
recht dd . 22 Maart 1937 de ingestelde vordering 
ontzegd i-s, doch op formeele gronden, zoodat 
elk oogenblik een nieuwe actie kan verwacht 
worden ; dat het voor baar ten eenenmale onbe
grijpelijk is, wat Gedeputeerde Staten er toe 
bewogen kan hebben haar dusdanig in verlegen
heid te brengen ; dat, indien Gedeputeerde 
Staten overwogen <ie vergunning in te trekken, 
zulks geen beletsel had behoeven te zijn of 
mogen zijn, om hangende deze overweging de 
wet na te leven en de gevraagde wijziging, als 
op de wet gegrond, toe te staan; dat, nu Gede
puteerde Staten in verzuim zijn gebleven de 
wet na te leven, zij de bepaling van artikel 34 
lid 4 der Drankwet voor haar, appellante, prac
tisch illusoir maken ; dat de door Gedeputeerde 
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Staten ten aanzien van haar, appellante, ge
volgde gedragslijn - hoezeer onwettig - noch
tans begrijpelijk zou zijn geweest, indien haar 
sociëteit van een bedenkelijk gehalte ware ge
weest, doch dat zulks geenszins het geval is, 
gelijk door de politie en andere autoriteiten 
ook steeds is erkend ; dat uit een oogpunt van 
goede zeden er op de sociëteit dan oolr niet het 
minste valt aan te merken ; dat van de sociëteit 
onder meer verschillende studenten lid zijn; dat 
deze van de sociëteit gebruik maken, of omdat 
zij geen lid zijn van een studentensociëteit of 
wanneer hun eigen sociëteit gesloten is; dat 
als zoodanig de sociëteit van haar, appellante, 
voor hen van groote betcekenis is, omdat zij 
daardoor ervan afgehouden worden slecht be
faamde gelegenheden - zooals cabarets en 
dancings - te bezoeken, die met goedvinden 
van de betrokken autoriteiten vaak na het 
sluitingsuur der café's mogen openblijven; 
dat ditzelfde geldt voor andere leden der socië
teit; dat het intrekken van de vergunning dus 
noodzakelijk ten gevolge zou hebben, dat de 
leden, die na het sluitingsuur der oafé's nog 
eenige gezelligheid zoeken, worden gedreven 
naar inrichtingen, die uit moreel oogpunt hoogst 
bedenkelijk ziJn; dat tegeJ1 het besluit van Ge
deputeerde Staten ook een formeel bezwaar 
bestaat ; dat blijkens de motiveeri ng van hun 
besluit bij hun college een verzoek van haar, 
appellante, was ingekomen om overplaatsing 
van vergunning; dat hierover het oolJege het 
ambtsbericht ingewonnen heeft van burgemees
ter en wethouders en van den Inspecteur der 
Volksgezondheid; dat deze zich er niet toe heb
ben bepaald, om over het verzoek zelf advies 
uit te brengen, doch als hun oordeel te kennen 
hebben gegeven, dat de vergunning moet wor
den ingetrokken ; dat dit aanwijzingen zijn als 
bedoeld in artikel 33 der Drankwet ; dat op 
zoodani~e aanwijzing binnen 3 maanden beslist 
moeat zijn, bij gebreke waarvan de intrekking 
wordt geacht te zijn geweigerd (artikel 33 lid 
3 en 4 der Drankwet) ; dat, daar de aanwijzingen 
dateeren respeot.ievelijk van 20 October 1936 
en 6 November 1936 en Gedeputeet'de Staten 
op 20 J anuari 1937 respectievelijk 6 Februari 
1937 nog geen beslis ing genomen hadden. de 
intrekking, dus geacht moet worden te zijn ·ge
weigerd ; dat, daar van deze weigering geen be
roep is in~esteld, deze weigering kracht van 
eindbeslissing heeft gekree:en ; dat Gedepu
teerde Staten nu niet - gelijk zij ten deze e:e
daan hebben - op grond van dezelfde feiten 
of omstandigheden, welke tot de aanwijzingen 
aanleiding hebben gegeven, en waaromtrent 
hunne beslissing krachtens de wet geacht moet 
worden reeds te zijn gevallen, ambtshalve tot 
intrekking der vergunning kunnen besluiten ; 
dat in dezen zin is beslist bij Ons besluit van 
13 Juli 1934, N°. 54; dat ook de gronden, 
waarop Gedeputeerde Staten hun besluit tot 
intrekking der vergunning genomen hebben, 
dit besluit niet kunnen chragen; dat de eerste 
grond, in het aangevallen besluit toegelicht, sub 
a en -b behelst, dat in otrijd zou gehandeld wor
den met de overgelegde statuten. voorzoover 
de bepalingen dier statuten er toe strekken om 
aan te geven, op welke wijze en onder welke 
voorwaarden het lidmaatschap wordt verkre
gen; dat uit de- onder a gegeven toelichting 
echter niet bUjkt, dat iemand als Ud zou zijn 
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toegelaten, die niet aan de vereischten van het 
lidmaatschap voldoet; dat wel uit de onder a 
gegeven toelichting blijkt, dat in de ledenlijst 
geen onderscheid wordt gemaakt tusschen ge
wone en buitengewone leden, doch zulks ten 
deze van geen belang is, nu de wet de niet
inachtneming van de voorwaarden, waaronder 
het lidmaatschap wordt verkregen, wraakt, 
en dus blijkbaar bedoelt te weren, dat personen, 
die geen lid kunnen worden volgens de statuten 
toch als lid worden toegelaten, waarvan in 
casu echter geen sprake is ; dat de toelichting 
onder b vermeld onjuist is, daar wel degelij k 
bestuursbesluiten genomen worden en daarvan 
blijkt door de onderteekening en afsluiting van 
de ledenlijst, terwijl het volmaakt onjuist is, 
dat men tot de Rociëteit zou worden toegelaten, 
zonder lid of door een lid geîntroduceerd te 
zijn ; dat. echter, waar sub b geen concrete feiten 
worden gesteld, die tot bewijs van het, daar 
vermelde zouden kunnen dienen, zij, appellante, 
niet bij machte is een weerlegging in concreto 
te geven ; dat de tweede grond . waarop het 
aangevallen besluit beru t, hierin bestaat, dat 
de sociëteit niet te goeder trouw sociëteit zou 
kunnen worden geacht te zij n, hetgeen wordt 
toegelicht sub c en d; dat het wezenskarakter 
van een SOf'iët.eit echter bestaat in hare besloten
heid, welk karakter haar sociëteit vertoont, al 
beeft zij dan ook eeu groot aantal leden ; dat 
volgens de statuten een bestuurslid om de drie 
jaar aftreedt, indien er - zooals thans - 3 
bestuursleden zijn ; dat voor de algemeene jaar
vergadering echter onder de leden zeer geringe 
belanustelling bestaat ; d:it de leden - zooals 
op veÎe sociëteiten - op dergelijke vergacl.erin
gen niet zeer gesteld zijn en cl.en gang van zaken 
aan het bestuur overlaten; dat daarom de 
statuten, met deze mogelijkheid rekening hou
dende, in artikel 7 bepalen, dat een bestuur -
lid ook na zijn aftreden in functie blijft, zoolang 
zijn opvolger niet is aangewezen; dat in de 
ledenvergadering va.n 11 Augustus 1932 -- waar
in blijkens de presentielij st 17 leden aanwezig 
waren - dit systeem door de leden is goedge
keurcl.; dat de jaarvergaderingen wel uitgeschre
ven worden. doch door de locl.en slecht of niet 
worden bt>zocht ; dat alleen wanneer meer ge
wichtige punten aan rle orde ziju - zooals sta
tutenwijziging - het gelukt eenige belangstel
ling onder de leden te wekken voor het gewone 
veruaderingswerk ; dat echter in het algemeen 
de feden niet lid zijn van de sociëteit ter wille 
van het houden van vergaderingen, doch om 
gepaste ontspanning te vinden ; dat de derde 
grond, waarop het aangevallen besluit berust, 
hierin bestaat, dat in de localiteit, waarvoor de 
vergunning is verleend, niet steeds aanwezig is 
eene, door de handteekening van ten minste 
twee leden van het bestuur onder bijvoeging 
van dagteekening afgesloten lijst van !eden ; 
dat zij t e dien aanzien opmerkt, dat de bedoelde 
ledenlijst wel degelijk steeds aanwezig is geweest 
en stee<ls naar behooren afgeteekend, met dien 
verstande, dat niet altijd, w1tnneer een nieuw 
lid is ingeschreven, dadelijk het bestuur de 
ledenlijst opnieuw afteekent, zoodat, totdat 
deze nieuwe afteekening heeft plaats gehad, de 
oude afteekening haar kracht behoudt ; dat 
ten slotte moge worden opgemerkt, dat de socië
teit niet is een openbaar nachtcaf{> ; dat, nu 
deze stelling in het aangevallen besluit niet, met 
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concrete feiten gestaafd wordt, het voor haar 
onmogelijk is haar in concreto te weerleggen ; 
weshalve de appellante heeft verzocht het be
streden besluit te vernietigen ; 

Overwegende, voor zoover het beroep is ge
richt tegen het feit, dat door Gedeputeerde 
Staten niet binnen den bij artikel 28, 6e lid, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) ge
stelden termijn is beschikt op het, op 10 Sep
tember 1936 bij hen ingekomen, verzoek der 
appellante om wijziging in de vermelding van 
de localiteit in de akte van vergutrning en in 
het afschrift, bedoeld in artikel 36, 1 • lid, der 
wet· 

d~t een beroep daartegen n iet open staat, 
aangezien artikel 28, 7• lid, t en aanzien van 
het verleenen en het weigeren van een wijziging 
van overeenkomstige toepassing verklaart het
geen in artikel 19, met uitzondering van het 
zesde lid, is bepaald ten aanzien van het ver
leenen en het weigeren van een vergunning, 
en in artikel 19 met het weigeren van een ver
gunning niet het niet-beschikken op een ver
zoek om een vergunning gelijk is gesteld; 

dat mitsdien de appellante ten aanzien van 
dit, punt in haat· beroep niet-ontvankelijk moet 
worden verklaard ; 

Overwegende, voor zoovet· het beroep is ge
richt tegen het feit, dat Gedeputeerde Staten 
niet binnen den bij artikel 33, 2c lid, der Drank
wet (Staatsblad 1931, N°. 476) gestelden t ermijn 
van ,drie maanden nadät de inspecteur op 6 
November 1936 hun daarover had gerappor
teerd een besluit hebben genomen omtrent het 
intrekken van de vergunning; 

dat Gedeputeerde Staten tot de intrekking 
dar vergunning zijn overgegaan, nadat burge
meester en wethouders van Utrecht op grond 
van mededeelingen in overgelegde politierap
porten hen daartoe hadden geadviseerd en 
vervolgens de inspecteur, wien de stukken om 
advies waren gezonden, zich in zijn ambtsbe
richt met het' oordeel van burgemeester en 
wethouders had vereenigd, en tevens in overwe
ging had gegeven de vergunning in te trekken: 

dat hier alzoo niet een aanwijzing van den 
inspecteur (noch van den burgemeester), als 
bedoeld in artikel 33, 1 • lid, der wet, hee~ plaats 
gehad, vermits een dergelijke aanwijzing het 
klaarblijkelijk initiatief vereiscbt van een der 
beide genoemde autoriteiten, en dat derhalve 
geen sprake kan zijn van den bedoelden ter
mijn, bij overschrijding waarvan krachtens het 
3• lid de intrekking zou worden geacht te zijn 
geweigerd; 

dat Gedeputeerde Staten daarentegen ambts
halve ter voldoening aan de hun in artikel 3_2 
der wet opgelegde verplichting tot intrekking 
der vergunning zijn overgegaan ; 

dat mitsdien ten aanzien van dit punt het 
beroep van de appellante ongegrond moet wor
den verklaard· : 

Overwegende, voor zoover het beroep is ge
richt tegen de gronden, waarop Gedeputeerde 
Staten hun besluit tot intrekking der vergun
ning hebben genomen ; 

dat uit de overgelegde verklaringen is geble
ken, dat de sociëteit feitelijk voor iedereen tegen 
betaling toegankelijk is, althans dat men ter
stond bij aanmelding lid kan worden, zoodat 
van een besloten karakter van de sociëteit geen 
sprake is, en deze veeleer als een open baar 
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nachtcafé moet worden beschouwd, als hoedanig 
zij dan ook algemeen bekend staat ; 

dat de sociëteit alzoo niet te goeder trouw 
sociëteit kan worden geacht ; 

dat reeds op dien grond en derhalve afgezien 
van de vraag, of is gehandeld in strijd met de 
-overgelegde statuten voorzoover de bepalingen 
dier statuten ertoe strekken om aan te geven, op 
welke wijze en onder welke voorwaarden het 
lidmaatschap van de sociëteit wordt verkregen, 
-en of in de localiteit, waarvoor rle vergunning 
is verleend, steeds aanwezig is ·een, door de 
handteekening van ten minste twee leden van 
het bestuur onder bijvoeging van dagteekening 
:afgesloten lijst van de leden, de vergunning 
behoorde te worden ingetrokken ; 

dat mitsdien ook ten aanzien van dit punt 
het beroep van de appellante ongegrond moet 
worden verklaard ; 

Gezien de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476); 

Hebben aoedgevonden en verstaan : 
I. de appcllante in haar beroep tegen het 

niet-beschikken door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht op het verzoek om wijziging in de ver
melding van de localiteit in de akte der vergun
ning en in het afschrift, bedoeld in artikel 36, 
l • lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476). 
niet-ontvankelijk te verklaren ; 

Il. voor het overige het door de appellante 
ingesteld beroep tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht van 9 Maart 1937, 
I • afdeeling, n°. 479/552, voor zoover daarbij 
de ten name van adre~sante staande, in het 
besluit nader omschreven, sociëteitsvergunning 
is ingetrokken, ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
met de vorenbedoelde voordracht in het 
:Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
-afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
:Bestuur. 

's-Gravenhage, den 16den December 1937. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
C. P. M. R o m me. 

( Uitgeg . 11 Jan. 1938.) 

No. 1044 G. 
Afdceling: 

Volksgezondheid. 

's-Gravenhage. 13 December 1937. 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij we

derom aangeboden het advies van den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, van 2 Juni 1937, n°. 208, met een 
ontwerp-besluit, betreffende het beroep, inge
steld door de Vereeniging Utrechtsche Metaalbe
werkers- en l\fachinistenbond en Sociëteit "de 
Eensgezindheid" te Utrecht tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 9 
Maart 1937, l• afdeeling N°. 479/552, waarbij 
haar sociëteitsvergunning is ingetrokken en 
bovendien haar verzoek om wijziging in de ver
melding van de localiteit in de akte van haar 
sociëteitsvergunning en het afschrift daarvan 
buiten verdere behandeling is gelaten. Het ont
werp-besluit luidt als volgt: 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door de 

Vereeniging Utrechtsche Metaalbewerkers- en 
Machinistenbond en Sociëteit "de Eensgezind
heid" te Utrecht tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht van 9 Maart 1937, 
l • afdeeling, N°.479/552, waarbij baar sociëteits
vergunning ingetrokken en bovendien haar ver
zoek om wijziging in de vermelding van de 
localiteit in de akte van haar sociëteitsvergun
ning en in het afschrift daarvan buiten verdere 
behandeling is gelaten; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 Juni 
1937, N°. 208; 

Op de voqrdracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 

Overwegende : dat bij Gedeputeerde Statén 
van Utrecht op 10 September 1936 is ingekomen 
een adres van de Vereeniging Utrecbtsche Me
taalbewerkers- en Machinistenbond en Socië
teit "de Eensgezindheid", gevestigd te Utrecht, 
waarbij deze, ingevolge artikel 28, 3• lid, der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), wijziging 
verzocht in de vermelding van de localiteit 
in de akte van hare socii'-teitsvergunaing - en 
in het afschrift daarvan - en wel in dier voege, 
dat de vergunning, welke thans van kracht is 
voor een tweetal benedenlokalen van het perceel 
Sint Annastraat N°. 10 te Utrecht, voortaan 
zal gelden voor de benedenzaal (aan de straat
zijde) van het perceel Lange Minrebroeder
straat N°. 11 aldaar; 

dat Gedeputeerde Staten terzake hebben in
gewonnen 1°. het ambtsbericht van burge
meester en wethouders van Utrncht, die bij 
schrijven van 20 October 1936 N°. 90/704, Af
deeling A.Z., berichtten, dat hun College -
hoewel tegen de gevraagde wijziging op zichzelf 
huns inziens geen wettelijk bezwaar bestaat -
geen vrijheid vond, te adviseeren het verzoek 
van de adressante in te willigen, aangezien 
burgemeester en wethouders van oordeel waren, 
dat de bovenbedoelde vergunning, ingevolge 
artikel 32, l • lid, 10. a, juncto artikel 13, 2e lid 
50,, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), 
moet worden ingetrokken, vermits naar de 
meening van burgemeester en wethouders de 
onderhavige sociëteit, op grond van de feiten, 
genoemd in de bij hun ambtsbericht overgeleg
de politierapporten, niet meer te goeder trouw 
sociëteit kan worden geacht, en 2°. dat van den 
waarnemend Inspecteur van de Volksgezond• 
heid, belast met de zaken rakende de drankbe
strijding, die bij schrijven van 6 November 1936, 
N°. 874/4 te kennen gaf in de voormelde meening 
van burgemeester en wethouders te deelcn, zoo
dat ook hij in overweging gaf de sociëteitsver
gunning op den hiervoren aangegeven grond in 
te t rekken; 

dat, nadat Gedeput,eerde Staten daarop de 
adressante in de gelegenheid hadden gesteld 
om haar standpunt tegenover de aangevoerde 
redenen voor intrekking van de vergunning 
schriftelijk uiteen te zetten en de adressante 
van die gelegenheid gebruik had gemaakt door 
de inzending van een verweerschrift, Gedepu
teerde Staten, na raadpleging dienaangaande 
van burgemeester en wethouders, bij hun besluit 
van 9 Maart 1937, l • afdeeling N°. 479/552, 1°. 
de ten name van de adressante staande hier
voren omschreven sociëteitsvergunning hebben 
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ngetrokken; 2°. in verband hiermede het ver
zoek van de adressante buiten verdere behande
ling hebben gelaten; 

dat Gedeputl'erde Staten daarbij hebben over
wogen, dat de adressante in haar adres te ken
nen geeft, dat zij een rechtspersoon is, daar hare 
statuten en de daarin gebrachte wijzigingen 
zijn goedgekeurd bij Onze besluiten respectieve
lijk van 13 December 1909, ro . 60, en van 
8 Februari 1922, N°. 54, en 2 April 1929, N°. l, 
aan welke st,atuten dan ook eenige der voran
bedoelde feiten werden getoetst ; doch dat. zij 
in haar bovenbedoeld verweerschrift de opmer
king maakt, dat de te berde gebrachte bezwaren 
blijkbaar zijn gebaseerd op de statuten van de 
adres ante, zooals die luidden vóór Ons besluit 
van 7 Januari 1933, N°. 2, bij welk besluit de 
gewtizigde statuten van hare sociëteit werden 
goedgekeurd, van welke gewijzigde statuten 
zij een afdrut· bij het verweerschrift heeft over
gelegd ; dat nu de laatstbedoelde gewijzigde be
palingen eerst bij meerbedoeld verweerschrift 
aan hun college werden overgelegd , dus niet 
binnen een maand na haar vaststelling, zoodat 
ingevolge artikel 32, 1e lid, 5°., laatste alinea, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), met 
die gewijzigde bepalingen geen rekening mag 
worden ~ehouden bij de beoordeeling van de 
vraag of in strijd met de bepalingen van Lde 
statuten wordt gehandeld voorzoover die bepa
lingen strekkPn ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 13, tweede lid , 4°. dier ,vet, en dus 
bi,i die beoordeeling uitsluitend de statuten, 
zooals deze luidden na de bij Ons besluit van 2 
April 1929, N°. l , goedgekeurde wijzigingen, in 
aanmerldng mogen komen, en w~iders, dat uit 
de tPrzake gewisselde stukken blijkt : a. dat 
met betrekking tot de voorwaarden, waaronder 
het lidmaatsPhap van de sociëteit wordt ver
kregen, artikel 3 der statuten onderscheidt 
tusschen gewone en buitengewone leden, terwij l 
artikel 4 der statuten bepaalt, dat gewone leden 
alleen zi,i kunnen zijn, die werkzaam zijn of ge
weest zijn in de machine-, electriciteits-, auto
mobiel-, motor-, rijwiel-, tdegraphi~ch, telefo
nisch of ander in trumenteel of mechanisch be
drijf ; doch dat de door den penningmeester 
der vereenigin& overgelegd9 ledenlijst, bestaan
de uit een alpnabetisch r egister met· ongeveer 
2900 .namen, waaronder verscheidene namen 
voorkomen van personen, die reeds overleden 
zijn, vele namen vermeldt van personen, d'e 
niet werkzaam zijn noch ooit geweest zijn in 
een bedrijf als bovenvermeld, terwijl de lij st 
evenm in vermeldt, dat deze personen buiten
gewoon lid zijn, aangezien de lij st in het geh,iel 
geen onderscheid maakt tu scben gewone en 
buitengewone leri.en, zoodat kennelijk aan de 
bovenvermelde door de statuten voor het ver
krijgen van het gewone lidmaa.tschap ge telde 
voorwaarde n iet de hand wordt gehouden : 
b. dat met betrekking tot <ie voorwaarde, wan.r
onder het lidmaatschap van de sociëteit wordt 
verkregen, artikel 5 der statuten vermeldt, dat 
over de toelating zoowel van gewone als van 
buitengewone leden beslist wordt door het be
stuur met volstrekte meerderheid van stemmen ; 
doch dat van zoodanige b"stuursbesluiten ni~t 
is kunnen hlijken, terwijl de onderling tegen
strijdige verklaringen, door de drie bestuurs
leden en anderen voor de politie afgelegd, aan
neme]jjk maken , dat wodanige besluiten in feite 
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niet genomen worden, doch een ieder zonder Jid 
of door een lid geïntrodueeerd tP zijn toegang 
tot de sociëteit kan verkrijgen ; c. dat artikel 7 
der statntE'n bepaalt, dat jaarlijks op de algc
meene ledenvergadering volgens rooster een. 
bestuurslid aftreedt en de vergadering in de 
vacature voorziet; doch dat in feite deze jaar • 
lijksche vergaderingen niPt plaats vinden en. 
geen bestuursleden jaarlijks volgens roost'?r af. 
treden, zoodat aan een der eerste voorwaarden 
waaraan een sociëteit, wil zij te goeder trouw 
soc.iëteit kunnen worden geacht, moet voldoen, 
te w~ten de regelmn.tige statutaire samenstelling 
van haar bestuur, niet wordt voldaan ; d. dat 
artikel 12 der statuten bepaalt, dat telkenjare 
vóór 1 December een algemeene ledenvergade
ring wordt gehouden, waarin do'.lr den secretaris 
verslag en door den penningmeester reken ing 
en verantwoording wordt gedaan ; doch dat iJ1 
feite, aangezien deze jaarlijk che vergaderin
gen niet plaats vinden, door den secretaris geen 
verslag en door den penningmeester geen reke
ning en verantwoording aan die vergadering 
worden gedaan, zoodat ook op deze punten geen 
normaal vereenigingsleven volg!)ns de statuten 
plaat.s vindt, hetgeen mede aantoont, dat deze 
sociëteit niet te goeder trouw sociëteit kan wor• 
den geacht ; e. dat bij een in den nacht van 
21 op 22 September 1936 plaats gehad hebbende 
contróle op de naleving van de bepalingen der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) gebleken 
is, dat in de in de localiteit, waarvoor de ver
gunning is verleend, aanwezige ledenlijst op 
elke bladzijde stond vermeld " De Voorzitter" 
"De Secretaris", doch dat die bladzijden niet 
waren afgesloten en geteekend door de genoem• 
de bestuursleden, zoodat niet aanwezig was eene 
door de handteekening van ten minste twee 
leden van het be tuur onder bijvoeging van 
dagteekening afgesloten lijst van leden ; /. dat 
de sociëteit blijkens de op dit punt eensluidende 
voor de politie afgelegde verklaringen van den 
voorzitter en den penningmeester, beide met 
de bijvoeging : ,,Eerder loont het de moeite 
niet", eerst des avonds om half twaalf wordt 
opengesteld, zoodat zij blijkbaar alleen bezoe
kers trekt nà het sluiten van de café's en dan 
ook mede in verband met andere, hierboven ver• 

· melde omstandigheden, waaruit blijkt, dat van 
een besloten karakter van de sociëteit geen 
sprake is, veeleer als een openbaar nachtcafé 
moet worden beschouwd ; dat de vorengenoem
de feiten en omstandigheden in hun onderling 
verband aantoonen, dat de hierbedoelde socië• 
teit niet te goeder trouw sociëteit kan worden 
geacht ; dat wordt gehandeld in strijd met de 
overgelegde statuten, voorzoover de bepalingen 
dier statuten er toe strekken om aan te geven, 
op welke wijze en onder welke voorwaarden 
het lidmaatschap van de sociëteit wordt ver
kregen ; dat in de localiteit, waarvoor de vet·· 
gunning is verleend, niet steeds aanwezig is 
eene, door de handteekening van t en minste 
twee leden van het bestuur onder bijvoeging 
van dagteekening afgesloten lij st van de leden ; 

dat van dit besluit de Vereeniging Utrecht
sche Metaalbewerkers- en Machinistenbond on 
Sociëteit "de Eensgezindheid" bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat zij op 10 Sep. 
ber 1936 aan Gedeputeerde Staten de boven. 
bedoelde wijziging in de looaliteitsvermelding 
aanvroeg ; dat artikel 28, lid 6, der Drankwet 
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voorschrijft, dat op zoodanig verzoek binnen 
twee maanden moet worden beschikt ; dat Gede
puteerde Staten dit voorschrift niet hebben 
nageleefd, hoewel zjj, appellante, herhaaldelijk 
zoowel mondeling als schriftelijk, - dit laatste 
bij schrijven van 31 December 1936 en bij re 
quest van 10 Februari 1937 - Gedeputeenle 
Staten opmerkzaam heeft gemaakt op het 
bedoelde voorschrift en met gepasten aandrang 
Gedeputeerde Staten heeft verzocht alsnog de 
gevraagde beslissing te nemen; dat desniettegen
staande Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 9 Maart 1937 geen beslissing op het verzoek 
hebben gegeven, doch dit eenvoudig buiten 
behandeling hebben gelaten ; zulks hoewel zoo
wel naar het oordeel van burgemeester en wet
houders van Utrecht, als van den Heer Inspec
teur van de V olksgezondhcid er geen enkel 
wettelijk bezwaar tegen de inwilliging van het 
verzoek aanwezig was en zoo<lanig bezwaar 
ook inderdaad niet bestaat ; dat door hun wei
gering om te beslissen Gedeputeerde Staten de 
wet hebben geschonden en bovendien aan haar, 
appella.t1.te, en haren bedrijfsleider groote finan
cieele schade hebben toegebracht en in groote 
moeilijkheden hebben gebracht ; dat ten behoe
ve van haar sociëteit immers het perèeel Minre
broederstraat n°. 11 te Utrecht is gehuurd, 
waarheen de vergunning moest worden over
gebracht; dat dit perceel nu al maanden en 
maanden ongebruikt staat, terwijl voortdurend 
daarvoor huur moet betaald worden ; dat de 
eigenaar van het perceel, waarin thans de socië
teit gevestigd is, bovendien een dagvaarding 
heeft doen uitgaan tot ontruiming van dit per
ceel ; dat bij vonnis van den Kantonrechter te 
Utrecht dd. 22 Maart 1937 de ingestelde vorde
ring ontzegd is, doch op formeele gronden, wo
dat elk oogenblik een nieuwe actie kan verwacht 
worden; <lat het voor haar ten eenenma.!e onbe
grijpelijk is, wat Gedeputeerde Staten er toe 
bewogen kan hebben haar dusdanig in verlegen
heid t e brengen ; dat, indien Gedeput,eerde 
Staten overwogen de vergunning in te trekken, 
zulks geen beletsel had behoeven te zijn of 
mogen zijn, om hangende di,ze overweging de 
wet na te leven en de gevraagde wijziging, als 
op de wet gegrond, toe te staan; dat, nu Gede
puteerde Staten in ven;uim zijn gebleven de 
wet na te leven, z1i de bepaling van art. 34 
lid 4 der Drankwet voor haar, appellante, prac
tisch illusoir maken ; dat çle door Gedeputeerde 
Staten ten aanzien van haar, appellante, ge
volgde gedrs,gslijn - hoezeer onwettig - noch
tans begrijpelijk zou zijn geweest, indien haar 
sociëteit van een bedenkelijk gehalte ware ge
weest, doch dat, zulks geenszins het geval is, 
gelijk door de politie en andere autoriteiten ook 
steeds is erkenrl ; dat uit een oogpunt van goede 
zeden er op de sociëteit dan ook niet het minste 
valt aan te merken ; dat van de sociëteit onder 
meer verschillende studenten lid zijn ; dat deze 
van de sociëteit gebruik maken, of omdat zij 
geen lid zijn van een studentensociëteit of wan
neer hun eigen sociëteit gesloten is ; dat als 
zoodanig de sociëteit van haar, appellante, voor 
hen van groote bete.3kenis is, omdat zij daar
door ervan afgehouden worden slecht befaamde 
gelegenheden - zooals cabarets en dancings -
te bezoeken, die met goedvinden van de betrok
ken autoriteiten vaak na het sluitingsuur der 
café's mogeri openblijven ; dat dh,zelfde geldt, 
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voor andere leden der sociëteit ; dat het in
trekken van de vergunning dus noodzakelijk 
ten gevolge zou hebben, da.t de leden, die na 
het sluitingsuur der café's nog eenige gezellig
heid zoeken, worden gedreven naar inrichtingen, 
die uit moreel oogpunt hoogst bedenkelijk zjjn; 
dat tegen het beshit van Gedeputeerde Staten 
ook een formeel bezwaar bestaat ; dat blijkens 
de motiveering van hun besluit bij hun college 
een verzoek van haar, appellante, was ingeko
men om overplaatsing van vergunning ; <lat 
hierovPr het college het amhtsbericht ingewon
nen heeft va,n burgemeester en wethouders en 
van den Inspecteur der Volksgezondheid; dat 
deze zich er niet tot hebben bepaald, om over 
het verzoek zelf advies uit te brengen, doch als 
hun oordeel te kennen hebben gege ven, dat de 
ve,·gunning moet worden ingetrokken ; dat dit 
aanwijzingen zijn als bedoeld in artikel 33 der 
Drankwet ; dat op zoodanige aanwijzing bin
nen 3 maanden beslist mo· st zijn, bij gebreke 
waarvan de int,rekking wordt geacht te zijn 
gew~igerd (artikel 33 lid 3 en 4 der Drankwet); 
dat, daar de aanwijzingen dateeren respectieve
lijk van 20 October 1936 en 6 November 1936 
en Gedeputeerde Staten op 20 Januari 1937 
respectievelijk _6 Februari 1937 nog geen be
slis~ing genomen hadden, de intrekking dus 
gea.cht moet worden te zijn geweigerd ; dat, 
daar van deze weigering geen beroep is inge
steld, deze weigering kracht van eindbeslissing 
heeft gekregen ; dat Gedeputeerde Staten nu 
niet - gelijk z.ij ten deze gedaan hebben - op 
grond van dezelfde feiten of omstandigheden, 
welke tot de aanwijzingen aanleiding hebben 
gegeven, en waaromtrent hunne beslissing 
kriîchtens de wet geacht moet worden reeds te 
zijn gevallen, ambtshalve tot intrekking der 
vergunning te kunnen besluiten; dat in ~ezen 
zin i~ beslist bii Ons besluit van 13 Juli 1934, 
N°. 54; dat ook de gronden, waarop Gedepu
teerde Staten hun besluit tot intrekking der 
vergunning genomen hebben, dit besluit niet 
kunnen schragen ; dat de eerste grond, in het 
aangevallen besluit toegelicht, sub a en b be
helst, dat in strijd zou gehandeld worden met de 
overgelegde statuten, voorzoover de bepalingen 
dier statuten er toe strekken om aan te geven, 
op welke wijze en onder welke voorwaarden het 
lidmaatschap wordt verkregen ; dat uit de 
onder a gegeven toelichting echt-er niet bljjkt, 
dat iemand als lid zou zijn toegelaten, die niet 
aan de vereischten van het lidmaatschap vol
doet; dat wel uit de onder a gegeven toelichting 
blijkt, dat in de ledenlijst geen onderscheid 
wordt gemaakt tusschen gewone en buitenge
wone leden, doch zulks ten deze van geen be
lang is, nu de wet de niet- inachtneming van de 
voorwaarden, waaronder het lidmaatschap 
wordt verkregen, wraakt, en dus blijkbaa1· be
doelt te weren, dat personen, die geen lid kun
nen worden volgens de statuten toch als lid 
worden toegelaten, waarvan in casu echter geen 
sprake is ; dat de toelichting onder b vermeld 
onjuist is, daar wel degelijk bestuursbesluiten 
genomen worden en daarvan _ blijkt door de 
onderteekening en afsluiting van de ledenlijst, 
terwijl het volmaakt onjuist is, dat men tot 
de sociëteit zou worden toegelaten, zonder lid 
of door een lid geïntroduceerd te zijn ; dat 
echter, waar sub b geen concrete feiten worden 
gesteld, die tot bewijs van het daar vermelde 
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zouden kunnen dienen, zij, appellante, niet bij 
machte is een weerlegging in concreto t e geven; 
dat de tweede grond, waarop het aangevallen 
besluit berust, hierin bestaat, dat de sociët eit 
niet te goeder t rouw sociëteit zou kunnen worden 
geacht te zijn, hetgeen wordt toegelicht sub c 
e n d ; dat het wezenskarakter van een sociët eit 
echter bestaat in hare beslotenheid, welk karak
t er haar sociët eit ver toont, al heeft zij dan ook 
een groot aantal leden ; dat volgens de st atuten 
een bestuurslid om de drie jaar aftreedt, indien 
er - zooals t hans - 3 bestuursleden zijn ; dat 
voor de algemeene jaarvergadering echter onder 
d e leden zeer geringe belangstelling bestaat ; 
d at de leden - zooals op vele sociët eiten - op 
dergPlijke vergaderingen niet zeer gesteld zijn 
en den gang van zaken aan het bestuur over
laten ; dat daarom de statuten, met deze moge
lijkheid rekening houdende, in artikel 7 lèepalen , 
dat een bestuurslid ook na zijn aftreden in 
functie blijft, zoolang zijn opvolger niet is 
aangewezen ; dat in de ledenvergadering van 
11 Augustus 1932 - waarin blijkens de presen 
tielijst 17 leden aanwezig waren - d it systeem 
d oor de leden is goedgekeurd ; dat de jaarver 
gaderingen wel uitgeschreven worden, doch 
door de leden slecht of niet worden bezocht ; 
dat alleen wanneer meer gewichtige punten 
aan de orde zijn - zooals statutenwij ziging -
het gelukt eenige belangstelling onder de \eden 
te wekken voor het gewone vergaderingswerk ; 
dat echter in het algemeen de leden niet lid 
zijn van de sociëteit ter wille. van het houden 
van vergaderingen, doch om gepaste ontspan
ning t e vinden ; dat de derde grond, waarop 
het aangevallen besluit berust, hierin bestaat, 
dat in de locali teit, waar ,oor de vergunning is 
verleend, niet steeds aanwezig is eene, door <;ie 
h andteekening van ten minste twee leden van 
het bestuur onder bijvoeging van dagteekening 
a fgesloten lij st van leden ; dat zij te dien aan
z ien opmerk t, dat de bedoelde ledenlij st wel 
degelijk st eeds aanwezig is geweest en st eeds 
naar behooren afgeteekend, met dien verstande 
dat niet . altijd, wanneer een nieuw lid is inge
schreven, dadelij k het bestuur de ledenlij st 
opnieuw afteekent, zoodat totdat deze nieuwe 
afteekening heeft plaats gehad, de oude aftee
kening haar kracht behoudt; dat ten slotte 
moge worden opgemerkt, dat de sociëteit niet 
is een openbaar nachtcafé ; dat, nu deze stel
ling in het aangevallen besluit niet met concrete 
feiten gest aafd wordt, het voor haar onmogeluk 
is haar in concreto te weerleggen ; weshalve de 
appellante heeft verzocht het best reden besluit 
te vernietigen ; 

Overwegende, voor zoover het beroep is ge
richt t egen het feit, dat door Gedeputeerde 
Staten niet binnen den bij artikel 28, 6° lid, 
d er Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) ge
stelden t ermijn is beschikt op het, op 10 Sep
tember 1936 bij hen ingekomen, verzoek der 
a ppellante om wijziging in de vermeld ing va n 
de localiteit in de akte van vergunning en in 
het afschrift bedoeld in artikel 36, 1 e lid, der 
,vet; 

dat het beroep daartegen, ingevolge artikel 
27. 7de lid, in verband met ar t ikel 19, 1° en 5• 
lid, had moeten zijn ingesteld binnen 14 dagen 
na het verloopen van den genoemden termijn, 
dus vóór 25 Novem ber 1936 ; 

dat, nu het onderwerpelijke beroep eerst op 
26 Maart 1937 bij burgemeester en wethouders 
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van Utrecht is ingediend, de appellante ten aan
zien van dit punt in haar beroep niet -ontvanke
lij k moet worden verklaard ; 

Overwegende, wat betreft het door de appel
lante ingestelde beroep t egen de intrekking der 
vergunning, dat Gedeputeerde Staten daartoe 
zijn overgegaan op grond van de in hun besluit 
vermelde feiten, welke, nadat burgemeester en 
wethouders van Utrecht daarop de aandacht 
hadden gevestigd, den Inspecteur op 6 Novem
ber 1936 aanleiding hadden gegeven tot intrek
king van de vergunning t e ad viseeren; 

dat hier alzoo een aanwijzing is geschied, als 
in artikel 33, 1 • lid, der wet bedoeld ; 

dat, nu Gedeputeerde Staten binnen den bij 
artikel 33, 2de lid, gestelden termijn hierom
trent geen besluit hadden genomen, de intrek
king ingevolge het 3de lid geacht wordt t e 
zijn geweigerd ; 

dat van deze weigering niet uit krachte van 
artikel 34, 28 en 3• lid, in beroep is gekomen, 
zoodat zij kracht van eindbeslissing heeft ge
kregen; 

dat , daargelaten de vraag of, nu de procedure 
t ot intrekking van een vergunning bij de arti
kelen 33 en 34 volledig is geregeld, dat aan 
Gedeputeerde Staten vrijstaat, behalve op 
aanwijzing van den burgemeester of van den 
inspecteur, ook ambtshalve tot intrekking t e 
besluiten, in geen geval een zoodanige intrek
king geoorloofd is op grond van dezelfde feiten 
en omstandigheden, welke tot een aanwijzing, 
als in ar tikel 33, 1 e lid, bedoeld, aanleiding heb
ben gegeven en waaromtren t hun beslissing 
krachtens de wet geacht wordt reeds te zijn ge
vallen ; 

dat de voor melde intrekking der verg unning 
mitsdien n iet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476 ); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
1. de appellante in haar beroep tegen het 

niet beschikken door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht op het verzoek om wijziging in de ver
melding van de localiteit in de akte der vergun
ning en in het afschrift, bedoeld in artikel 36, 
1• lid , der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), 
niet-ontvankelijk te verklaren ; 

II. met gegrondverklaring voor het overige 
van het door de appellante ingestelde beroep, 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 9 Maart 1937, l • afdeeling, N°. 
479/552. voor zoover daarbij de t en name van 
de adressante staande, in het besluit nader om
schreven sociëteitsvergunning is ingetrokken, 
te vernietigen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit . 

, den 
De Minister van Sociale Zaken, 

Mijn ambtsvoorganger was aanvankelijk van 
oordeel, dat het advies van den R aad van State 
in nadere overweging behoorde te worden ge
houden, weshalve hij , in verband met het feit 
dat het bedoelde beroep was ingesteld op 25 
Maart 1937 en met inachtneming van de arti
kelen 34, vjjfde lid en 19, zevende lid, van de 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) , aan Uwe 
Majesteit in overweging gaf, de beslissing op 
het beroep t e verdagen. Het heeft Uwer Maje
steit behaagd aan dit voorst el gevolg t e geven 
bij besluit van 25 Juni 1937, N°. 27. 
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Ook ik meende mij met het ontwerp-besluit 
niet geheel t e kunnen vereenigen. Tegen de tot 
de beide conclusies leidende overwegingen, 
voor zoover deze de uitlegging van enkele be
palingen van de Drankwet (Staat sblad 1931, 
n°. 476) betroffen, rezen bij mij bedenkingen, 
welke ik aan de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur mededeelde met het verzoek, de 
.aanvankelijk voorgestelde beslissing nader te 
willen beraden. 

In de eerste plaat s motiveerden naar mijn 
meening de wetsartikelen , aangehaald in de 
-overweging welke tot de eerste co111J!usie leidde, 
niet het aannemen van een fatalen beroeps
termijn van 14 dagen na den dag, waarop Gede
puteerde Staten hadden behooren t e beschikken, 
doch niet beschikt hebben. Veeleer volgt mijns 
inziens uit ar t ikel 19, vijfde lid , der Drankwet 
{Staat sblad 1931, n°. 476), da t deze t ermijn be
g int t e loopen na den dag, waa rop Gedeputeerde 
Staten beschikt hebben. Indien de wet niet
beschikken had willen gelijkstellen met weige
ren, had zij dit hier uitdrukkelijk moeten vast
s tellen, gelijk b(j voorbeeld is ge chied in artikel 
l9, eerst e lid, tweeden zin, en in artikel 33, 
<lerde lid (vergelijk artikel 34, derde lid). Mits
<lien leek mij de conclusie, dat, nu het onderwer
pelijke beroep lat er dan twee weken na den dag, 
waarop beschikt had behooren te worden, bij 
burgemeester en wethouders van Utrecht is 
ingediend, <le appellante deswege ten aanzien 
v an dit punt in haar beroep niet-ontvankelijk • 
moet worden verklaard, onjuist. 

In de tweede plaat s meende ik bezwaar t e 
moeten maken tegen de opvatting, welke voor
komt in de overwegingen die tot de tweede 
-0onclusie hebben geleid, namelijk dat bier een 
aanwijzing zou zijn geschied, als in ar t ikel 33, 
eerste lid, der Drankwet (Staatsblad 1937, n°. 
476) bedoeld. Mijn bedenking was gegrond op 
de navolgende motieven. 

De feite1ijke gang van zaken was in het onder
havige geval aldus, dat Gedeputeerde Stat en 
omtrent het verzoek om overplaatsing der 
vergunning het gevoelen hebben ingewonnen 
van burgemeester en wethouders van Utrecht; 
d at dit College daarop - hoewel van oordeel 
z ijnde, dat tegen die overplaatsing op zichzelf 
geen wettelijk bezwaar bestond - op grond van 
mededeelingen in overgelegde polit ierapporten 
t ot intrekking der vergunning ad viseerde ; en 
d at vervolgens de inspecteur van de Volksge
zondheid , wien de stukken (derhalve ook het 
ambtsbericht van burgemeester en wethouders) 
om ad vies waren gezonden, aan Gedeputeerde 
Staten onder meer meldde " dat het m ij met 
burgemeester en wethouders wil voorkomen, 
dat de sociët eitsvergunning voor intrekking op 
grond van artikel 32, 1 e lid, 1 o. a, j0 • artikel 13, 
2• lid, 50., in aanmerking komt" . 

Burgemeester en wethouders zijn niet tot het 
doen van een aanwij zing, als in artikel 33, 1 • lid 
der wet bedoeld, bevoegd, eri dit advies van 
den inspecteur kon mijns inziens bezwaar_~jk 
als zoodanig worden opgevat. Een dergehJke 
aanwijzing vereischt eigen init ia tief, moet eige
ner beweging geschieden. Aldus pleegt het 
o ok in de pra kt ijk t e worden opgevat . De in 
specteur van de Volksgezondheid doet uitslui
t end dan een aanwijzing, als hem bekend is 
dat Gedeputeerde Staten of burgemeester en 
wethouders niet diligent zijn, en de inkleeding 
van zijn ambtsbericht is in dat geval zóó, dat 
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blijkt dat de procedure van artikel 33 wordt 
gevolgd . Ten aanzien van de " Eensgezindheid" 
was de kwestie der intrekking reeds aan de 
orde gesteld, toen de inspecteur zijn ad,vies 
gaf, zoodat voor een "aanwijzing" zijnerzijds 
geen plaats meer kon zijn. 
- Ten slotte zou de vraag kunnen rijzen , welke 
in het ontwerp-besluit werd aangeroerd, of het 
aan Gedeputeerde Sta ten vrij staa t, behalve op 
aa nwijzing van den burgemeester of va n d <>n 
inspecteur, ook ambtshalve t ot intrekking te 
-besluiten. Met stelligheid meende ik deze vraag 
bevestigend t e moeten beantwoorden. In de 
artikelen 32- 34 der wet staat niet een bepaling 
t e lezen, dat de intrekking lechts op aa m, ijzing 
zou kunnen plaats hebben. Dit had dan toch 
uitdrukkelijk 11,]s voorwaarde voor intrekking 
bepaald moeten zijn. De intrekking krachtens 
4rtikel 32 staat in beginsel los van de procedure, 
beoogd in de artikelen 33 en 34. Intrekking 
van een vergunning geschiedt dan ook herhaal
delijk, zelfs in den regel, ambtshalve, ook al 
maakt de inspecteur Gedeputeerde Staten of 
burgemeester en wethouders dikwijls a t tent, op 
de fe itelijkheden, welke tot intrekking aanlei
rlin~ zouden kunnen geven, zonder aan een der
ge]jJ ke suggestieve mededee]jng den telligen 
vorm van een aanwij zing te geven. 

Op grond van het vorenstaande scheen m(j 
eveneens onjuist de conclusie, dat rle intrekking 
ingevolge het derde lid van artikel 33 ge .. ebt 
moet zijn te zijn geweigerd, en dat deze weige
ring kracht van eindbeslissing zou hebben ge
kregen , weshalve het door d!l appellante inge
steld beroep voor hot overige gegrond zou kun
nen worden ver klaard . 

De overweging van het door mij aangevoerde 
heeft de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur niet kunnen overtuigen van de onjuist
heid van de door haar aan Uwe Majesteit voor
gedragen bes]jssing. 

Wat het eerste punt betreft, met name de 
voorgestelde niet -ontvankelijkverklaring van de 
appellante in haa r beroep tegen het niet be
schikken door Gedeputeerde Staten op het ver
zoek om wijziging in de vermelding va n de loca
liteit in de akte der vergunning en in het af
schrift, bedoeld in ar t ikel 36, l • lid, der Drank
wet (Staat sblad 1931, No. 476), merkte zij in 
haar wederwoord op, dat krachtens artikel 28, 
6• lid der wet op het verzoek om wijziging bin
nen twee maanden moet worden beschikt, ter
wijl artikel 19, l • lid, laatste zin, juncto a rtikel 
28 , 7° lid, aan den verzoeker het recht van 
beroep toekent, indien na verloop van den ge
stelden termijn niet op het verzoek is beschikt . 
Hieruit volgt naar haar meening reed. , dat 
het recht van beroep t er zake û s hier bedoeld 
geboren is, zoodra de t ermijn, genoemd in arti
kel 28, 6• lid, verstreken is, met andere woorden 
dat de beroepstermijn begint te loopen nadat 
de bedoelde termijn verloopen is. Dit is trou
wens, meende do Afdeeling, met zooveel woorden 
uitgedrukt in het bij a rtikel 28, 7• lid, hier van 
overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 
19, 5• lid, der wet. 

H oe uit dit laatste artikel zou volgen, dat de 
daargenoemde t ermijn van 14 dagen hegint te 
loopen, na den dag, waarop Gedeputeerde Sta 
ten beschikt hebben, was aan de Afdeelin~ 
niet duidelijk. Immers, in een geval als het on
derwerpelijke is er juist door Gedeputeerde 
Staten binnen den gestelden termijn niet be-
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sehikt en kan door hen b;nnen dien termijn niet 
meer beschih't worden. En dit geval is in art. 
19, 5• lid, onder 1°., mede uitdrukkelijk voor
zien. Bij herlezing van deze zinsnede, mede in 
verband met artikel 28, 7• lid, der wet, zou de 
juistheid hirrvan moeten worden toegegeven. 

Wat het tweede punt betreft, wees de Afdee
ling er op, dat, volgens het stel el van de Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476) tot de intrekking 
van de vergunning het initiatief genomen moot 
worden door den burf!:emeesre r, dan wel door , 
den Inspecteur. Dit wil, volgens haar meening, 
echter niet zeggen, da t de feiten, welke tot 
intrekking der vergunning behooren to leiden, 
aan den Inspecteur (de burgemeester kan in 
dit geval buiten beschouwing worden gelaten) 
uit eigen wetenschap bekend zouden moeten 
zijn. Op welke wijze deze feiten te zijner kenniB 
zijn gekomen, doet niet ter zake. Waa r het uit
sluitend op aankomt is, dat zekere feiten, welke 
hem ter kennis zijn gebracht, hem aanleiding 
geven, de intrekking van de vergunning (hier 
door Gedeputeerde Sta ten) t e bevorderen. Met 
welke bewoordingen hij zulks doet , kan, naar 
het oordeel van de Afdeeling, bezwaarlijk van 
eenige beteekenis zijn. 

Wat nu de kwestie betreft, of Gedeputeerde 
Staten bevoeud zijn ook ambtshalve tot intrek
king ti, besluiten, ook hier meendP de Afdeeling 
met mij van meening te moeten veschillPn. Zij 
heeft dit punt echter daargelaten op het voet
spoor van Uwer Maje teits hes.li ssing bij Ko
ninklijk besluit van 13 Juli 1934, N°. 54, naar 
welk~ overwegingen zij in deze verwees. 

Ondanks overweging van de hier weergegeven 
motieven van het nader rapport van de Afdee
ling voor de GeRchillen van Bestuur van 1 Sep
tember 1937, N°. 20 / 6, hetwelk Uwer Maje
steit hierbij eerbiedig wederom wordt aange
boden, en waarin de AfdP.oling op gronrl van 
een en ander het b~i haar <'Crste advies aan~e
boden ontwPrp-besluit handhaafde, meen ik mijn 
aitnvankelijke bedenkingen t e moeten volhou
den. Ik veroorloof mij aan hetgeen ik reeds 
daaromtrent opmerkte, het navolgende toe te 
voegen. 

Artikel 28, zevende lid , der Drankwut (Staats
blad 1931, n°. 476) verklaart ten aanzien van 
het verleenen en het weigeren van een wij ziging 
(in de vermelding der locali t,,,it in de vergun
ningsakte) v~.n overePnkomstige toepassing het
geen in artikel l!\, met ui~zondering van het 
zesde .lid, is bepaald ten aanzien i,am, het i•erleene•11. 
en het weigeren van een "ergunning. Aroikel 19 
bevat bepalingen betreffende beroep tegen het 
verleenen en tegen het weigeren van een vn
gumüng, welke derhalve van analoge toepas
sing zijn. Dit is evenwel niet het geval met het 
in artikel 19, eerste .lid, tweeden zin, vastgesteld 
beroep recht t en aanzien van het niet-beschik
ken. omdat niet het niet-beschikken is gelijk 
gesteld met het weigeren . Van een beroe"ster
mijn van twPe weken, gelijk artikel 19, vijfde 
lid, 1 ° ., tweede deel, deze stelt na het niet be
schikken op een verzoek om vergunning, kan 
derhalve bij het niet -beschikken op een verzoek 
om overschrijvinir geen sprake zijn. Vermits de 
beperkende redactie van artikPl 28, zevende Jid, 
waaruit naar mijn meening de Raad van State 
niet de noodige consequenties heeft getrokken, 
overeenkomstige toepassing van het in artikel 
19 bepaalde omtrent niet-beschikken uitsluit, 
hehoort de appellante ten aanzien van dit punt 
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in haar beroep op een anderen grond dan dien 
van het advies niet-ontvanke.lijk te worden 
verklaard. 

Ten aanzien van het tweede punt, de intrek
king van de sociëteitsvergunning door Gedepu
teerde Staten, veroorloof ik mij nog het navol
gende op t e merken. De Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur staat op het standpunt, 
dat volgens het stelsel van de Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476) tot de intrekking van de 
vergunning het initiatief genomen moet worden 
door den burgemeester, dan wel door den 
Inspecteur ; hieruit zou volgen - ge.lijk de 
Afdeeling dan ook t erloops aanteekent - dat 
Gedeputeerde Sta ten niet bevoegd zijn om tot 
intrekking van een hotel- of sociiite itsvergun
ning ambtshalve te besluiten. 

De juistheid van dat standpunt moet ik 
andermaal ontkennen. Artikel 32 der wet legt 
aan het College, dat t ot intrekking der ver
gunning bevoegd is, den plicht op om hiertoe 
over te gaan, indien een der in dat artikel 
bedoelde gevallen zich voordoet. Zoodra een 
dergelijk geval t er kennis van het betrokken 
college is gekomen, onverschillig op welke wijze, 
is het mitsdien verplicht de vergunning in te 
trekken indien het er zich van heeft overtuigd, 
dat het geval werkelijk aanwezig is. Het handelt 
da n ambtshalve krachtens artikel 32 der wet. 
Evenwel kan ook, krachtens artikel 33, de bur
gemeester of de Inspecteur het initiat-ief nemen 
door aan het college een aanwijzing t e doen. 
In welke bewoordingen hij zulks doet, en op• 
welke wijze de feiten, waarop de aanwijzing 
berust, t e zijner kennis zijn gekomen, is inder
daad niet ter za ke dienende. Ook al zal in den 
regel formeel blijken, dat een aanwijzing plaats 
heeft, is voor het toepassen van deze procedure, 
welke door de artikelen 32-34 woL"dt geregeld, 
alléén relevant het feit, dat de genoemde auto
riteit de zaa k bij het beslissend college aanbrengt 
In het gestelde geval is dit, gelii k reeds werd 
aangetoond, niet geschied ; de Inspecteur heeft 
alleen Gedeputeerde Staten geadviseerd , toen 
deze zijn voor.licht-ing hadden gevraagd. 

Het verweer van de appellante, dat hier een 
aanwijzing zou hebben plaats gehad, en dat 
dNhalve op grond van art ikel 33, derde lid, der 
Drankwet, ( taatsblad 1931, n°. 476), wegens het 
niet -besfüsen door Gedeputeerde Staten binnen 
den fatalen termijn. de intrekking moet worden 
geacht t e zijn geweigerd, behoort mitsdien on
gegrond te worden verklaard . 

Ten slotte ben ik van oordeel, dat Gedepu
teerde 8taten in hun besluit van 9 Maart Hl37, 
1° afd., N°. 479/552, terecht hebben overwogen, 
dat de hier bedoelde sociëteit niet te goeder 
trouw sociëteit kan worden geacht, weshalve 
zij krachtens ar t ikel 32, eerste lid , 1°., sub a, 
juncto artikel 13, tweede lid, 5°., de sociëteits
vergunning moesten intrekken, zooda.t t,evens 
het beroep van de appellante tegen de intrek
king zelve ongegrond dient te worden verklaard. 
De motiveering van dit oordeel is vervat in het 
hierbijgaande ontwerp-besluit. 

Eerbiedig geef ik Uwer Majesteit thans in 
overweging, het ontwerp-beslu it te bekrachtigen 
zooals dit overeenkomstig mijn zienswijze is 
opgem aakt. 

De Minister van Sociale Zaken 
C. P. M. R o m me. 
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INHOUD STAATSBLAD 

No. Datum I Bladz. , · No. Datum I Bladz. 1 N°. Datum I Bladz. 

l 61 3 284 23VU 422 386 3 VI 254 
2 6 1 3 285 30VII 422 387 3 VI 254 
3 3V 94 286 28 VII 424 388 4 VI 255 
4 18 VI 235 287 lOIX 424 389 28VII 459 
5 26X 481 288 13 IX 425 389A 6VUI 428 

10 10 II 3 300 20 III 152 389B 11 XII !\93 
11 lOII 4 301 8IV 154 389c 29 XII 639 
12 27 II 95 302 9IV 155 389D 29 XII 645 
13 27 II 96 303 9 IV 155 389E 31 XII 645 
14 11 III 97 304 9IV 156 390 26 II 20 
15 16 III 99 305 9IV 156 391 4 VIII 460 
16 8IV 100 306 9IV 157 392 4 VIII 428 
17 13 IV 100 307 9IV 158 393 13 VIII 448 
18 16IV 111 308 9IV 158 400 2 II 20 
19 sv 113 309 9IV 159 401 lTII 184 
20 . 11 V 116 310 22 IV 235 402 2IV 255 
21 21 V 117 311 22 IV 237 403 SIV 256 
22 21 V 123 312 3XU 590 404 8IV 256 
23 3 VI 123 313 3 XII 592 405 22 IV 256 
24 4 VI 125 314 31 XII 624 406 18 VI 274 
25 19VII 406 315 31 XII 625 440 25 I 22 
26 26 VII 408 320 22 IV 243 441 10 [I 302 
27 28 VII 412 321 22 IV 249 442 6 III 188 
.28 30 VII 415 322 22V 159 443 7 TV 304 
29 13VIII 417 323 22V 163 444 12 IV 325 
30 13 IX 449 340 25 I 9 445 23 IV 203 
31 13 IX 451 341 25 I 10 446 4 VI 205 
32 3XI 534 342 25 I 13 447 18 VI 205 
33 4XI 535 343 24 II 15 448 l VU 460 
34 5XI 538 344 25 II 16 480 26 II 22 
35 8XI 543 345 11 III 172 481 . 28 IV 206 
36 25 XI 545 346 5VI 172 482 8V 326 
37 3XII 581 347 7 VI 173 483 28V 326 
38 3XII 619 348 23 VI 251 484 9XII 593 
39 16 XII 620 349 26 VI 485 500 22 IV 206 
40 31 XII 623 350 14 VII 456 501 31 XII 646 
41 31 XII 696 351 21 VII 456 520 26 V 326 

120 8 IV 126 352 26VII 457 521 31 V 331 
140 3 VII 418 353 28 VII 458 522 31 V 207 
141 9 VII 418 354 6 VIII 427 523 31 V 338 
160 4III 7 355 14X 486 524 3 XII 595 
161 30 III 127 356 20XI 552 525 3 XII 596 
162 9IV 129 357 27 XI 631 526 27 XII 64f. 
163 11 VI 129 358 4XII 592 527 31 XII 647 
200 22 V 130 359 23 XII 633 540 4V 209 
201 22V 130 360 2 III 16 541 3IX 486 
202 22V 131 361 15 IV 252 542 7 XII 596 
203 24V 131 362 24IV 176 543 13 XII 648 
204 24V 131 363 27V 176 544 21 XII 648 
205 31 V 132 364 27V 182 560 9 I 23 
206 3 VII 419 365 27V 183 561 91 23 
207 4XI 551 366 28 VII 458 562 12 I 25 
208 9XII 589 367 28 VII 459 563 14 l 30 
240 25 I 9 368 2 VIII 428 564 24 II 32 
241 25 II 9 369 27 VIII 446 565 27 II 34 
242 15 V 141 370 27 VTII 446 566 27 II 35 
24:l 16 VI 150 371 27VITI 447 567 l III 36 
244 26 VI 481 372 lOXI 553 568 17 III 344 
245 26 VI 482 373 26XI 553 569 19 III 36 
246 21 VII 483 374 26 XI 554 570 221II 345 
247 2X 484 375 26XI 555 571 3V 345 
248 2X 456 376 22 XII 634 572 10 V 210 
249 13 X 484 380 15 I 20 573 23 VI 210 
250 3XI 552 381 lOII 252 574 il VTT 466 
280 18 V 151 382 24II 20 575 28 VII 345 
281 20V 151 383 9 III 253 576 28 \'Tl 346 
282 4 VI 151 384 17 IV 254 577 20 VUT 468 
283 21 VII 422 385 28V 254 578 1 IX 471 
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Datum 1 Bladz. 
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Datum 1 Bladz. 

579 27 IX 471 636 24 V 366 700 20III 378 
579A 8X 487 637 25V 366 701 22 IV 378 
579B 8X 488 638 25V 367 740 21 46 
5790 15X 489 639 25V 367 741 141 46 
579D 15 X 502 639A 25V 368 742 15 l 47 
579E 15 X 559 639B 25V 369 743 25 l 47 
579F 15 X 562 6390 25V 369 744 25 I 48 
5790 30X 562 639D 25V 370 745 2 II 48 
579H 30X 565 639E 4XI 568 746 lOII 48 
5791 5XI 565 639F 4XI 604 747 19 II 49 
579J 6XI 566 6390 4XI 569 748 27 II 50 
579K 8XI 566 639H 3XII 605 749 I III 379 
579L 17 XI 567 6391 3 XII 658 750 6 III 51 
579M 7 XII 596 639J 3 XII 659 751 31 III 53 
579N 22 XII 64-9 639K 3XII 570 752 l IV 380 
5790 22XII 649 639L 16 XII 660 753 21 IV 380 
579P 23 XII 652 639M 27 XII 662 754 27 IV 380 
579Q 23 XII 656 639N 28 XII 664 755 3V 381 
579R 23 XII 657 6390 31 XII 697 756 8V 382 
579s 27 XII 657 639P 31 XII 698 757 Vervallen 
579T 28 XII 658 639Q 31 XII 699 758 28 V 382 
580 27 II 37 639R 31 XII 700 759 8VI 382 
581 11 V 212 639s 31 XII 700 760 28 VI 383 
582 20V 349 639T 31 XII 701 761 28 VI 38J 
5 3 30 VI 349 639u 31 XII 701 762 28 VI 384 
584 22 X 517 639v 31 XII 702 780 19 II 53 
585 6 XII 597 639w 31 XII 702 781 19 II 216, 
590 20 III 349 639x 31 XII 666 7 2 24 II 54 
591 20III 349 640 27V 371 783 1 IV 384 
592 16 VII 4-28 641 16 VTI 372 800 22 IV 217 
593 10 I X 4-72 642 23 VII 372 801 25 V 218 
594 25 X 517 643 23 VII 373 802 28V 220 
595 12 XI 597 644 28 VII 373 803 3 XII 703 
596 20XI 567 645 28VI1 374 804- 3XII 606· 
597 23 XII 658 646 28 VII 375 805 31 XII 704 
600 24 II 37 647 9VIII 472 840 91 54 
601 24 II 38 64-8 9VIII 428 841 2 II 22Z 
602 24 II 349 649 13 VIII 377 842 16 III 54 
603 24 II 351 650 16 VIII 429 843 19III 54 
604 24 II 351 651 20 VIII 429 844 8V 223 
605 24 Il 39 652 Vervallen 84-5 llV 227 
606 24 II 39 653 9IX 448 846 uv 227 
607 24 II 40 654 18IX 475 847 7VI 228 
608 24 II 4-1 655 27 IX 4.76 848 11 VI 229 
609 24 II 41 656 29 IX 477 849 11 VI 229 
610 24 II 41 657 29IX 477 850 26 VI 230 
611 24 II 352 658 9X 518 851 6 VII 477 
612 24 II 352 659 22X 518 52 6 VII 519 
613 24 Il 353 660 23X 519 853 2VIII 478 
614 24 II 4-2 661 30X 570 854 J3VIU 429 
61 5 24 II 354 662 18 XI 570 855 20 VIII 435 
616 24 II 42 663 27 XI 572 856 20 VIII 436 
617 24 II 354 664 27 XI 573 857 20 VIII 444 
618 24 II 355 665 27 XI 605 858 30 VIII 4-44 
619 13 IIT 4-3 666 7 XII 505 859 llX 520 
620 13 Ill 355 66ï 7 XII 606 860 25X 520 
621 13 III 356 668 9XII 606 61 27 XI 573 
622 13 III 357 669 9 XII 667 862 1 XII 607 
623 13 III 357 670 11 XII 667 863 7XII 608 
624 13 III 358 671 15XU 668 64 7XII 610 
625 13 III 358 672 17 XII 669 865 11 XII 704 
626 13 III 359 673 17 XII 669 866 11 XII 611 
627 22 IV 212 674 20 XII 669 867 22 XII 704 
628 22 IV 359 675 20 XII 670 868 27 XII 705 
629 24V 361 676 20 XII 672 869 29XII 705 
630 24 V 362 677 20 XII 673 870 30 XII 705 
631 24 V 363 678 21 XII 678 880 2 II 232 
632 24 V 363 680 6 IV 377 881 8III 55 
633 24 V 364 681 27 VIII 429 882 11 III 55 
634 24 V 364 682 13 IX 519 883 16 III 55 
635 24 V 365 683 13 XII 606 884 sv 232 
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885 8V 233 1384 7X 
1 

521 2351 12 xr 577 
886 20V 233 1385 llX 522 2352 15 XI 578 
887 20V 233 1386 26 X 575 2353 3 XII 578 
888 20V 234 1387 lOXI 576 2354 7 XII 579 
889 24 V 234 1390 lOil 73 2355 7 XII 579 
890 12 VII 445 1391 9 VIII 392 2356 11 XII 690 
891 16 VIII 445 1400 lOIII 73 2359 30 VIII 522 
892 7IX 445 1401 lOIII 74 2360 19 II 81 
893 27 XI 573 1402 20III 76 2361 6 IV 82 
894 7 XII 611 1403 8IV 77 2362 4 VI 395 
895 29 XII 706 1404 3 XII 615 2590 4 III 83 
900 2IV 56 1405 3 XII 617 2640 10 II 91 
901 2IV 384 1406 31 XII 684 2800 91 92 
902 2IV 385 1407 31 XII 685 2801 91 92 
903 8 IV 385 1520 24 II 78 2802 14 I 92 
904 8IV 385 1521 ;n XII 687 2803 29 I 92 
905 3 XII 611 1522 31 XII 687 2804 30 I 92 
906 3 XII 612 1600 9 XII 576 2805 1 III 92 
907 3 XII 612 2300 2 II 78 2806 25III 92 
908 3 XII 612 2301 2 II 78 2807 30 III 92 
909 3 XII 613 2302 19 III 79 2808 8IV 396 
910 3XII 613 2303 30 III 79 2809 28 IV 396 
911 16 XII 678 2304 23 IV 392 2810 3V 396 
912 16 XII 678 2305 23 IV 392 2811 l 5V 396 
913 31 XII 679 2306 19 V 392 2812 l5V 396 
040 l OJI 58 2307 24 V 392 2813 21 V 396 
941 19 II 61 2308 25 V 392 2814 lVII 396 
942 19 II 61 2309 12VI 392 2815 6 VII 480 
943 27 II 61 2310 26 VII 392 2816 12 VII 480 
944 1 III 62 2311 28 VII 392 2840 rnII 92 
945 Vervallen 2312 28 VII 392 284 1 15TH 93 
946 30III 64 2313 6 VIII 393 2842 15 III 94 
947 24 IV 386 2314 6 VIII 393 2843 5V 396 
948 22V 387 2315 18 VJII 445 2844 8 VI 396 
949 () VII 478 2316 18 VIII 445 2845 8 VI 397 
950 19 X 521 2317 23 VIII 445 2846 18 VJ 397 
951 15 XI 574 2318 · 23 VIII 445 2847 JOTX 480 
952 7 XII 613 2319 25 VIII 445 2880 16 XII 707 
953 16 XII 679 2319A lIX 479 3100 16 XII 690 
954 17 XII 680 2319B 2X 479 3101 16 XII 690 
980 15 I 65 2319c 27X 576 3102 16 XII 690 
981 15 I 65 2319D 29X 576 3103 31 XII 690 
982 15 I 65 2319E 29X 576 3140 19 III 398 

1200 lOIII 65 2319F 30X 576 3141 16 XII 691 
1201 20III 66 2319G 15 XI 576 3142 27 XII 691 
1202 201II 67 2319H 4X1I 689 3200 5 III 398 
1203 20III 68 23191 18 XII 689 3201 3XIJ 580 
1204 20III 69 2319J. 22 XII 689 3202 31 XII 691 
1205 8IV 70 2319K 22 XII 689 3280 16 XII 691 
1206 8IV 71 2319L 22 XII 689 3300 8 III 398 
1207 16 XII 614 2319M 22 XII 689 3301 8 III 399 
1208 27 XII 680 2319N 28 XII 689 3302 8IV 399 
1209 31 XII 681 23190 29 XII 689 3303 3XII 580 
1210 31 XII 682 2320 19 II 79 3304 3XU 580 
1360 6 III 72 2321 15 III 79 3305 27 XII 691 
1361 GHI 72 2322 5VI 393 3306 27 XII 691 
1362 8IV 388 2323 19 VT 393 3307 31 XII 69] 
1363 l OIV 388 2324 23 I X 479 3340 19 III 399 
1364 27 IV 389 2325 15 xr 576 3341 9XII 691 
1365 17 VI 389 2326 16 XII 690 3342 31 XII 691 
1366 17 VI 389 2340 25 I 79 3343 31 XII 691 
1367 9VII 390 2341 lOII 80 3380 12 X 580 
1368 20X 521 2342 8 III 81 3381 31 XII 691 
1369 26 X 575 2343 ll V 393 3390 31 XII 692 
1370 26X 575 2344 9 VII 393 3400 4 III 399 
1371 7 XII 614 2345 12 VII 394 3401 4 III 399 
1372 27 XII 683 2146 4 VIII 394 3402 8 IV 399 
1380 26 II 72 2347 :irx 479 3403 22 IV 399 
1381 23 IV 390 2348 27 IX 479 3404 3 XII 580 
1382 22 VI 391 2349 30X 576 3405 3 XII 580 
1383 23 VI 391 2350 12 XI 577 3406 3 XII 580 
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Datum I Bladz. 1 N°. Datum l Bladz. 1 N°. Datum Bladz. 

3407 3XII 580 3604 16 XII 693 3929 2IV 404 
3408 9XII 692 3605 16 XII 694 3930 2 IV 404 
3409 16XII 692 3606 31 XII 694 3931 2 IV 404 
3410 16 XII 692 3607 31 XII 694 3932 2"IV 404 
3411 16 XII 692 3608 31 XII 694 3933 2 IV 404 
3412 16 XII 692 3680 31 XII 694 3934 2IV 404 
3413 16 XII 692 3700 5IV 400 3935 2 IV 404 
3414 16 XII 692 3701 5 IV 401 3936 2IV 404 
3415 16 XII 692 3800 15III 401 3937 2IV 404 
3416 31 XII 692 3801 31 XII 694 3038 2IV 405 
3480 31 XII 692 3802 31 XII 694 3939 2IV 405 
3500 lIII 399 3803 31 XII 694 3940 2 IV 405 
3501 l III 399 38 0 31 XII 69J 3941 8 IV 405 
3502 l III 400 3900 25 II 401 3942 8IV 405 
3503 l IU 400 3901 25 lI 401 3943 8 IV 405 
3504 3XU 580 3902 I ITI 401 3944 8IV 405 
-%05 31 XII 693 3903 2IV 401 3945 8 IV 405 
1506 31 XII 693 3904 2IV 401 3946 8 IV 405 
3507 31 XII 693 3905 2IV 401 3947 8IV 405 
3540 19 III 400 3906 2IV 401 3948 8 IV 405 
3541 20TII 400 3907 2 IV 401 3949 8IV 405 
3542 20 III 400 3908 2 IV 402 3950 3 XII 694 
3543 20UI 400 3909 2IV 402 3951 3 XII 694 
3544 3XJI 5 0 3910 2 IV 402 3952 3 XII 694 
3545 3XII 581 3911 2IV 402 3953 31 XII 695 
3546 3 XII 581 3912 2 IV 402 3954 31 XII 695 
3547 3 XIT 581 3913 2 I V 402 3955 31 XTI 695 
3548 3 XII 581 3914 2IV 402 3956 31 XII 695 
3549 27 XII 693 3915 2IV 402 3957 31 XII 695 
3550 31 XII 69.3 3916 2 IV 402 3958 31 XII 695 
3551 31 XII 693 3917 2IV 402 3959 31 XII 695 
3552 31 XII 693 3918 2 IV 403 3960 31 XII 695 
3553 31 XII 693 3919 2IV 403 3961 31 XII 695 
3580 16 X 581 3920 2 I V 403 3962 31 XII 695 
3581 19 X 581 3921 2 IV 403 3963 31 XII 696 
3582 6 XII 693 3922 2IV 403 3964 31 XII 696 
3590 23 IV 400 3923 2IV 403 3965 31 XII 696 
3591 31 XII 693 3924 2IV 403 3966 31 XII 696 
3600 25 II 400 3925 2 IV 403 3967 31 XII 696 
3601 11 III 400 3926 2 IV 403 3968 31 XII 696 
3602 8IV 400 3927 2IV 403 3980 3 VII 480 
3603 16 XII 693 3928 2IV 404 1 

VERBETERINGEN STAATSBLAD 

S. 662 (blz. 670) . S. 3400 (blz. 399). 
Op bladzijde 571 , eerste kolom, regel 27 

v an onder staat: door Ons, lees: door Onzen 
Minister . 

Op bladz. 399, tusschen regel 15 en 16 van ' 
onder dient de navolgende vermelding te 
wor-den toegevoegd: 

S. 663 (blz. 672) . 
Op bladz. 572, 2e kolom, 2e regel van onder, 

staat: ingevolge de, lees: ingevolge d. 

S. 946 (blz. 6 '1). 

N a: ,,H ebben goedgevonden en verstaan" 
staat: I Artikel 2 enz., lees I Artikel 3 enz. 

Bijl . A. H and. Il 1936/31, 2 . V il B. 
Hand. Il 1936/31, bladz . 633-658. 
B ijl . A. Hand. I 1986/31, 2. VII B. 
Hand. I 1936/31, bladz. 188-204. 
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4 Januari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (K. art. 19, H.reg. wet a1·tt. 7 en 2û.) 

Doorhaling gelast van de inschrijving in 
het Handelsregister betreffende eene com
mand. vennootschap op aandeelen met één 
beheerenden vennoot, daar deze slechts te 
zamen met een procuratiehouder toeken
ningsbevoegdheid heeft. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken 

voor Gooiland, te dezen vertegenwoordigd door 
haren Voorzitter, den heer G. van Mesdag te 
Hilversmn, en, voor zooveel noodig, door 
haren secretaris Mr. P. Groote Jr. te Hilver
sum, (adv. Mr. A. N. Nicolspeyer); 

dat requestrante bij dezen beroep in cassatie 
instelt tegen de door de Arr.-Rechtb. te Am
sterdam, le Kamer, in dato 22 Sept. 1936 ge
geven Beschikking, waarbij - met bevestiging 
in appèl van de Beschikking van den Kanton
rechter te Hilversum in dato 4 Juli 1936 -
het door requestrante bij inleidend verzoek
schrift dd. 27 Juni 1936 tot doorhaling der 
in dat verzoekschrift opgenomen clausule in 
de op 25 Juni 1936 met betrekking tot de 
Commanditaire Vennootschap Erik Schaaper 
Radio (Erik Schaaper C.V.) te Hilversum in
geschreven opgave in het Handelsregister der 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hil 
versum, is geweigerd; 

dat requestrante als middelen van cassatie 
in deze voordraagt: 

S., i=ers v. t. van artt. 19, 20 en 21 jis, 
22 en 23 K., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 17 Handels
registerwet, i.v. m. artt. 1365 jis, 1356 en 
1366 B. W.; 

doordien de Rechtbank, 
na feitelijk te hebben. vastgesteld, dat de 

onderhavige inschrijving betreft een vennoot
schap bij wijze van geldschieting met slechts 
één beheerend vennoot, en na wijders ten on
rechte een - i=ers niet op de wet steunend 
- onderscheid te hebben gemaakt tusschen 
,,stille" en "naar buiten optredende" com
manditaire vennootschappen, en na ten slotte 
aan de hand daarvan, a lthans en in ieder ge
val ten onrechte - immers in strijd met de 
bepaling van art. 2 sub 2 Handelsregisterwet 
- te hebben overwogen, dat voor de inschrij
ving in het Handelsregister een wettelijk 
onderscheid bestaat tusschen commanditaire 
vennootschappen, die wel, en die niet behoe
ven te worden ingeschreven, doch daarnaast 
tevens - terecht - beslissende, dat art. 7 
Handelsregisterwet, geldende voor alle ven
nootschappen en commandite, slechts een aan
vullende bepaling inhoudt, 

op de onderhavige vennootschap niet (mede) 

van toepassing acht art. 5 Handelsregisterwet, 
welk artikel geenerlei beperking, als in casu 
aangenomen, in de rechts- en handelingsbe
voegdheid van den eigenaar eener zaak kent, 
doch daarentegen wel, analogice, heeft toege
past de voor vennootschappen onder een firma 
voorgeschreven bepaling van art. 6 Handels
registerwet, 

zulks ten onrechte, omdat, nu voor behee
rende vennooten gelden de bepal ingen van 
art. 5 resp . 6 Handelsregisterwet, a l naar ge
lang de zaak juridisch behoort of aan hen 
alleen dan wel aan de firma, waarvan zij deel 
uitmaken, voor de commanditaire vennoot
schap met één beheerend vennoot, gelijk de 
onderhavige, uitsluitend art. 5 Handelsregis
terwet geldt, omdat, daar gelaten wat daar
omtrent feitelijk in de acte is bepaald, ten 
aanzien van derden de zaak eener comman
ditaire vennootschap, althans met één behee
rend vennoot, niet anders kan worden be
schouwd dan als jurid isch toe te behooren aan 
dien beheerend vennoot alleen ( vgl. arrest 
H . R. van 25 Mei 1928, N. J. 1928 pag. 1221 
alsook: Molengraaff, VIe druk pag. 202), on
geacht hetgeen ten aanzien van de interne 
werking der vennootschap overigens bij de 
akte is resp. mocht zijn bepaald, als gevolg 
waarvan in verband met de bepaling van 
art. 1365 B. W., geene beperking in de be
voegdheid van den eenigen beheerenden ven
noot om verbintenissen aan te gaan, als de 
onderhavige, toelaatbaar is, gelijk dit punt op 
zich zelf in de desbetreffende overweging van 
het vonnis a quo wordt erkend, zoodat re
questrante terecht doorhaling van de onder
havige opgave, als zijnde in zichzelf onjuist 
en in ieder geval als in strijd met de wet of 
de openbare orde, heeft gevorderd; 

Weshalve requestrante, onder overlegging 
van eene expeditie van de Beschikking a quo 
alsook van de Beschikking van den Kanton
rechter te Hilversum dd. 4 Juni 1936, mits
gaders van het proces-verbaal van comparitie 
van partijen ter Raadkamer van de Arr .
Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, dd. 
3 September 1936 , alsook afschrift van een in 
het Handelsregister van de Kamer van Koop
handel & Fabrieken te Hilversum onder letter 
P nummer 745, dossiernummer 6564 inge
schreven opgave der Commanditaire Vennoot
schap Erik Schaaper C.V. te Hilversum, zich 
wendt tot Uwen H. R. met het eerbiedig ver
zoek om, met vernietiging van de Beschikking 
a quo, alsnog bij Beschikking te gelasten de 
doorhaling der aangevochten clausule in voege 
voorgeschreven, met a ll e zoodanige verdere 
besliss ing als Uw H. R. zal vermeenen te 
behooren, kosten rechteilll. 
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VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Commanditaire Vennootschap Erik Schaa

per Radio (Erik Schaaper C.V.), gevestigd te 
Hilversum, (adv. Mr. A . E. J . Nysingh) ; 

dat verweerster, enz.; 
dat verweerster zich veroorlooft ter nadere 

toelichting het navolgende onder de aandacht 
van Uw Raad te brengen; 

1. De Rechtbank heeft feitelijk vastgesteld , 
dat verweerster blijkens den inhoud der over
eenkomst van oprichting geheel is opgezet als 
een openbare commanditaire vennootschap -
waarmede de Rechtbank bedoelt een comman
dita ire vennootschap, die zich naar buiten 
als zoodanig doet kennen, die onder eigen 
naam rechten en verplichtingen krijgt, in het 
proces eischer of gedaagde kan zijn en een 
vermogen heeft afgescheiden van dat van den 
beheerenden vennoot, hetwelk bestemd is voor 
het vennootschapsdoel en dan ook bijzonderlij k 
aan de vennootschaps-schnldeischers verhaal 
biedt, naast het persoonlijk vermogen van den 
beheerenden vennoot; 

2. Volgens die acte van oprichting van ver
weerster dan is verweerster een derg. open
bare commanditaire vennootschap; zij is zelve, 
niet haar beheerende vennoot Erik Schaaper, 
eigenares der handelszaak, waarbij n iet Erik 
Schaaper op eigen naam handelt, maar waar
bij de vennootschap optreedt onder den han
delsnaam Erik Schaaper C.V. (met aandui
ding dus van haar karakter als commanditaire 
vennootschap) en waarbij het commanditaire 
kapitaal, gevormd uit den inbreng van com
manditaire vennooten, bestemd als verhaals
object voor de vennootschapsschuldeischers, 
afgescheiden blijft van het particul ier vermo
gen van den beheerenden vennoot; 

3. Vol gens het cassatiemiddel zou zulks 
rechtens niet mogelijk zijn, d.w.z. dat rechtens 
zulks tegenover derden niet zou werken, ook 
a l zouden zij daarmede bekend zijn. D aarbij 
wordt een beroep gedaan op het arrest van 
Uwen Raad dd. 25 Mei 1928 W . 11841 N. J. 
1928, 1221, echter volkomen ten onrechte, 
omdat in dat arrest slechts is vastgesteld dat 
daargela ten of het mogelijk is bij een com
m anditaire vennootschap met één beheerend 
vennoot ten opzichte van derden een vermogen 
af te scheiden, daartoe dan een bizondere 
overeenkomst noodig zou zijn, daar dit niet 
enkel uit kracht van de wettelijke bepalingen 
pl aats vindt. 

Deze mogelijkheid wordt door Mol engraaff 
in zijn onderschrift onder genoemd arrest 
geenszins betwist: cf. ook diens Leidraad, 6e 
druk blz. 202 (,, in den regel") Zie voorts : 
Scheltema De Commanditaire V ennootschaps
aandeelen; prae-advies Broederschap Cand. 
Notarissen pag. 46 e. v. Polak, Handboek voor 
het Neder!. Handels- en Faill issementarecht, 
5e druk blz. 317 e. v. neemt die mogelijkheid 
niet a ll een aan, doch acht daarvoor een bizon
dere overeenkomst zelfs onnoodig. 

4. Eenig wettelijk bezwaar, om aan een 
overeenkomst als de onderhavige, werking ook 
tegenover derden toe te kennen, is niet aan
wezig. Het standpunt van de K amer van 
K oophandel gaat in deze te ver: het is on
wenschelijk een organisatie van een handels-

zaak a ls de onderhavige, welke redelijke be
langen dient en niemand behoeft te schaden, 
zonder meer te r zijde te stellen; de Wet 
dwingt daartoe in geen enkel opzicht ; 

5. H et is niet onmogelijk, dat de H a ndels
regist.erwet aan een derg. figuur niet bepaald 
heeft gedacht, doch waar die wet niet strekt 
tot regeling van het materieele recht betref
fende handelsvennootschappen, doch strekt tot 
bevordering van openbaarheid va n datgene 
wat voor een richtig handelsverkeer openbaar 
behoort te zijn, val t niet aan t,e nemen, noch 
dat deze wet zelf wu medebrengen dat wer
king tegenover derden rechtens niet geoorloofd 
of mogelijk is, noch dat openbaarmaking van 
de bepalingen, waarbij derden bela ng hebben, 
door inschrijving in het Handelsregister on
geoorloofd zou zijn. 

6. Toewijzing van de door de Kamer van 
Koophandel gevorderde doorhaling van de in
schrijving betreffende de wijze, waarop de 
Commanditaire Vennootschap verbonden wordt 
is dan ook niet door de Wet geboden, doch 
evenmin gewenscht. Wie met eene Comman
ditaire Vennootschap handelt zal omtrent 
de bevoegdheid der handelende persoon of 
personen toch steeds - d. w. z. ook bij de 
opvatting van de Kamer van Koophandel 
omtrent conmmanditaire vennootschappen -
het Handelsregist.er d ienen te raadplegen, wil 
hij niet op eigen risico besli ssen bijv. hoeveel 
beheerende vennooten er zijn, en ind ien er 
meerdere zij n, hoe de teekening geregeld is. 
H et zou dan ook uiterst ongewenscht zijn, 
indien de teeken ingsonbevoegdheid van den 
eenigen beheerenden vennoot - a lleen zooals 
deze in casu werd vastgesteld - n iet u it het 
Handelsregister wu kunnen blijken. 

7. Op deze gronden acht verweerdster de 
beslissing van de R echtbank volkomen juist. 

Het beroep op art. 1365 B. W. schijnt on
gegrond. Natuurlijk is ieder, ook de behee
rende vennoot Schaaper, bevoegd om verbin
tenissen aan te gaan, indien hij daartoe door 
de Wet niet onbekwaam is verklaard, doch 
de vraag is juist of hij bevoegd is tegenove r 
derden een afgescheiden en apart georgan i
seerd handelsvermogen, waarvan hij niet de 
eigenaar is, te verb inden, welke vraag door 
art. 1365 B . W. niet wordt beheerscht, even
min als bijv. de vermelding in het H andels
register dat een van de firmanten van een 
vennootschap onder firma van de t.eekening is 
uitge loten met art. 1365 B. W. in strijd komt. 

Bij het standpunt van het middel had daarin 
art. B. W . stellig niet mogen ontbreken. 

Op welke gronden requestrante Uwen Raad 
eerbiedig verwekt het beroep in cassatie te 
willen verwerpen, kosten rechtens. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

0. dat de Kamer van Koophandel op het 
verwek van den beheerenden vennoot der 
C. V ., niettegenstaande het tegen de inwi lli
ging daarvan gemaakte bezwaar gehandhaafc! , 
in haar handelsregister heeft ingeschreven een 
opgave van de C. V ., onder meer inhoudende 
de bepaling uit hare akte van oprichting, dat 
de beheerende vennoot teekeningsbevoegdheid 
slechts heeft te zamen met een procuratiehou
dei·, en oordeelende, dat deze bepaling met 
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de wet en derhalve met de openbare orde 
in strijd is, althans dat het hiermede in strijd 
is, dat wodanige opgave in het handelsregis
ter wordt ingeschreven en dus tegenover een 
ieder zal gelden en zeer subs idiair dat de in
schrijving in zooverre ten onrechte is gedaan, 
aan den Kantonrechter heeft verwcht de door
haling dezer bepaling te gelasten, doch dat de 
Kantonrechter dit verwek heeft geweigerd en 
dat op het hooger beroep der Kamer van 
Koophandel de Rechtbank bij de thans be
streden beschikking die van den Kantonrech
ter heeft bevestigd; 

0. voorts, dat feitelijk vaststaat, dat blijkens 
de overeenkomst van oprichting de C. V. ge
heel is opgezet als een z. g. n. openbare com
manditaire vennootschap, en wel eene op aan
deelen, waarbij die vennootschap zelve, en 
niet haar beheerende vennoot, Erik Schaaper, 
eigenares is van de handelszaak, en Erik 
Schaaper niet op eigen naam handelt, doch 
de vennootschap optreedt onder den handels
naam Erik Sschaaper C. V. (dus met aan
duiding van haar karakter als co=andita.ire 
vennootschap) en het commenditaire kapitaal 
"gevormd uit den inbreng van com~anditaire 
yennooten, bestemd tot verhaalsobJect voor 
de vennootschapsschuldeischers afgescheiden 
blijft van het particulier vermogen van den 
beheerenden vennoot, alsmede dat die behee
rende vennoot zelfs vervangbaar is en tijdens 
den duur der overeenkomst door de vergade
ring der commanditaire vennooten, kan ontzet 
en ontslagen worden en in die vergadering 
slechts een adviseerende stem heeft; 

Thans aangaande het aangevoerde middel 
tot cassatie: 

0. dat het W. v. K. slechts kent de z.g.n. 
stille, d. i. niet als zoodanig naar buiten 
optredeI1de commanditaire vennootschap, vol
gens art. 19 aangegaan tusschen een persoon 
of tusschen meerdere hoofdelijk voor het ge
heel aansprakelijke vennooten en een of meer 
andere personen als geldschieters, en dat de 
Handelsregisterwet op dit zelfde standpunt 
staat, daar art. 7 daarvan in tegenstelling 
tot art. 6 dat handelt over de inschrijving 
eener vennootschap onder firma, niet kent 
een inschrijving van wat de overeenkomst 
bevat ter bepaling van de rechten van der
den· 

o.' dat het nu wel aan de vennooten eener 
op te richten co=anditaire vennootschap 
vrijstaat in de daarvan op te maken akte 
bepalingen op te nemen, zooals in deze is ge
schied, waardoor deze zich naar buiten als 
zoodanig doet kennen zoodat zij een z.g.n. 
openbare commanditaire vennootschap wordt, 
alsook bepalingen, waardoor het commandi
tair vermogen wordt afgescheiden van dat 
van den beheerenden vennoot, en een bepa
ling waarin de beheerende vennoot beperkt 
wo1·dt in zijne zelfstandige beheersbevoegd
heid, maar dat een en ander alsdan alleen 
interne werking heeft en . aan derden niet h~t 
recht geeft zich daarop tegen de commandi
taire vennootschap te .beroepen; 
• 0. toch, dat art. 1376 B. W. bepaalt, dat 
~vereenkomsten alleen van kracht zijn tus
schen de behandelende partijen en aan derden 
geen voordeel aanbrengen, dan alleen in ~et 
(zich . hier niet voordoende) geval voorzien 

bij art. 1353, en dat een uitzondering op deze 
bepaling alleen voortvloeit uit het in art. 29 
K. bepaalde omtrent in het handelsregister 
ingeschreven bedingen uit de akten van op
richting van vennootschappen onder firma; 

0. dat het daarom ook zeer onwenschelijk 
is, dat de in art. 7 Handelsregisterwet niet 
voorziene inschrijving eener bepaling als de 
in dit geding gewraakte in het handelsregis
ter zou geschieden, welke inschrijving immers 
den onjuisten schijn zou wekken, dat tegen
over de betrokken commanditaire vennoot
schap derden wel aan art. 22 Handelsregister
wet het recht zouden kunnen ontleenen zich 
te beroepen op het eventueel ontbreken der 
medeonderteeken ing door een procuratiehou
der bij een door den beheerenden vennoot 
schriftelijk aangegane verbintenis. 

0. dat in elk geval de Handelsregistenvet 
aan de c. v. geen enkele aanspraak op de 
inschrijving der bedoelde bepaling verleent; 

0. dat, daargelaten, of zoodanige inschrij
ving in strijd zou zijn met de openbare orde, 
derhalve de Kamer van Koophandel met 
juitheid heeft geoordeeld, dat de inschrijving 
voor zoover die bepaling betreft, door haar 
ten onrechte is gedaan en zich daarom te 
recht krachtens art. 20 Handelsregistenvet 
rot den Kantonrechter heeft gewend met het 
verzoek de doorhaling daarvan alsnog te ge
lasten · 

0. dat dus de Kantonrechter door de wei
gering van dit verzoek en de Rechtbank door 
de bevestiging van diens beschikking de in 
het cassatiemiddel aangehaalde wetsvoor
schriften hebben geschonden; 

0. naar aanleiding van het slot van het 
tegenverwekschrift, dat het niet noodig was 
nog art. 1376 B. W. als geschonden of ver
keerd toegepast aan te halen, daar dit artikel 
slechts indirect is geschonden, in zooverre 
als daaruit een betooggrond kan worden ge
put, waarom de wèl aangehaalde wetsvoor
schriften geschonden zijn, 

Concludeert, dat de bestreden beschikking 
zal worden vernietigd en dat de Hooge Raad, 
doende wat de Rechtbank had behooren te 
doen ook de door haar bevestigde beschikking 
van den Kantonrechter zal vernietigen en als
nog de doorhaling in het handelsregister van 
de in het inleidend verzoekschrift genoemde 
bepaling zal gelasten. 

Beschikking van den Hoogen Raad: 
0. dat ten deze vaststaat: 
1 °. dat gerequestreerde is een commandi

taire vennootschap op aandeelen, aangegaan 
tusschen één persoon, Erik Schaaper, en een 
of meer anderen als vennooten bij wijze van 
geldschieting; 

2 °. dat bij de inschrijving in het Handels
register mede is aangeteekend de bepaling uit 
de overeenkomst van vennootschap, dat de 
"beheerende vennoot", vooruoemde Erik 
Schaaper, slechts tezamen met een procuratie
houder teekeningsbevoegdheid heeft; 

0. dat bij inleidend verwekschrift 1·eque
strant, op grond van art. 20 Handelsregister
wet S. 1918 N°. 493, heeft verzocht dat bij 
beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, de door
haling zal worden bevol en van deze inschrij
ving, voorwover betreft de aanteekening van 
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de onder 2°. vermelde bepaling, omdat zij is 
onjuist, a lthans in strijd met de openbare 
orde, welk verzoek door den Kantonrechter te 
Hilversum is geweigerd; 

0. dat deze beschikking is bevestigd bij de 
bestreden beschikking op gronden, welke in 
hoofdzaak hierop neerkomen, dat, blijkens de 
in het H andelsregister ingeschreven opgave en 
ook blijkens den inhoud der overeenkomst van 
oprichting, deze commanditaire vennootschap 
,,geheel is opgezet als een openbare cornman
di ta ire vennootschap waarbij de vennootschap 
zei ve, niet Erik Schaaper, eigenares is der 
handelszaak, waarbij niet Erik Schaaper op 
eigen naam handelt, maar waarbij de ven
nootschap optreedt onder den ha ndelsnaam 
Erik Schaaper C. V. {met aanduiding dus 
van haar karakter als commanditaire ven
nootschap) en waarbij het commanditaire 
kapitaal, gevormd uit den inbreng van com
manditaire vennooten, bestemd als verhaals
object voor de vennootschapschuldeischers, 
afgescheiden blijft van het particul iere ver
mogen van den beheerenden vennoot; - dat 
bij zoodanigen staat van zaken het wel dege
lijk zin heeft en rechtens toelaatbaar is de 
bevoegdheid van den beheerend vem,oot om 
door zijn handelingen de vennootschap en 
daarmede het commanditaire kapitaal als 
verhaalsobject, aan derden te binden te be
perken;" - dat dan ook op de inschrijving 
eener commandi taire vennootschap, als ten 
deze bedoeld, ook al heeft zij maar éénen be
heerenden vennoot, niet de artt. 5 en 7 Han
delsregisterwet, maar bij analogie het bepaal
de in art. 6 dier wet, meer in het bijzonder 
de opgaven onder 1°, 2°, 3°, 4° en 7°, van 
toepass ing is; 

0 . dat tegen deze beslissing het middel 
van cassatie terecht zich richt ; 

dat toch uit geen enkele der op de com
manditaire vennootschap betrekking hebben
de bepali ngen van het W . v. K. is op te ma
ken, dat - zooals de H ooge Raad de betref
fende overwegingen der Rechtbank meent te 
moeten opvatten - de wetgever heeft gewi ld, 
dat bij het aangaan eener commanditaire 
vennootschap, als hier aanwezig, met werking 
tegen derden een vermogen, afgescheiden van 
het niet in de zaak gestoken vermogen van 
den beheerenden vennoot, in het leven zou 
kunnen worden geroepen en het beschikkings
recht van dien vennoot daarover zou kunnen 
worden beperkt, zu lks in afwijking van de 
beginselen, welke onder meer aan de artt. 
1177 en 1376 B . W. ten grondslag liggen; 

dat dit niet anders wordt, doordat uit den 
naam, waaronder gehandeld wordt, het be
staan eener commanditaire vennootschap blijkt 
en die vennootschap in het Handelsregister 
is ingeschreven, dit laatste te minder, waar 
uit de artt. 3 en 5, 2e Jid, i. v. m. art. 7 
H andelsregisterwet veeleer volgt, dat ook deze 
wet - in aansluiting aan het stelsel dien
aangaande van het W . v. K . - slechts den 
beheerenden vennoot als den eigenaar der zaak 
beschouwt, daar immers anders ook de namen 
der vennooten en commandi te als medeëige
naren der zaak zouden moeten worden inge
schreven, hetgeen - ook al volgens het be
paalde in art. 7 - juist niet gewild is; 

dat dan ook voor een analogische toepas-

sing van art. 6 geen plaats is, terwijl voorts 
de opgave, waarvan de doorhaling verzocht 
is, niet is eene, waaraan - als zijnde eene 
door de wet voorge chreven - art. 22 voor 
den inschrijver of voor derden beteekenis toe
kent; 

dat dus de beschikking der Rechtbank niet 
in stand kan blijven, terwijl de H ooge R aad 
ten principale recht kan doen; 

Vernietigt de bestreden beschikking alsme
de de daarbij bevestigde beschikking van den 
Kantonrechter te Hilversum de dato 4 Juli 
1936; 

Gelast de doorhaling der bovenvermelde 
bepaling van de inschrijving van gerequ
streerde in het door de Kamer van Koophan
del en Fabrieken voor Gooil and gehouden 
H andelsregister. 

( T. J .) 

4 Januari 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
Art. 58 le I id.) 

Een gemeente-veldwachter, die, o. a. 
door geld te leenen van de ingezetenen 
zijner gemeente, schulden maakt, is onge
schikt voor zijn betrekking. 

Het bestreden besluit behoefde den be
roepsrechter en -termijn n iet te vermelden . 

Uitspraak in zake : 
G. F., wonende te Amersfoort, eischer in 

hooger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, 

tegen: 
den Commissaris der Koningin in de pro

vincie Noord-Brabant, gedaagde in hooger 
beroep, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden : J . A. J . Robbers, 
referendaris ter provinciale griffie van Noord
Brabant, wonende te 's-Hertogenbosch. 

De Centrale Raad van ·Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aa'll{Jaal, de f eiten van het twistgedi'll{J : 
0. dat de Commissaris der Koningin in de 

provincie Noord-Brabant bij besluit van 18 
April 1936 ongevraagd eervol ontslag heeft 
verleend aan G. F. als veldwachter der ge
meente L. met ingang van 1 Mei 1936 ; zulks 
na o. a. te hebben overwogen, dat voornoemde 
F. reeds sedert eenige jaren ernstig in verzuim 
is gebleven om aan zijn financiëele verplich
tingen te voldoen en herhaaldelijk van ver
schillende personen, waaronder meerdere in
woners van L . gelden heeft geleend, waarna hij 
meermalen zijn beloften in zake de t erugbeta
ling der geleende bedragen niet is nagekomen ; 
dat F. herhaaldelijk ernstig is gewaarschuwd, 
het leenen van geld van de inwoners van L. te 
staken, omdat zijn prestige en onafhankelijk
heid daaronder moesten lijden; dat ten slotte 
in 1935, met medewerking van F . voornoemd, 
een re$eling met betrekking tot de afbetaling 
van ziJn schulden is tot stand gekomen ; dat 
thans gebleken is, dat F . desondanks in de ge
meente L. weer nieuwe schulden heeft gemaakt ; 
dat F. zijn tegenover den burgemeester van L. 
afgelegde belofte, dat hij orde op zijn zaken 
zou stellen, niet is nagekomen ; dat in verband 
met deze zaken in de gemeente L. over F. veel 
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gepraat wordt en dat hij daarom heeft ver
loren het gezag, dat - en de onafhankelijk
heid, die een politieman behoort te bezitten 
en dat hij dus ongeschikt moet worden geoor
deeld voor zijn betrekking ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Herto
genbosch bij uitspraak van 28 September 1936 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door G. F. tegen voormeld besluit ingestel
de beroep ongegrond heeft verklaard ; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in hooger beroep is gekomen, bij 
beroepschrift op de daarbij aangevoerde gron
den kennelijk bedoelende te vorderen vernieti
ging van die uitspraak en nietigverklaring van 
het bestreden besluit; 

I n rechte: 
0. dat ten deze moet worden onderzocht, 

ingevolge het bepaalde bij artikel 58 der Amb
tenarenwet 1929, of het bestreden besluit 
feitelijk of rechtens strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften, alsmede 
of gedaagde bij het nemen van dat besluit van 
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat op grond van den inhoud der geding
stukken vaststaat, dat eischer bij besluit van 
gedaagde van 10 Juni 1933 is benoemd tot 
veldwachter der gemeente L. ; dat reeds in het 
begin van 1934 bleek, dat eischer herhaalde
lijk pogingen aanwendde tot het leenen van 
geld van inwoners der gemeente ; dat de Com
missaris der Koningin in de provincie Noord
Brabant hem reeds bij brief van 28 Februari 
1934, gericht tot den Bur!lemeester van L., 
heeft doen zeggen, dat, indien hij (eischer) op 
den ingeslagen weg zou voortgaan, hij zeker 
niet in zijn functie zou kunnen worden gehand
haafd ; dat, nadat een regeling was getroffen, 
op verlangen van gedaagde, met medewer
king van den Burgemeester van L., in zake de 
afbetaling van de schulden van eischer, deze 
toch is voortgegaan met het leenen v_an $.elden 
van inwoners der gemeente L. ; dat hiJ, ZIJD be
lofte tot terugbetaling niet kunnende nakomen, 
herhaaldelijk allerlei nietswaardige uitvluchten 
aanvoerde ; dat hij door dit alles in opspraak 
is gekomen; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij artikel 
21 der Instructie voor de bezoldigde veldwach
ters der gemeenten in Noord-Brabant een veld
wachter door den Commissaris der Koningin 
o. a. kan worden ontslagen wegens ongeschikt
heid voor zijn betrekking en deze bepaling in 
casu is toegepast, zijnde in het bestreden be
sluit uitdrukkelijk verwezen naar artikel 21, 
lid 1, onder b, dier Instructie ; 

0. dat een veldwachter te wiens aanzien 
feiten vaststaan, gelijk ten aanzien van eischer 
in de tweede rechtsoverweging als vaststaande 
zijn aangenomen, ongeschikt is voo~ zij~ ~
trekking, zoodat het bestreden beslUit fe1teliJk 
noch rechtens strijdt met voormeld artikel 21, 
lid l, onder b, zijnde ook niet gebleken van 
strijd met eenig ander toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift ; 

0. dat evenmin is gebleken, dat gedaagde 
bij het nemen van het bestreden besluit, van 
zijn bevoegdheid, om een veldwachter wegens 
ongeschiktheid voor zijn betrekking te ont
slaan, kennelijk een ander gebruik heeft ge-

maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; 

0 . dat blijkens den inhoud der gedingstuk
ken F. als grief tegen het bestreden besluit heeft 
aangevoerd, dat het niet inhoudt, waar en wan
neer hij daartegen in beroep kon gaan, terwijl 
hij van meening is, dat zulks daarbij behoorde 
te zijn medegedeeld ; 

0. dat in artikel 19 van voormelde Instructie, 
handelende over de bevoegdheid van den Com
missaris der Koningin een veldwachter te 
straffen, o. a. is bepaald, dat de strafoplegging 
geschiedt bij schriftelijk en met redenen om
kleed besluit, waarvan de gestrafte onverwijld 
een afschrift ontvangt, met kennisgeving bin
nen welken termijn en bij wien beroep openstaat, 
doch de verplichting tot deze laatstvermelde 
kennisgeving noch in artikel 20 der Instructie 
- handelende over schorsing niet bij wijze 
van straf, maar in het belang van q.en dienst -
noch in artikel 21 - handelende o. a. over ont
slag niet bij wijze van straf - is voorgeschre
ven; 

0. dat het beroep, hetwelk eischer tot sta
ving van zijn grief doet op den aanhef van de 
artikelen 20 en 21 voornoemd, luidende: ,,On
verminderd het bepaalde in artikel 19" van 
geen beteekenis is, omdat die woorden slechts 
beoogen vast te stellen, dat schorsing en ont
slag, behalve als straf ingevolge artikel 19 op
gelegd, ook kunnen worden toegepast en ver
leend op de gronden, in de artikelen 20, respec
tievelijk 21, vermeld, maar geenszins inhouden, 
dat in een schorsingsbesluit, genomen op grond 
van artikel 20, of in een ontslagbesluit, steunen
de op artikel 21 van voormelde Instructie, 
moet worden medegedeeld binnen welken ter
mijn en bij wien daartegen beroep openstaat, 
noch ook dat bij de toezending van zulk een 
schorsings- of ontslagbesluit een afzonderlijke 
zoodanige mededeeling :plaats vindt ; 

0. dat derhalve de Uitspraak, waarvan be
roep, moet worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep.

(A. B.) 

4 Janu,a1•i 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
Artt. 1 en 110.) 

Ook na het verstrijken van den termijn, 
in zijn voorloopige aanstelling tot gemeen
teambtenaar genoemd, is betr. de hem 
opgedragen functie bliJven vervull en tegen 
genot van bezoldiging; hij is dan ook 
ambtenaar gebleven in den zin van a rt. 1, 
le lid, der A. W. 1929. 

Het Ambtenarengerecht, dat zich niet 
bevoegd had verklaard van zijn vordering 
kennis te nemen, heeft in feite een niet
ontvankelijkverklaring van den betr. uit 
gesproken; met toepassing van art. 110 
der A.W. 1929 wordt de zaak naar het 
Ambtenarengerecht teruggewezen. 

Uitspraak in zake : 
A. N., wonende te B., eischer in hooger be

roep, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
B. J . van Stapele, wonende te 's-Gravenhage, 
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· tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou

ders van B., gedaagde in hooger beroep, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester, niet 
verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en . gehoord de bovenge-

noemde verschenen personen ; . 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders der 

gemeente B. bij besluit van 10 Maart 1936-
gezien het rapport van de commissie uit den 
raad tot onderzoek van de onregelmatigheden 

_aan de bedrijven en overwegende: 
dat de directeur A. N. den vader van van B. 

heeft aangesproken voor de diverse tekorten, 
die in de laatste jaren op het kantoor der be
drijven in de kas gevonden waren, zonder dat 

.de directeur kan aantoonen, dat van B. inder
daad zic4 had schuldig gemaakt aan het ple-

_gen van deze onregelmatigheden ; 
dat de directeur dus moreel verplicht is het 

bedrag ad f 100.-, dat hij door bemidqeling 
van Mr. van L. te 's -Hertogenbosch van M. I. 

. van B. heeft ontvangen, aan M. I. van B. t erug 
te geven, terwijl hij gezamenlijk met van B. de 
advocaatskosten heeft te dragen ; 

_ dat het de aandacht heeft getrokken, dat . 
. de directeur een ondergeschikte leerin~ geeft, 
.hoe deze op veroordeelingswaardige wijze een 
.kastekort moet dekken, terwijl kort daarop 
diezelfde directeur aangifte moest doen van 
diefstal door dienzelfden ondergeschikte ; 

. dat de directeur heeft zorg gedragen voor 
de plaatsing van diverse gasradiatoren buiten 
de bedrijfsboekhouding, doch dat hiervan ken
nis droeg de vorige voorzitter - oud wethou
der - van de commissie van bedrijven; 

dat kennis is genomen van de verschillende 
klachten-van het slordig of niet opnemen van 

.meters en over de minder juiste wijze van het 
maken van huisaansluitingen en het afbreken 
en wegnemen van buisleidingen en meters ; 
. . dat verder goede nota is genomen van de 

diverse brieven van den directeur, gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders 
onder dagteekening van 26 M.ei 1931, 1 April 
1931 en 8 0 ctober 1931 ; 

dat het vorige college weinig nota heeft 
genomen van de diverse klachten van den 
directeur; 

dat mede gezien de houding van het vorige 
college van burgemeester en wethouders geen 
voldoende termen aanwezig zijn voor het ver
leenen van ontslag ; 

mede gezien het raadsbesluit van 5 Maart 
1936, waarbij burgemeester en wethouders 
uitgenoodigd worden, met toepassing van arti
kèl 14, sub g van het algemeen ambtenaren
reglement der gemeente B., het salaris van den 
dite.cteur voor een maand in te houden ; 

gelet op artikel 14 van het algemeen ambte
narenreglement der gemeente B. 

hebben besloten den directeur A. N. te straf
fen door met toepassing van artikel 14 sub g 
van voornoemd ambtenarenreglement zijn 
eerst te genieten maandsalaris in te houden en 
niet uit te betalen, en. als hun oordeeL hebben 
uitgesproken, dat : de directeur moreel ver
plicht is op bovenvermelde gronden het bedrag 
van f 100.- áan M.. I. van B. terug te heta, 

. lenen de advocaatskosten ad f 50.- gezamen
lijk met van B. te dragen ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Herto-
-genbosch bij uitspraak van 28 September 
1936 - naar welker inhoud hierb~j wordt ver
wezen - zich niet bevoegd heeft verklaard 
kennis te nemen van het geschil, gerezen tus
schen Burgemeester en Wethouders van de 

,gemeente B. en A. N. te B., zich noemende 
,,Directeur van de gemeentebedrijven te B." 
naar aanleiding van het door Burgemeester 
en Wethouders te B. genomen besluit d .d. 10 
Maart 1936 ; 

0. dat A. N. van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij beroep
schrift aangevoarde gronden heeft geconclu
deerd, dat het dezen R aad beha.ge de aange
vallen beslissing van het Ambtenarengerecht te 
's-Hertogenbosch te vernietigen, zich bevoegd 
te verklaren van zijn vordering, zooals die bij 
klaagschrift is geformuleerd, kennis te nemen 
en deze vordering alsnog toe te wijzen ; 

In rechte: 
0. dat voor dezen Raad vaststaat: 
dat A. N. voornoemd, die tot 1 0ctober 

1922, gedurende eenige jaren, als directeur der 
gasfabriek te B. in dienst was geweest van de 
Industrieele Maatschappij Ma-beg, gevestigd 
te Utrecht, bij besluit van den Raad der ge
meente B. van 29 September 1922 met ingang 
van 1 0 ctober d. a-. v. voorloopig voor een tijd 
van twee achtereenvolgende jaren is benoemd 
tot Directeur van de Gemeentebedrijven aldaar 
op een jaarwedde van twee duizend en zeven 
honderd gulden, met vrije woning, vuur en 
licht, onàer verplichting tot nakoming der 
instructie voor de betrekking ;rast te stellen 
en opvolging der bevelen door of namens den 
Burgemeester en Wethouders te geven; 

dat N. ook na het verstrijken van bedoelden 
termijn van twee jaren , zonder dat ter zake 
een formeel besluit is genomen, de functie van 
Directeur der Gemeentebedrijven te B. steeds 
is blijven waarnemen tegen genot van de be
zoldiging, als daarvoor nader is vastgesteld ; 

0 . dat naar 's Raads oordeel door de hand
havinis van eischer gedurende tal van jaren 
na 1 0ctober 1924 in zijn functie van Direèteur 
der Gemeentebedrijven te B., zulks kennelijk 
overeenkomstig den wil van den Raad . dier 
gemeente, eischers aanstelling in die betrek
·king ook nà 1 0 ctober 1924 van kracht is ge
bleven, waaraan niet afdoet, dat het, mede 
met het oog op de vraag of eischer sindsdien 
zijn functie in tijdelijken of vasten dienst heeft 
bekleed, regelmatiger ware geweest, dat ten 
deze een formeel besluit ware genomen ; 

0 . dat eischer derhalve ten tijde van het 
ingestelde beroep bij het Ambtenarengerecht 
te 's-Hertogenbosch wel was ambtenaar in den 
zin der Ambtenarenwet 1929, immers was aan
-gesteld in openbaren dienst om hier te lande 
werkzaam te zijn ; 

0. dat eischer dus krachtens het bepaalde 
in artikel 24, lid l, j0 • de artikelen 58, lid 1 en 
2, en 59, lid 1, dier wet bevoegd was beroep 
in te stellen bij bedoeld Ambtenarengerecht 
en dat Gerecht ten onrechte zich niet bev.oegd 
heeft verklaard kennis te nemen van het in 
de bestreden uitspraak bedoelde geschil ; 

0 . dat deze niet-bevoegdverklaring in feite 
neerkomt op een niet-ontvankelijk-verklaring 
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van eischer, toenmaals klager, in zijn bij meer
genoemd Gerecht ingestelde beroep; 

0. dat dan ook in de gegeven omstandig
heden, met analogische toepassing van het be
paalde in artikel ll0 der Ambtenarenwet 1929 
- waar deze Raad niet is gebleken van het 
bestaan overigens van eenigen grond, welke 
tot niet-ontvankelijk-verklaring van het bij 
het Ambtenarengerecht ingestelde beroep zoude 
moeten leiden - de uitspraak, waarvan beroep 
móet worden vernietigd en, met ontvankelijk
verklaring van bedoeld beroep, de zaak naar 
dat Ambtenarengerecht moet worden terug
gewezen om te worden hervat in den stand, 
waarin zij zich bevond ; 

Rechtcloende in naam der Konin!!in ! 
Vernietigd de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart A. N. voornoemd ontvankelijk in 1 

het door hem bij het Am btenarengArecht te ' 
· 's -Hertogenbosch ingestelde beroep; 

Wijs• de zaak terug naar dat Ambtenaren
gerecht om te worden ·hervat in den stand, 
waarin zij zich bevond.-

(A.B.) 

4 Januari 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. (Ambtena,renwet 1929 
Art. 58 le lid.) 

Strijd met een toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift is er, wanneer een 
besluit genomen wordt, houdende dat zekere 
uitspraak van een gemeentelijk Scheids
gerecht het administratief orgaan geen 
aanleiding geeft om in zijn beroepen be
sluit wijziging te (doen) brengen, daar een 
uits'[l'T'aak, blijkens de bewoordingen van 
het betrokken reglement, is een bindende 
beslissing en geen advies. 

Uitspraak in zake : 
S. J\1 .. C. D., wonende te Rotterdam, klaag

ster, voor wie ter openbare terechtzitting als 
·gemachtigde is opgetreden : A. A. Liihre, 
wonende te Rotterdam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou

ders van Rotterdam, verweerder, vertegen
woordigd door den Burgemeester, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemaehtigàen zijn 
opgetreden: Mr. J. Coert en Dr. S. A. Westra, 
beiden wonende te Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden : 
' Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 

0. dat de Geneesheer-Directeur van het 
Gemeente-Ziekenhuis aan den Coolsingel te 
Rotterdam bij besluit van 21 Juli 1936, gelet 
op het schrijven van den Secretaris der gemeente 
d.d. 17/20 Juli 1936, Afd. S. B. Nummer 2630e 
en daartoe gemachtigd krachtens het Am bte
narenreglement, aan S. M. C. D., geboren 15 
Decembèr 1878, ont~lag als arbeidster in den 
huishoudelijken- en verplegingsdienst heeft 
verleend,. znlks op grond van artikel 76, 2e 
lid, sub d, van het Ambtenarenreglement en 
met inachtneming van het bepa_alde. in artikel 
73, derde lid, -van genoemd reglement, op grond 
waarvan haar een bedrag zal worden uitge
keerd, gelijkstaande aan èen bezoldiging van 

twee maanden, met ingang van 22 Juli 1936 .; 
0. dat het Scheidsgerecht voor het Gemeente

personeel te Rotterdam, bij uitspraak, waar
van op 24 September 1936 aan partijen roede
deeling is gedaan en naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen, beeft uitgesproken, dat het 
bestreden ontslag terecht is verleend, doch 
dat daaraan het praedicaat "eervol" -had be
hooren ·te worden toegevoegd en Burgemeester 
en Wethouders heeft geadviseerd te bevor
deren, dat het besluit tot ontslagverleening 
alsnog in dien zin zal worden gewijzigd en in 
verband hiermede aan de appellante een uit
keering toe te kennen, als bedoeld in artikel 
78, vierde lid, van het Ambtenarenreglement; 

0. dat Burgemeester en . Wethouders van 
Rotterdam vervolgens hebben besloten en bij 
schrijven van 21 October 1936 aan klaagster 
hebben medegedeeld, dat zij zich met voren
bedoeld vonnis niet kunnen . vereenigen, voor 
zoovèr daarin wordt uitgesproken, dat aan het 
aan klaagster verleende ontslag het praedicaat 
,,eervol'' had behooren te worden toegevoegd, 
en dat die uitspraak hun derhalve geen aan
leiding gegeven heeft om in het te haren aan
zien genomen ontslagbesluit wijziging te doen 
bréngen; 

0. dat klaagster tegen opgemeld besluit 
tijdig bjj dezen Raad beroep heeft ingesteld 
en bij klaagschrift op de daarbij aangevoerde 
gronden heeft verzocht, erkennende, dat zij 
inderdaad ongeschikt is voor den haar opge
dragen arbeid, wel te willen bepalen, dat het 
haar gegeven ontslag "eervol'' zal worden ver
leend en zal geschieden op grond van het in 
artikel 76, sub 2, litt. h, 'bepaalde, onder toeken
ning van een ·uitkeering, '. als omschreven in 
artikel 78, sub 8, van het Ambtenarenreglement, 
subsidiair, ·haar eervol ontslag zal worden ver
-leend op grond van artikel 76, sub 2, litt. d, 
met toekenning van een uitkeering, als omschre
ven in artikel 78, sub 4, van het Ambtenaren
reglement; 

0. dat verweerder bij contra-memorie ken
nelijk bedoelt te vorderen, dat het beroep zal 
worden afgewezen ; 

In rechte : 
Ö. dat artiker 92, lid 2, van het Reglement 

op den Rechtstoestand van het personeel der 
gemeente Rotterdam, voor zoover ten deze 
van belang, luidt: ,,Heeft het beroep betrek
king op een niet als straf verleend ontslag, 
dan spreekt het Scheidsgerecht uit, of dit al 
dan niet. behoorde te worden verleend.'' ; 

0 dat hieruit volgt, dat het Scheidsgerecht -
daargelaten zijn ten deze verstrekt advies -
uitsprekende, dat het bestreden ontslag terecht 
is verleend, doch dat daaraan het praedicaat 
,,eervol" had behooren te worden toegevoegd, 
daarmede niet een advies, doch een Burgemees
ter en Wethouders van Rotterdam bindende 
beslissing, gelijk bedoeld in artikel 5, lid 3, der 
Ambtenarenwet 1929, heeft gegeven, waarbij 
deze zich konden neerleggen of waartegen zij 
bij dezen Raad in beroep hadden kunnen komen ; 

0. dat derhalve, nu Burgemeester en Wet
houders zoodanig beroep niet hebben ingesteld 
en die uitspraak onaantastbaar is geworden, 
het aangevallen besluit, waarin zij te kennen 
geven, zich niet naar de uitspraak van het 
Scheidsgerecht te gedragen en hun eenmaal 
ingenomen standpunt te handhaven, niet in 
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stand kan blijven, a.ls zijnde rechten in strijd 
met opgemeld artikel 92 va.n bovengenoemd 
Ambtenarenreglement ; 

O. dat mitsdien, wa.t er ook moge zijn va.n 
de bij klaagschrift gedane vorderingen, het 
tegen bedoeld besluit ingestelde beroep ge
grond en dat besluit nietig moet worden ver
klaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het beroep tegen het besluit, waar

van bij schrijven va.n 21 October 1936 aan klaag
ster mededeeling is gedaan, gegrond ; 

Verklaart dat besluit nietig; 
Verstaat, dat verweerder alsnog uitvoering 

moet geven aan de uitspraak van opgemeld 
Scheidsgerecht.-

(A. B.) 

11 J an=ri 1937. ARREST rnn den Hoogen 
Raad. (Sr. artt. 70 en 72; Geld, chieters
wet art. 42.) 

Terecht besliste de Kantonr. te Amster
dam, dat de verjaring vóór het verloop 
van één jaar sinds de overtreding is gestu it 
door de dagv. van requiranten voor den 
Kantonr. te Zutphen. Wel heeft deze daar 
tot onbevoegdverklaring door den Kan
tonr. te Zutphen geleid , doch dit betreft 
het gevolg, hetwelk de dagv. heeft gehad, 
en kan aan de dagv. zelve het karakter 
van daad van vervolging niet ontnemen. 

Hiermede kan de mede door requiranten 
opgeworpen vraag, of de verjaring moet 
worden beoordeeld naar art. 70 Sr., zooals 
dat luidt ná of vóór de wijziging bij de 
wet van 29 Nov. 1935 S. 685 ter zijde 
blijven. 

[Aldus oo~ de Adv.-Gen. Wijnveldt, die 
nog opmerkt: Het verschil in de vermel
ding van plaats in de twee dagvaardino-en 
heeft niet tengevolge, dat hier niet sprake 
zou zijn van " hetzelfde feit"; de vermel
ding van plaats is i.c. niet dergelijk ele
ment van het strafbaar feit, dat er mate
ri ecle bestanàdeelen van het straf baar feit 
in gelegen zijn.] 

Het verweer van requiranten, dat i.c. 
een overeenkomst is ge loten, die inge
volge art. 42 der Geldschieterswet nietig 
is en derhalve ingevolge art. 49 geen straf
baar feit wu zijn gepleegd, heeft de Kan
tonr. juist weerlegd uit de overweging, 
dat onder "nietigheid" in art. 42 kennelijk 
a ll een is te verstaan eene nietigheid in 
dezen zin, dat geen der partijen eenig 
recht aan de aldus tot stand gekomen 
overeenkomst mag ontl eenen, doch niet, 
dat de door de wet geste lde stra f-sanctie 
wu zijn uitgesloten. 

Art. 49 zou in de opvatting van req. 
nimmer voor toepass ing vatbaar zijn, het
welk toch slechts bij volstrekte onmogelijk
heid van eene andere opvatting zou mogen 
worden aangenomen. 

[Aldus ook de Adv.-Gen.] 

Op het beroep van 1 °. H . B. D., directeur 
eener . V. , 2°. J . S., directeur eener . V. , 
beiden wonende te Zandvoort, requiranten van 
cassatie tegen een vonnis van het K antonge
recht te Amsterdam van 9 April 1936, waarbij 

requiranten ter zake van .,als geldschieter, 
die een overeenkomst van geldleening sluit, 
daarvan geen acte opmaken", met aanhaling 
van de artt. 2, 25, 49, 55, 58 der Geldschieters
wet, 23, 91 Sr., zijn veroordeeld, ieder tot een 
geldboete van vijf gu lden en een vervangende 
hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requiranten stonden voor den K antonrechter 
te Amsterdam terech t, terzake: ,,dat zij te 
Am terdam in of omstreek de maand Decem
ber 1934 als Directeuren van de N. V. ,,Vesta" 
v/h firma C. Eeuwens & Co te Amsterdam, 
terwijl aan hen, verdachten, het houden van 
een geldschietbank was opgedragen, a lthans 
als dee lnemers aan die geld ch ietbank, althans 
als bestuurders van die geldschietbank, zijnde 
deze geldschietbank, welke door, althan van
wege die naamlooze vennootschap werd gehou
den, een inrichting, waar het beroep en be
drijf van geldschieter in den zin van de Geld
schieterswet werd uitgeoefend, en aldus als 
geld chieters als bedoeld in gemelde wet en 
volgens die wet aansprakelijk zijnde, alzoo als 
natuurlijke of rechtspersonen, die onder wel ken 
naam of in welke vorm ook een beroep of, al 
dan niet met het oogmerk om winst te be
halen, een bedrijf maakten van het uitl eenen 
van geldsommen, uitsluitend of voor een over
wegend deel f 500 of minder bedragend en 
van het onmiddellijk althans onmiddellijk ter 
beschikking stellen van geldswaarden aan per
sonen, die zich verplichtten gelijke of grootere 
geldsommen of geldswaarden terug te geven, 
een overeenkomst van gelduitl eening hebben 
gesloten met Femmy Kiekebos, huisvrouw van 
E verhardus Witvoet, waarbij werd bepaald 
dat aan haar, vrouw Witvoet, onmiddellijk 
althans middellijk door, althans vanwege hen, 
verdachten, ter beschikking 7.,ou worden ge
steld een aantal wogenaamde betaalzegi>ls, op 
vertoon waarvan huishoudelijke goederen, 
althans eenige goederen, konden worden ver
kregen bij bepaalde winke liers, waartegenover 
vrouw Witvoet zich verplichtte om gemelde door 
haar ter waarde van een bedrag van f 30 ont
vangen betaalzegels, verhoogd met een bedrag 
aan rente van f 1.50 in 30 wekelijksche ter
mijnen groot ieder f 1.05 te rug te betalen, 
waarvan de eerste termijn verviel op den dag 
van afgifte van het voorschot van f 30 als 
hierboven vermeld, hebbende verdachten van 
bedoelde overeenkomst geen acte opgemaakt 
of doen opmaken". 

Bij schriftelijk vonnis enz. 
In cassatie gekomen dragen requiranten bij 

schriftuur a ls middelen voor: 
" l e. S. of v. t. van de artt. 398 j 0

• 348 en 
349 Sv., 1, 70 (oud), 71 en 72 Sr. j 0

• 3 en 4 
van § 11 afd. I der Wet van 29 ovember 
1935, S. 685, tot verlaging van de Openbare 
Uitgaven en 49 j 0

• 55 der Geldschieterswet, 
doordat de E.A. H eer Kantourechter den 
Ambtenaar 0. M. ontvankelijk heeft verklaard 
in zijnen eisch, terwijl uit de dagvaarding en 
het vonnis blijkt, dat voo ,· de ten laste ge
legde overtreding het recht tot strafvordering 
was verjaard, zijnde immers ten tijde der 
dagvaard ing méór clan 1 jaar verstreken na 
den dag, waarop het ten laste gelegde feit zou 
zijn gepleegd en art. 70 Sr. in de redactie van 
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-voor de wijziging ingevolge de wet van 29 
November 1935, S. 685, tot verlaging der 
Openbare Uitgaven, is de in casu toepasselij ke 
voor verdachten gunstigste bepaling. 

2°. S. of v. t . van de artikelen vermeld bij 
het eerste middel, doordat de E.A . Heer Kan
tonrechter bes! ist heeft, dat de verjaring van 
het recht tot strafvordering voor de ten laste 
gelegde overtreding, gesteld dat de verjarings
termijn in casu 1 jaar zou zijn, gest,uit is door 
de tegen de rcquiranten in October 1935 aan
gevangen vervolging door don Ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie te Zutphen, welke 
geleid heeft tot het vonnis van den E.A. Heer 
Kantonrechter te Zutphen d.d. 13 November 
1935, waarbij deze Kantonrechter zich onbe
voegd verklaarde van de zaak kennis te 
nemen. 

3e. S. of v. t. van de artt. 398 juncto 350, 
351 en 352 Sv. en 49 j 0

• 42 der Geldschieters
wet, doordat de E.A. Heer Kantonrechte1· het 
ten laste gelegde feit bewezen en strafbaar 
heeft geoordeeld alsmede de requiranten straf
baar, hoewel de 1·edactie van art. 49 der Geld
schieterswet in verband met art. 42 dier wet 
zoodanig is, dat daarin geen strafbaar feit is 
te lezen, in geen geval een strafbaarheid van 
de requiranten daaruit kan worden gecon
strueerd." 

Alvorens deze middelen te bespreken merk 
ik nog op, dat requiranten voor hetzelfde feit 
reeds hadden terechtgestaan voor den Kanton
rechter te Zutphen, (waar een paar getuigen 
gehoord zijn) met dit verschi l , dat toen telaste
gelegd was, dat de feiten te Zutphen waren 
gepleegd. 

Deze zaak leidde tot een onbevoegdverkla
ring van dien Kantonrechter op 13 November 
1935, daar gebleken was, dat de overeenkomst 
was tot stand gekomen te Amsterdam, unrners 
dat daar ter plaatse de wilsovereenstemming 
ontstaan was. 

Hierop is toen later de vervolging te Am
sterdam ingesteld, m. d. v. dat telastegelegd 
werd, dat het feit te Amsterdam is gepleegd. 

De middelen houden verweren, welke ook 
-voor den Kantonrechter te Amsterdam gevoerd 
zijn en waarvan de eerste twee in verband 
sta~n met de zooeven vermelde geschiedenis 
van het verloop dezer zaak. 

Dienaangaande merkt de Kantonrechter te 
Amsterdam in zijn thans bestreden vounis op, 
dat de raadsman van requiranten zich op niet
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie 
heeft beroepen, op grond dat het recht tot 
strafvordering in dit geval wu zijn verjaard; 

dat Wij dit betoog niet juist achten, nu 
vaststaat, dat de overtreding plaats had in 
December 1934, terwijl de dagvaarding is 
beteekend in Februari 1936, a ldus binnen den 
termijn van twee jaren bedoeld in art. 70 Sr., 
20oals dit artikel is gewijzigd bij de wet- van 
29 November 1935, S. 685, terwijl vaststaat, 
dat in de',:e 7,aak nog geenerlei e induitspraak 
is gewezen; 

dat, wanneer a l op grond van art. 1, lid 2, 
Sr. een verjaringstermijn van één jaar in dit 
geval wu moeten worden aangenomen, Wij 
-van oordeel zijn, dat deze verjaring is gestuit 
door de vervolging die in October 1935 door 
den Heer Ambtenaar van het Openbaar Mi
nisterie te Zutphen p laats vond; 

dat Wij het onverschillig achten, dat deze 
laatste vervolging met eene onbevoegdverkla
ring van den Kantonrechter te Zutphen is 
geëindigd; daar Wij onder "daad van ver
volging" in art. 72 Sr., verstaan iedere daad 
waaruit de bedoeling van de Overheid om de 
zaak niet te laten rusten onmiskenbaar voort
vloeit; 

dat het betoog van den raadsman der ver
dachten, als zoude er in beide gevallen niet 
van hetzelfde feit sprake zijn, niet juist is, 
daar het door hem ges igna leerde verschil niet 
de feiten betreft, doch a lleen de juridische 
appreciatie waar ter plaatse de overeenkomst 
tusschen do verdachten en hun afnemer is tot
standgekomen. 

Ik kan mij met deze redeneering van den 
Kantonrechter geheel vereenigen. 

De eerste vraag in deze zaak is m . i. of h ier 
sprake is van "hetzelfde feit". De vermelding 
van plaats in de telastelegging kàn een der
gel ijk element zijn van het strafbare feit, dat 
er materieele bestanddeelen van het strafbare 
fe it in gelegen zijn, doch dit is hier niet het 
geval. De vervolgingen te Zutphen en die te 
Amsterdam hadden zooals vaststaat hetzelfde 
samenstel van feiten op het oog, en naar de 
Kantonrechter terecht opmerkt betreft het ver
sch il in beide zaken alleen de rechtskundige 
waardeering omtrent de plaats waar de over
eenkomst is totstandgekomen. 

Er van uitgaande dus, dat hier aangenomen 
moet worden, dat de vervolging te Amsterdam 
hetzelfde feit betrof a ls die daarvoor te Zut
phen, komt clan de vraag van de verjaring, 
geste ld in het eerste middel ter sprake. De 
overtreding geschiedde in December 1934, de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te 
Zutphen stelde, naar uit het vonnis blijkt in 
October 1935 de vervolging in. 

Hierin moet een daad van vervolging gezien 
worden, zooals art. 72 Sr. op het oog heeft. 
Deze dagvaarding was niet nietig, de betee
kening ervan niet op nietige wijze gedaan, er 
kleefde geen enkel vormgebrek aan, doch zij 
leidde tot een onbevoegdverklaring van den 
Kantonrechter. Dit feit heft echter niet op de 
stuitende kracht der dagvaarding voor den 
verjaringstermij n. Daarnà begon een nieuwe 
termijn te loepen, welke weer gestu it werd 
door de dagvaarding namens den Ambtenaar 
0. M. te Amsterdam uitgebracht in Februari 
1936, waarop de veroordeeling bij het thans 
bestreden vonnis volgde. 

Gezien deze gang van zaken komt m. i. de 
vraag van al of niet toepasselijkheid van art. 
1 lid 2 Sr. in verband met de wet van 29 
November 1935, S. 685 betreffende den ver
jaringstermijn van één of twee jaar voor deze 
overtreding niet aan de orde. 

Ook het verweer, vervat in het derde middel, 
is voor den Kantonrechter gevoerd. De Kan
tonrechter vereenigde zich daarmede niet, O!J 
grond dat onder "nietigheid" in art. 42 der 
Geldschieterswet kenne lijk alleen is te ver
staan eene nietighe id in dezen zin, dat geen 
der partijen eenig recht aan de aldus tot stand 
gekomen overeenkomst mag ont leenen, doch 
niet dat de door de Wet gestelde strafrechtelijke 
sanctie wu zijn uitgesloten; 

dat de Wet een schriftelijke acte van de hier
bedoelde overeenkomst voorschrijft, waaronder 
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is te verstaan een onderteekende acte, ,,0odat, 
nu vaststaat dat wodanige acte in dit geval 
niet is opgemaakt, de verdachten strafbaar 
zijn . 

Deze opvattiug acht ik volstrekt juist. 
De redeneering van requiranten, dat de wet 

gevallen als het thans beoordeelde, niet straf
baar stelt, omdat art. 42 der Wet door geld
schieters gesloten overeenkomsten van geld
uitleen ing, waarvan geen acte is opgemaakt, 
nietig verklaart, wat tengevolge wu hebben, 
dat art. 49 der wet niet toepasselijk kan zijn, 
omdat daa rin vereischt zou worden, dat voor 
strafbaarheid noodig is, dat een overeenkomst 
van geldleening is gesloten, gaat niet op. 
Requiranten verwarren hier m. i. de betee
kenis van "nietigheid" in c ivielrechtelijken 
zi n met de gevolgen van overtreding der wet
telijke bepalingen op strafrechtelijk gebied. 
De onjuistheid daarvan blijkt mede uit de 
plaats der a rtikelen in de wet. 

Van oordeel, dat geen der middelen tot 
cassatie kan leiden concludeer ik tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gezien de insinuatie, namens den Procureur

Generaal aan de requiranten beteekend ter 
kennisgeving van den dag, voor de behan
deling dezer zaak bepaald ; 

Gelet op de middelen van cassatie, door de 
requiranton voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, over
eenkomstig hetgeen bij dagvaarding primair 
was telastegelegd, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
ranten is bewezenverklaard, dat zij te Amster
dam in of omstreeks de maand December 1934 
a ls Directeuren van de N. V. ,,Vesta" v/h 
f irma C. Eeuwens & Co te Amsterdam , ter
wijl aan hen, verdachten, het houden van een 
geldschietbank was opgedragen, zijnde deze 
geldschietbank, welke door die naamlooze ven
noot chap werd gehouden, een inrichting, waar 
bet beroep en bedrijf van geldschieter in den 
zin van de Geldschieterswet werd uitgeoefend, 
en aldus als geldschieters als bedoeld in ge
melde wet en volgens die wet aansprakelijk 
zijnde, a.lwo als natuurlijke of rechtspersonen, 
d ie onder welken naam of in welken vorm 
ook een beroep of, al dan niet met het oog
merk om winst te behalen, een bedrijf maakten 
van het uitleenen van geldsommen, uitsluitend 
of voor een overwegend deel f 500 of minder 
-bedragend en van het onmiddellijk ter be
schikking stellen van geldswaarden aan per
sonen, die zich varplichtten gelijke of grootere 
geldsommen of geldswaarden terug te geven, 
een overeenkomst van gelduitleening hebben 
gesloten met Femmy Kiekebos, huisvrouw van 
Everhardus Witvoet, waarbij werd bepaald 
dat aan haar, vrouw Witvoet, onmiddellijk 
door verdachten·, ter beschikking zou worden 
gesteld een aantal zoogenaamde betaalzegels, 
op vertoon waarvan huishoudelijke goederen 
konden worden verkregen bij bepaalde winke
liers, waartegenover vrouw Witvoet zich ver
plichtte om gemelde door haar ter waarde van 
een bedrag van f 30 , ontvangen betaalzegels, 

verhoogd met een bedrag aan rente van f 1.50 
in 30 wekelijksche termijnen groot ieder f 1.05 
terug te betalen, waarvan de eerste termijn 
verviel op den dag van afgifte van het voor
schot van f 30 a ls hierboven vermeld, hebbende 
verdachten van bedoelde overeenkomst geen 
acte opgemaakt of doen opmaken." 

dat blijkens het vonnis de raadsman van 
requiranten zich voor den Kantonrechter op 
niet-ontvankelijkheid van het 0. M . heeft be
roepen, op grond dat het recht tot strafvor
dering in dit geval zou zijn verjaard, doch de 
Kantonrechter te dien aanzien heeft overwogen : 

,,dat wij dit betoog enz. (zie conclusie}"; 
dat voorts het vonnis vermeldt, ,,dat de 

raadsman van requiranten heeft betoogd, dat 
in casu geenerle i overeenkomst door de ver
dachten zou zij n gesloten, immers eene over
eenkomst, die ingevolge art. 42 der Geld
schieterswet, nietig is, wodat ingevolge art. 
49 dezer Wet geen strafbaar feit is gepleegd": 

dat met betrekking tot dit verweer de Kan
tonrechter overweegt: 

,,dat wij dit betoog evenmin kunnen volgen, 
daar onder "n ietigheid" in art. 42 der voor
melde Wet kennelijk alleen is te verstaan eene 
nietigheid in dezen zin, dat geen der partijen 
-eenig recht aan de aldus tot stand gekomen 
overeenkom t mag ontleenen, doch niet dat 
de door de Wet gestelde strafrechtelijke sanc
tie zou zijn uitgesloten;" 

0. ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 
. dat de in het eerste middel opgeworpen 
naag, of de verjaring moet worden beoordeeld 
naar art. 70 Sr., zooals dat luidde vóór de 
wijziging bij de wet vai1 29 November 1935, 
S. 685, dan wel naar dat artikel, gelijk het bij 
evengenoemde wet is gewijzigd, terzijde kan 
blijven, nu bij het tweede middel tevergeefs 
wordt opgekomen tegen 's Kantonrechters be
sli ssing, dat de verjaring vóór het verloop van 
één jaar sinds de overtreding is gestuit door 
de dagvaarding van requiranten voor den 
Kantonrechter te Zutphen; dat immers die 
dagvaarding wel tot een onbevoegdverklaring 
door den Kantonrechter te Zutphen heeft ge
leid, doch dit betreft het gevolg, hetwelk de 
dagvaarding heeft gehad, en niet aan de dag
vaarding zelve het, karakter van daad van 
vervolging kan ontnemen; 

dat het derde middel een herhaling bevat 
van een reeds voor den Kantonrechter gevoerd 
verweer, hetwelk echter naar 's Hoogen Raads 
oordeel door dezen op de hiervoren vermelde 
gronden alleszins juist is weerlegd; 

dat in dit verband nog aandacht verdient, 
dat in het a rt. 42 zelf betreffende de nietig
heid , onder a t/m /, de hier in het geding 
zijnde uitdrukking evenzeer wordt gebezigd; 

dat bij de door requiranLen voorgestane op
vatting de desbetreffende bepal ing van art. 49 
ook nimmer voor toepassing vatbaar kan zijn, 
hetwelk toch slechts bij volstrekte onmogelijk
heid van een andere opvatting zou inogen 
worden aangenomen; 

dat dus geen van de middelen tot cassatie 
kan le iden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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12 Januari 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 12 j 0

• art. 15.) 
Een voorwaarde, luidend: ,,de electro

rnotoren en de daardoor in werking te 
brengen machines, werktuigen c.a. moeten 
zoodanig op de op de overgelegde teeke
ning aangegeven plaatsen worden opge
steld, dat geen tri llingen kunnen optre
den" is dusdanig vaag, dat de concessiona
ri daaruit niet kan afleiden, wat door 
hem ter zake moet worden gedaan. 

Al heeft appell ant zijn bezwaren tegen 
een aan de vergunning verbonden voor
waarde niet in de zitting, bedoeld bij art. 
7, te berde gebracht, moet toch, nu appel
lant voor het overig in zijn beroep ont
vankelijk is en het bestreden be.sluit mits
dien in zijn geheel aan het oordeel der 
Kroon is onderworpen, ook aan dit punt 
aandacht worden gewijd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. Loning, te Groningen, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders dier gemeente van 
30 April 1936, n°. 9562, waarbij aan de Gebrs. 
H. en L. Weert aldaar en hunne rechtverkrij
genden voorwaardelijk vergunning is verleend 
tot het uitbreiden van de inrichting voor het 

· vervaardigen van luxe- en huishoudelijke arti-
kelen, in het gebouw gemerkt n°. 34 en staande 
aan den Helperoostsingel op het perceel, kada
straal bekend gemeente Groningen, sectie M, n°. 
2133, bestaande in het bijplaatsen van 7 electro
motoren, waarvan 4 van 2 pk, 2 van 1 pk en 1 
van ½ pk en van verschillende werktuigen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
December 1936, n°. 505; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 31 December 1936, n°. 749H, 
Afd. Arbeid; 

0. dat, nadat in de zitting bedoeld bij artikel 
7 der Hinderwet, tegen de voorgenomen uit
breiding der voormelde inrichting bezwaar was 
ingebracht door J. Loning, te Groningen, ont
leend aan vrees voor hinder van ernstigen aard, 
met name door het veroorzaken van trillingen 
van de stampmachine, burgemeester en wet
houders bij hun evenvermeld besluit de ge
vraagde vergunning hebben verleend onder 16 
voorwaarden, waarvan die onder 5, 14 en 15 
luiden als volgt ; 

5°. De zuigopening van de leiding, waardoor 
de lakdampen worden afgevoerd, moet ter hoog
te van ongeveer 1.5 m boven den vloer zijn 
aangebracht; de uitlaat moet ten minste 2 m 
boven het dak van het gebouw, Helperoost
singel 34 uitsteken; 

14. De electro-motoren en de daardoor in 
werking te brengen machines, werktuigen c.a. 
moeten zoodanig op de op de overgelegde teeke
ning aangegeven plaatsen worden opgesteld, 
dat geen trillingen kunnen optreden; 

15. Indien de overbrenging van beweging 
door raderen of kettingen een buiten de inrich
ting duidelijk waarneembaar gedruisch veroor
zaakt, moet die overbrenging door riemen of 
koorden en schijven worden bewerkstelligd ; 

dat van dit besluit J. Loning bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de gestelde voor
waarden, in het bijzonder die sub 14 en 15, zijns 
inziens onvoldoende zijn om trillingen te voor-

komen; dat de Gebr. Weert ook thans reeds een 
vergunning hebben als de aangevraagde en 
daarbij dezelfde voorwaarden zijn gesteld; 
dat hij echter desniettegenstaande dagelijks 
last heeft van de door de machines veroorzaakte 
trillingen; dat naar zijne meerring deze voor
waarden zullen moeten worden aa,ngevuld met 
voorschriften omtrent de voorziening der fun
daties der op te stellen machines, daar de onder
grond, beginnende op circa 1.50 , beneden den 
ter plaatse gelegen beganen grond, zeer water
rijk en drassig is en bestaat uit een in hooge 
mate weeke waterrijke grint- en zandlaag, ter 
dikte van eenige meters, en bij eiken slag, ver
oorzaakt door een bij te plaatsen zware stamp
machlne, in den bedoelden ondergrond eene gol
ving ontstaat, waardoor zijn perceel zeer veel 
zal hebben te lijden en op den duur zal worden 
gesloopt ; dat hij er verder nog op wil wijzen, 
dat in de voorwaarde 5 staat vermeld, dat de 
uitlaat van de lakdampen ten minste twee meter 
boven de nok van het dak van het perceel van 
de Gebr. Weert moet uitsteken; da.t echter zijn 
perceel hooger is dan het hoogste punt van die 
uitlaatpijp, zoodat bij zekeren wind de lakdam
pen tegen den muur van zijn perceel aanwaaien, 
en zelfs soms door geopende vensters naar bin
nen waaien; dat naar zijne meerring ter voor
koming van dien hinder onder de voorwaarden 
moet worden opgenomen, dat die uitlaatpijp 
boven zijn perceel moet uitsteken; 

0. dat de bij het bestreden besluit onder 14 
en 15 aan de vergunning verbonden voorwaar
den dusdanig vaag zijn gesteld, dat de conces
sionarissen daaruit niet kunnen afleiden, wat 
door hem ter zake moet worden gedaan ; 

dat aan het bezwaar van den appellant, voor 
zoover het mogelijken hinder door trillingen be
treft, voldoende wordt tegemoet gekomen door 
het stellen van een voorwaarde, als hierna onder 
14 is aangegeven ; · 

dat een voorwaarde van de strekking, als die 
onder 15 gesteld, kan worden gemist, aangezien 
een geval, als daarin voorzien, zich hier niet 
voordoet; 

0. wat betreft des appellants bezwaar tegen 
de aan de vergunning verbonden 5• voorwaarde, 
ontleend aan vrees voor hinder door lakdamp 
dat hij dit bezwaar weliswaar niet in de zitting 
bedoeld bij art. 7 der Hinderwet, te berde heeft 
gebracht, doch dat, nu de appellant voor het 
overige in zijn beroep ontvankelijk is en het 
bestreden besluit mitsdien in zijn geheel aan 
Ons oordeel is onderworpen, ook aan dit punt 
aandacht dient te worden gewijd ; 

0. dienaangaande, dat, blijkens het ambts
bericht van den Directeur-Generaal van den 
Arbeid, de appellant zijn woning beeft op de 
eerste verdieping aan de achterzijde van het 
naast de inrichting gelegen perceel, kadastraal 
bekend gemeente Groningen, sectie M, n°. 3628, 
van welke woning deuren en ramen op een bal
con met plat uitkomen; dat bij Zuid-Westelijke 
windrichting te duchten is, dat de lakdampen 
in de richting van balcon en plat gedreven wor
den en bij neerslaan de windvlagen aldaar en 
bij het openstaan van ramen en deuren in de 
woning hinderlijk waarneembaar zullen zijn; 

dat aan dit bezwaar kan worden tegemoet
gekomen, door wijziging van de genoemde 5• 
voorwa.arde, in voege als hieronder wordt ver
meld; 
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Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van burgemeester en wethou
ders van Groningen van 30 April 1936, n°. 9562, 
de daarbij gestelde voorwaarde 15 te doen ver
vallen en die onder 5 en 14 te wijzigen als volgt: 

5. De zuigopening van de leiding, waardoor 
de lak dampen worden afgevoerd, moet ter hoogte 
van ongeveer 1.5 m boven den vloer zijn aan
gebracht; het uiteinde van deze leiding moet 
ten minste 1 m boven het dak van het aan
grenzende gebouw, Helperoostsingel 36, uit
steken; 

14. De bij te plaatsen motoren, het drijfwerk 
en de daardoor in beweging te brengen machines 
moeten in goeden staat van onderhoud verkee
ren. 

Met bepaling wijders, dat de uitbreiding der 
inrichting moet zijn voltooid en in werking ge
bracht binnen drie maanden na de dagteekening 
van dit besluit; 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 
enz. 

(A.B.) 

13 J anuari 1937. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Gemeentewet artt. 280, 29~.) 

Aans lag voor een perceel, bebouwd met 
zich onder één dak bevindende, telkens 
door een gemeenschappelijken muur ge
scheiden autoboxen. Verzoek tot teruggave 
van een gedeelte der geheven belasting op 
grond van het gedurenrle 12 achtereenvol
gende maanden ongebruikt en onverhuurd 
gebleven zijn. Afwijzing van dit verzoek. 
Bevestig ing daarvan door den R. v. B. op 
grond dat het perceel niet in zijn geheel 
gedurende 12 maanden ongebruikt enz. is 
geb leven. Grief in ca satie dat de R. v. B . 
de boxen als één perceel heeft aangemerkt. 

De grief, zich richtend tegen den opge
legden aanslag - waarbij het perceel als 
één gehouwd eigendom is aangemerkt -
kan worden te berde gebracht bij een tegen 
den aanslag ingediend bezwaarschrift, doch 
kan niet zelfstandig worden ge ldend ge
maakt bij een verzoek tot teruggave we
gens ongebruikt enz. gebleven zijn. Nu 
niet was gesteld dat uit gemelden hoofde 
tegen den opgelcgden aanslag t ijdig was 
opgekomen, moest de R. v. B. bij zijn 
bes! issing omtrent de gevraagde teruggave 
ervan uitgaan dat de boxen tez.a1nen één 
gebouwd eigendom vormden. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A 

te 's-Gravenhage, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
aldaar van den 28sten Juli 1936 in zake terug
gave van straatbelasting, door de gemeente 
's-Gravonhage over 1935 te zijnen laste ge
heven; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Verorden ing op de heffing eener 

belasting, onder den naam van Straatbelas
ting, in de gemeente 's-Gravenhage onder 
meer inhoudt: 

Art. 1. In deze Gemeente wordt, tot het 
verkrijgen van een billijke bijdrage in de kos-

ten, ten laste van de Gemeente komende voor 
aanleg en onderhoud van openbare landwegen 
in de Gemeente, voor hunne verl ichting, en 
voor afvoer van water en vui l , een belasting, 
onder den naam van Straatbelasting, geheven 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, die aan openbare landwegen 
in de Gemeente belenden of in de onmiddel
lijke nabijheid daarvan gelegen zijn, mits aan 
die wegen door de Gemeente zorg wordt be
steed aan een of meer der hiervoren genoemde 
voorzieningen. 

Art. 3 (eerste lid). Belastingplichtig zijn zij, 
die krachtens recht van bezit of eenig ander 
zakelijk recht op 1 J anuari van het belasting
jaar het genot hebben van gebouwde eigen
dommen, bedoeld in art. 1. 

Art. 5 (eerste lid) . De belasting wordt be
rekend naar de belastbare opbrengst van de 
gebouwde eigendommen met hun gebouwde 
aanhoorigheden en daarbij behoorende erven. 

Art. 6 (eerste lid). Elk gebouwd eigendom 
met zijn gebouwde aanhoorigheden en daarbij 
behoorende erven wordt naar de in a1·t. 5 
bedoelde belastbare opbrengst daarvan, in een 
van de volgende klassen gerangschikt: daar
voor wordt a ls belasting geheven het bij de 
desbetreffende klasse vermelde percentage van 
de belastbare opbrengst. Enz. (volgt tabel , 
met indeeling naar klassen volgens de belast
bare opbrengst, met een stijgend heffingsper
centage. Red.). 

Art. 7bis. Voor een gebouwd perceel met 
zijn gebouwde aanhoorigheden, dat ontruimd 
is en gedurende twaalf achtereenvolgende 
maanden ontruimd, ongebruikt en onverhuurd 
is gebleven, wordt aan hem, die over dat 
geheele tijdvak daarvoor is aangeslagen, de 
belasting teruggegeven. 

Deze teruggave wordt all een dan verleend, 
indien de belanghebbende binnen 2 maanden 
na den termijn als in het vorige lid bedoeld, 
een schriftelijk verzoek daartoe indient bij den 
Directeur der Gemeentebelastingen. 

0. dat aan belanghebbende over 1935 een 
aanslag in de voornoemde belasting is opge
legd wegens het perceel .. .... te 's-Gravenhage 
met een belastbare opbrengst van f 605 ; 

dat belanghebbende, na betaling, teruggave 
van een gedeelte der geheven bel asting heeft 
gevraagd op grond van het bepaalde bij boven
vermeld art. 7bis der Verordening; 

dat, nadat de directeur der gemeentebelas
tingen te 's-Gravenhage de gevraagde terug
gave had geweigerd, belanghebbende zich 
heeft gewend tot den Raad van Beroep voor
noemd; 

dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak de beschikking van den directeur 
der gemeentebelastingen heeft bevestigd, op 
grond dat a ll e autoboxen, welke zich bevinden 
op voormeld perceel ...... , zich onder één dak 
bevinden en telkens gescheiden zijn door een 
gemeenschappelijken muur, met den grond 
waarop zij gebouwd zijn, één perceel vormen, 
waaraan niet afdoet, dat belanghebbende alle 
autoboxen kadastraal een afzonderl ijk nummer 
heeft doen geven; dat, nu dit perceel niet in 
zijn geheel gedurende twaalf maanden onge
bruikt en onverhuurd is gebleven, geen aan
spraak op ontheffing bestaat; 

0. dat belanghebbende in cassatie er tegen 
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opkomt, dat de Raad van Beroep de boxen, 
plaatselijk gemerkt .. .... , als één perceel heeft 
aangemerkt, doch tevergeefs; 

0. toch, dat bij het opleggen van den aan
slag in de Straatbelasting over 1935 , het per-
ceel ...... als één gebouwd eigendom is aan-
gemerkt met een belastbaren opbrengst van 
f 605; 

dat het bezwaar, bij het beroepschrift in 
cassatie aangevoerd, zich richt tegen den op
gelegden aanslag en kan worden te berde 
gebracht bij een tegen den aanslag ingediend 
bezwaarschrift, doch niet zelfstandig geldend 
kan worden gemaakt bij eene ingevolge art. 
7b is der Verordening gevraagde teruggave; 

dat nu niet was gesteld dat uit gemelden 
hoofde tegen den opgelegden aanslag .. tij.~ig 
was opgekomen, de Raad van Beroep b1J z1Jne 
beslissing omtrent de gevraagde teruggave er 
van moest uitgaan, dat de boxen tezamen één 
gebouwd eigendom vormden; 

dat het beroep in cassatie belanghebbende 
dus niet kan baten; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

14 J amtari 1937. KONINKLIJK BF.RLUIT. 
(Gemeentewet art. 166.) 

H et beginsel, waarvan de wet tot ophef
fing van eenige gemeenten is uitgegaan, 
dat alle bezittingen, lasten, re~hten en 
verpl ichtingen der opgeheven gemeenten 
zonde,· meer ten bate of ten I aste vau de 
vergrnote gemeenten komen, brengt ml'~e , 
dat bij de vaststelling van de vergoedm
gen, door twee der vergroote gemeenten 
aan de derde te betalen terzake van lasten 
uit de geldleen ingen der opgeheven 1?e
meenten voortkomend voor deze derde, 
slechts rekeni11g kan worden gehouden met 
de objecten, ten behoeve waarvan de Ie~: 
ningen zijn aangegaan naar gelang ZIJ 
geheel of ~edeeltelijk aan deze of gen~ 
gemeente ZÎJn gekomen, zonder dat da.arb1J 
de overige I usten en I asten, woals ZIJ op 
de vergroote gemeenten zijn overgegaan, 
berekend naar de aantall en ov rgegane 
inwoners, in aanmerking zijn te nE:men. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Heusden tegen de be
sluiten van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 2 September 1936, G. n°. 526, 
III• afdeeling, en 2 SeptembE:r 193~, G. n°. 527, 
III• Afdeeling, houdende mtvoermg van het 
bepaalde in artikel 2, vierde lid, der wet van 
25 April 1935, S. 204, tot ophe~g van ~e ge
meenten Hedikhuizen, Herpt, N,euwkwik en 
Oudheusden, en uitbreiding van de gemeenten 
Drunen, Heusden en Vlijmen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 December 1936, n°. 496; 

Op de voordracht van Onzen Minist_er van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Januari 1937, 
no. 61, afd. B. B.; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant ter uitvoering van artikel 2, lid 4, der 
wet van 25 April J 935, S. 204, tot opheffing 
van de gemeenten Hedikhuizen, Herpt, Nieuw-

ku.ijk en Oudheusden en uitbreiding van de ge
meenten Drunen, Heusden en Vlijmen bij hun 
besluit van 2 September 1936, G. n°. 526, heb
ben bepaald, dat van de uitgaven, voortsprui
tende uit de lasten en verplichtingen ten gevolge 
van de overeenkomst betreffende de leening, 
(hieronder) genoemd onder I, de gemeente 
Vlijmen van 1 Mei 1935 af aan de gemeente 
Heusden zal vergoeden een deel, uitgedrukt 

door de breuk 
2594, daarbij overwegende, dat 
4813 

ingevolge de genoemde bepaling de uit over
eenkomsten van geldleening voortspruitende 
lasten en verplichtingen der voormalige ge
meente Hedikhuizen van 1 Mei 1935 af lasten 
en verplichtingen der gemeente Heusden zijn, 
dat het voormelde artikel hun college opdraagt 
vast te stellen, welk deel der uit deze lasten en 
verplichtingen voor de gemeente Heusden 
voortspruitende uitgaven door de gemeente 
Vlijmen aan de gemeente Heusden moet worden 
vergoed; dat ten aanzien der bezittingen der 
voormalige gemeente Hedikhuizen in de voor
noemde wet is bepaald, dat deze overgaan op 
de gemeente, waaraan is toegevoegd_ hE:t gebie~_s
deel, in hetwelk de betrokken bez1ttrngen ZIJD 
gelegen; dat het mitsdien aanbeveling verclient 
de uit overeenkomsten van geldleening voort
spruitende lasten en verplichtingen, overeen
komstig het ten aanzien der bezittingen bepaal
de, te brengen ten laste der gemeente, aan welke 
is toegevoegd het gebiedsdeel, waarin het object 
is gelegen, ten behoeve waarvan de lee~ngen 
zijn aangegaan ; dat voorts de voormalige [!:e
meente Hedikhuizen de navolgende geldleemn
gen heeft aangegaan, welke op 30 April 1935 
nog niet geheel waren afgelost : I. krachtens 
raadsbesluit van 10 Februari 1930, goedgekeurd 
bij hun besluit van 19 Februari 1930, G. n°. 296, 
per resto groot f 47,000.-; II. krachtens raads
besluit van 17 Juni 1930, goedgekeurd b1J hun 
besluit van 1 October 1930, G. n°. 165, per resto 
groot f 11 266.68; III. krachtens raadsbesluit 
van 2 Dec~mber ~932, goedgekeurd bij hun be
slui t van 3 J anuari 1933, G. n°. 488, per resto 
groot f 7600.-; dat de objecten, betrokken bij 
de leeningen sub II en III, geheel aan de ge
meente Heusden zijn overgegaan; dat. _van het 
object, betrokken bij deleeningsubI-z1Jndeeen 
weg ter lengte van 4.813 km - een deel ad 
2 594 km aan de gemeente Vlijmen is overge
gaan; 

dat voorts Gedeputeerde Staten med_e ter 
uitvoering van bovengenoemd artikel b1J hun 
besluit van gelijken datum, G. n°. 527, hebben 
bepaald, dat van de uitgaven wegens de lasten 
en verplichtingen, voortspruitende uit de over
eenkomsten betreffende de hierna te noemen 
geldleeningen de gemeente Drunen van 1 Mei 
1935 af aan de gemeente Heusden zal vergoe
den: voor die der leeningen sub I, II, III, IV, 
VI en VIII alle uitgaven, en voor die der leening 
sub VII een deel der uitgaven, uitgedrukt door 

de breuk Y, daarbij overwegende, dat inge-
15 

volge de bovenvermelde bepaling de rut over
eenkomsten van geldleening voortspruitende 
lasten en verplichtingen der voormalige ge
meente Oudheusden van 1 Mei 1935 af lasten en 
verplichtingen der gemeente H eusden zijn ; 
dat het voormelde artikel hun college opdraagt 
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vast te stellen, welk deel der uit deze lasten en 
verplichtingen voor de gemeente Heusden 
voortspruitende uitgaven door de gemeente 
Drunen aan de gemeente Heusden moet wor
den vergoed ; dat ten aanzien der bezittingen 
der voormalige gemeente Oudheusden in de 
voornoemde wet is bepaald, dat deze overgaan 
op de gemeente, waaraan is toegevoegd het 
gebiedsdeel, in hetwelk de betrokken bezittingen 
zijn gelegen ; dat het mitsdien aanbeveling ver
dient de uit overeenkomsten van geldleening 
voortspruitende lasten en verplichtingen, over
ëenkomstig het ten aanzien der bezittingen 
bepaalde, te brengen ten laste der gemeente, 
aan welke is toegevoegd het gebiedsdeel, waa.rin 
het object is gelegen, ten behoeve waarvan lee
ningen zijn aangegaan; dat voorts de voormali
ge gemeente Oudheusden de navolgende geld
leeningen heeft aangegaàn, welke op 30 April 
J 935 nog niet geheel waren afgelost : I. krach
tens raadsbesluit van 2 ovember 1903, goed
gekeurd bij hun besluit van 26 ovember 1903, 
G. n°. 67, per resto groot f 2400.- ; II. krach
tens raadsbeslui t van 18 December 1934, goed
gekeurd bij hun besluit van 31 December 1934, 
G. n°. 269, per resto groot f 1200.- : III. krach
tens raadsbesluit van 18 December 1934, goed
gekeurd bij hun besluit van 31 December 1934, 
G. n°. 268, per resto groot f 4000.-; IV. krach
tens raadsbeslui t van 18 December 1934, goed
gekeurd bij hun besluit van 31 De<'ember 1934, 
G. n°. 271, per resto groot f 1080.-; V. krach
tens raadsbesluit van 18 December 1934, goed
gekeurd bij hun besluit van 31 December 1934, 
G. n°. 270, per resto groot f 3900.-; VI. krach
tens raadsbesluit van 18 December 1934, goed
gekeurd bij hun besluit van 31 December 1934, 
G. n°. 274, per resto groot f 2025.-; VII. 
krachtens raadsbesluit van 18 December 1934, 
!!oedgekeurd bij hun besluit van 31 December 
1934, G. n°. 272, per r esto groot f 700.-; 
VIII. krachtens raadsbesluit van 18 Decem
ber J 934, goedgekeurd bij hun besluit van 3l 
December 1934, G. n°. ·273, per resto groot 
f 800.-; IX. krachtens raadsbesluit van 18 
December 1934, goedgekeurd bij hun besluit 
van 13 Maart 1935, G. n°. 47, per resto groot 
f 5000.-; dat de objecten, betrokken bij de 
leeningen sub Ven IX geheel aan de gemeente 
Heusden zijn overgegaan, terwijl de objecten, 
betrokken bij de leen ingen sub I, II, III, IV, VI 
en VIII geheel aan de gemeente Drunen zijn 
overgegaan; dat van het restant der leening 
sub VII f 560.- betrekking heeft op een object 
(gemeentehuis), dat naar de gemeente Drunen 
is overgegaan en f 140.- op een object (brand
bluschapparaten), waarvan 10 apparaten naar 
Drunen en 5 apparaten naar Heusden zijn over
gegaan; 

dat van deze besluiten de raad van Heusden 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij zich met de beslissingen van Gedeputeerde 
Staten niet kan vereenigen, aangezien hem deze 
niet billijk voorkomen; dat moet worden aan
&enomen, dat de wetgever den grondslag, als 
ctoor Gedeputeerde Staten genomen voor de 
berekening van het aandeel, dat door Vlijmen 
en Drunen moet worden bijgedragen, niet heeft 
bedoeld, daar hij dit anders veel gemakkelijker 
in de wet had kunnen opnemen, door in artikel 
2, tweede lid, eersten volzin, achter "alle be
zittingen'' op te nemen : ,,met de daarop druk-

kende schulden", waardoor geschillen hierom
trent zouden zijn voorkomen ; dat het bij de 
huidige regeling des wetgevers bedoeling moet 
zijn geweest, dat bij de bepaling van het aan
deel, dat door Vlijmen en Drunen moet worden 
bijgedragen in de uit overeenkomst van geld 
leeningvoortspruitende lasten en verplichtingen, 
ook rekening moet worden gehouden met de 
overige lusten en lasten, welke van de opgeheven 
gemeenten naar de onderscheidene gemeenten 
zijn overgegaan ; dat de waarde der bezittingen 
en het zielental, welke van de opgeheven ge
meenten Hedikhuizen en Oudheusden naar Vlij
men en Heusden, respectievelijk Drunen en 
Heusden zijn overgegaan, twee factoren zijn, 
die naar zijn meening den meest juisten grond
slag vormen voor de bepaling van het aandeel, 
dat ·door elke gemeente in de rente en aflossing 
moet worden gedragen ; dat ten gevolge van 
de beslissing van Gedeputeerde Staten, door de 
toevallige omstandigheid, dat de bij de grens
wijziging aan Heusden toegewezen eigendom
men het zwaarst zijn belast, de gemeente Heus
den ook verreweg de meeste schuld krijgt toe
gewezen, niettegenstaande zij bij de grens
wijziging de minste zielen en de minste bezit
tingen heeft gekregen; dat, volgens zijne schat
ting, de waarde van de bezittingen der voor
malige gemeenten Hedikhuizen en Oudheusden 
op 1 Mei 1935 bedroeg respectievelijk 
f 132,266.68 en f 54,605.- ; dat de schulden 
der voormalige gemeenten H edikhuizen en 
Oudheusden op 1 Mei 1935 bedroegen respectie
velijk f 65,866,68 en f 21,105.-; dat op 1 Mei 
1935 het zielental der voormalige gemeente 
H edikhuizen bedroeg : 1388, waarvan naar 
Vlijmen zijn overgegaan : 1021 en naar H eusden 
367, en het zielental der voormalige gemeente 
Oudheusden bedroeg: 1105, waarvan zijn over
gegaan naar Drunen : 939 en naar Heusden 
166; dat de meerwaarde der bezittingen van 
de voormalige gemeenten Hedikhuizen en Oud
heusden per inwoner respectievelijk bedroeg 
± f 47.84 en ± f 30.32; dat van de meerwaarde 
der bezittingen der voormalige gemeente Hedik
huizen ad f 66.400.- behoort toe te komen aan 
Vlijmen: 1021 X f 47.84 of f 48,843.- en aan 
Heusden 367 x f47.84 of fl7,557.-; en van 
de meerwaarde der bezittingen van de voorma
lige gemeente Oudheusden ad f 33,500.- be
hoort toe te komen aan Drunen 939 X f 30.32 
off 28,467.- en aan Heusden 166 X f 30.32 of 
f 5033.- ; dat van de bezittingen der voormalige 
gemeente Hedikhuizen onbezwaard is toegewe
zen aan de gemeente Vlijmen (volgens schatting) 
f 81, 133.- en van de bezittingen der voormalige 
gemeente Oudheusden onbezwaard is toegewe
zen aan de gemeente Drunen (volgens schat
ting) f 49,205.- ; dat alzoo door de gemeente 
Vlijmen in de lasten en verplichtingen, voort
spruitende uit de overeenkomst van geldleening 
der voormalige gemeente Hedikhuizen aan de 
gemeente Heusden behoort te worden vergoed 
een deel der uitgaven, uitgedrukt door de breuk 
32290 
65866

, en dat door de gemeente Drunen in de 

lasten en verplichtingen, voortspruitende uit de · 
overeenkomsten van geldleening der voormali
ge gemeente Oudheusden aan de gemeente 
Heusden behoort te worden vergoed een deel 

der uitgaven, uitgedrukt door de breuk: 20738; 
21105 
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0. dat ingevolge artikel 2, 2• lid, der wet van 
25 April 1935, S. 204, alle bezittingen van de 
gemeente Hedikhuizen en Oudheusden, gelegen 
in een der volgens artikel 1 af te scheiden ge
bieden, overgaan op de gemeenten, waaraan 
die gebieden worden toegevoegd en zulks even
eens geschiedt ten aanzien van uit wet of over
eenkomst voortspruitende lasten, rechten en 
verplichtingen van de gemeenten Hedikhuizen 
en Oudheusden, echter met uitzondering van de 
overeenkomsten van geldleening, door de ge
noemde gemeenten aangegaan ; 

dat het 4de lid van dit artikel ten aanzien 
van de uit overeenkomst van geldleening voort
spruitende lasten en verplichtingen der gemeen
ten Hedikhuizen en Oudheusden bepaalt, dat 
deze van l Mei 1935 af lasten en verplichtingen 
zijn van de gemeente Heusden, doch dat een 
door Gedeputeerde Staten vast te stellen deel 
der uit deze lasten en verplichtingen voor de 
gemeente Heusden voortspruitende uitgaven 
door elk der gemeenten Vlijmen en Drunen, 
aan de gemeente Heusden zal worden vergoed ; 

dat het beginsel, waarvan de wet is uitgegaan, 
met name, dat alle bezittingen, lasten, rechten 
en verplichtingen van de opgeheven gemeenten 
zonder meer ten bate of tenlaste vandevergroo
te gemeenten komen, medebrengt, dat bij de 
vaststelling van de vergoedingen ingevolge het 
4• lid slecht.s rekening kan worden gehouden 
met de objecten, ten behoeve waarvan de des
betreffende leeningen zijn aangegaan, naar ge
lang zij geheel of gedeeltelijk aan deze of gene 
gemeente zijn gekomen, zonder dat daarbij de 
overige lusten en lasten, zooals zij op de ge
meenten Heusden, Vlijmen en Drunen zijn over
gegaan, berekend naar de aantallen overgegane 
inwoners in aanmerking zijn te nemen ; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort te 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenla.ndsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B. ) 

14 Januari 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet art. 248 j O • art. 244.) 

Eene mededeel ing van Ged. Staten, dat 
zij zich met een bij begrootingswijziging 
aan de nog niet goedgekeurde begrooting 
toegevoegden uitgaafpost niet kunnen ver
eenigen, kan niet als eene weigering van 
goedkeuring worden beschouwd, zoodat 
tegen eene wodanige mededeeling geen 
beroep op de Kroon openstaat. 

W\i WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemef'nte Finsterwolde tegen de 
bij schrijven van 3 September 1936, Letter K, 
5• Afdeeling, door Gedeputeerde taten van 
Groningen aan het bestuur der voormelde ge
meente kenbaar gemaakte bezwaren tegen een 
bij begrootingsw\jziging van 20 Januari 1936 
aan de nog niet goedgekeurde begrooting voor 
19!:\6 toegevoegden uitgaafpost; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-

L. 1937. 

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
December 1936, n°. 509; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Januari 1937, no. 
62, afd. B. R. ; 

0. dat de raad der gemeente Finsterwolde 
bij besluit van 20 Januari 1936 de nog niet 
goedgekeurde gemeentebegrooting voor het 
jaar 1936 heeft gewijzigd o.a. in dier voege, dat 
aan de uitgaven wordt toegevoegd een post 
ad f 25.- voor een bijdrage aan D. Hollander 
e. a. voor verharding van een laan ; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
schrijven van 3 September 1!)36, letter K, 5• afd., 
tegen deze uitgave bezwaar hebben gemaakt, op 
grond, dat de onderhavige laan slechts dient 
voor uit\\eg van enkele achtergelegen perceelen 
land en voor toegang naar een drietal arbeiders
woningen; dat, zooals in de door het gemeente
bestuur verstrekte toelichting is vermeld, deze 
laan geen gemeente-eigendom is en het onder
houd berust bij particulieren; dat bij de verbe
tering of verharding van deze laan dan ook 
geen andere dan particuliere belangen betrok
ken zijn, zoodat een bijdrage uit de gemeentekas 
hun college in dit geval niet gemotiveerd voor
komt; dat een gemeente als Finsterwolde welke 
zonder extra -bijdragen uit het Werkloosheids
subsidiefonds geen sluitende begrooting kan 
krijgen, zich in elk geval van zulke uitgaven zal 
dienen te onthouden ; 

dat de raad der gemeente Finsterwolde ten 
deze bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende. 
dat het hem voorkomt, dat met de verharding 
van de onderhavige laan, die onmiddellijk aan
sluit op den openbaren weg door het dorp en 
- voor zoover de bebouwing strekt - voor een 
ieder toegankelijk is, wel een algemeen gemeen
tebelang is gemoeid; dat, aangezien de aan deze 
laan wonende landarbeiders niet in staat zijn 
zelf de verharding te bekostigen, er zijns inziens 
voor de gemeente alle aanleiding bestaat om 
door het beschikbaar stellen van 10 m3 puin de 
verharding van de laan te helpen bevorderen ; 

0. dat het schrijven van Gedeputeerde Staten 
van 3 September 1936, letter K, 5e afd., niet 
inhoudt, eene onthouding van goedkeuring aan 
het bovenvermelde raadsbesluit tot wtjziging 
van de begrootmg, doch slechts eene mededee
ling, dat zij zich met den hierboven bedoelden 
post niet kunnen vereenigen ; 

dat deze mededeeling niet als eene weigering 
van goedkeuring kan worden beschouwd ; 

dat hier dan ook slechts van eene voorloo
pige mededeeling van Gedeputeerde Staten aan 
het gemeentebestuur sprake was ter bevordering 
van een zooveel mogelijk normalen gang val" 
zaken in de gemeentehuishouding ; 

dat aldus artikel 244 der Gemeentewet geen 
toepassing kan vinden en, nu ook overigens geen 
wetsbepaling aan den raad beroep op Ons toe
kent, van eene mededeeling van Gedeputeerde 
Staten als de onderhavige, de appellant in zijn 
beroep niet kan worden ontvangen; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

2 
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14 Januari 1937. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep.(Wachtgeldbesluit 
art. 8.) 

Vervallenverklaring van het wachtgeld 
op grond van deelname aan de van de 
N. S. N. A. P. uitgaande actie. 

Niet is voorgeschreven, dat een besluit 
als het onderhavige moet inhouden, dat de 
machtiging van den Voorzitter van den 
Raad der Ministers is verleend; genoeg 
is, dat i. c. van het verleenen dier mach
tiging aan het Gerecht is gebleken. 

Evenmin is voorgeschreven, dat den 
bt:tr. wachtgelder een waarschuwing had 
moeten zijn geworden. 

Voldoende is, dat éénmaal een feit van 
deelneming als bovengenoemd is gecon
stateerd. 

Uitspraak in zake: 
S. A., wonende te Amsterdam, klager voor 

wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden : Mr. F . C. R. Drossaart 
Bentfort . advocaat, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver

weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. W. de Koning 
referendaris, Hoofd der afdeeling Pensioenen 
en Wachtgelden van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, wonende te 's-Graven
hage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge-

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten v<in het twistgeding : 
0 . dat de Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Gelet op artikel 8, derde lid, van het Konink-

lijk Besluit van 3 Augustus 1922 (Stbl. 479), 
zooals dat thans luidt, tot regeling van wacht
geld aan burgerlijke rijksam b~!lnaren, juncto 
artikel 97b van het Algemeen R1Jksambtenaren
reglement; 

O. dat S. A., gewezen ambtenaar bij het Rijks
tucht- en Opvoedingswezen van het Departe
ment van Justitie, blijkens artikelen, voor
komende in de Nederlandsche Nationaal-

ocialist van 14 December 1935 en 8 Februari 
1936 deelneemt aan de van de . S. N. A. P . 
(met' de lett3rs N. S. N. A. :1'· is ten ~eze _ken
nelijk bedoeld: de Nat1onaal-Soc1alist1sche 
Ncderlandsche Arbeiders Partij ) uit~aande actie; 

bij beslmt van 29 Juni 1936 heeft goedgevon
den te verklaren, dat het wachtgeld van S. A. 
voornoemd met ingang van 1 Juli 1936 vervalt; 

O. dat bedoelde Minister bij Besluit van 23 
September 1936 - beschikkende op het be
zwaarschrift van S. A., gewezen ambtenaar 
bij het Rijkstucht-- en Opvoedingswezen van 
het Departement van Justitie, te~en voren
bedoelde oeschikking van 29 Juru 1936, en 
gelet op het advies, d.d. 15 September 1936, 
van de Commissie, bedoeld in artikel 12 van 
het Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1922 
(StbL 479), zooals dat thans luidt- heeft 
goedgevonden het bezwaar ongegrond te ver
klaren, zulks uit overweging, dat met de tot 
de meening der Commissie - dat de beslissing 
moet worden gehandhaafd - leidende gedachte 
kan worden ingestemd ; 

0 . dat klager van· deze beslissing tijdig is 

gekomen in beroep en bij kla:1gschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden verzoekt de be
slissing van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken d .d. 29 Juni 193fi, j0 • de beschikking 
van 23 September 1936 te vernietigen; 

In rechte: 
0 . dat klagers voornaaILste bezwaar tegen 

de onderwerpelijke beschikking hierop neer 
komt. dat daaruit niet zou zijn op te maken 
of ten deze de voorgeschreven machtiging van 
den Voorzitter van den Ministerraad zou zijn 
verleend; 

0 . dat, al moge niet uitdrukkelijk zijn voor
geschreven, dat een besluit, als het onderhavige, 
moet inhouden, dat die machtiging is verleend, 
het naar het inzicht van dezen Raad gewenacht 
is te achten, dat uit een dergelijk besluit blijkt, 
dat bedoelde m~chti!l;ing is verleend; dat echter, 
gelet op den inhoud der gedingstukken, geacht 
moeL worden vast te staan, dat in casu de Voor
zitter van den Ministerraad die machtiging 
heeft gegeven en wel op 24 Juni 1936, zoodat 
deze grief moet worden ver~ orpen ; 

0. dat klager voorts nog aanvoert, dat hij 
niet zou zijn gewaarschuwd om zijn medewer
king niet aan de N. S. N. A. P te verleenen en 
hij geen lid van die organisatie meer is, doch 
deze betoogen falen, omdat noch het vigeerende 
Wachtgeldbesluit der burgelijke rijksambte
naren, noch hèt Algemeen Rijksambtenaren
reglement een bepaling bevat, die inhoudt, 
dat, alvorens tot de toepassing van artikel 8. 
lid 3, van eerstgenoemd Besluit of van artikel 
97b van voornoemd reglement kan worden 
overgegaan, de betrokkenen moeten worden 
gewaarschuwd, terwijl evenmin uit eenigerlei 
wetsbepaling is op te maken, dat de Overheid, 
indien eenmaal een feit geconstateerd is, aan
leiding gevend tot toepassing van evenbedoelde 
artikelen - te weten in casu het deelnemen aan 
de van de N S. N. A. P. uitgaande actie - zou 
moeten aantoonen, dat met de ontoelaatbaar 
geoordeelde handelingen wordt voortgegaan ; 

0. dat tenslotte geen algemeen verbindend 
voorschrift kan worden aang,ewezen, waarmede 
het bestreden besluit feitelijk of rechtens zou 
strijden, staande het immers ter vrije beoor
deeling van de Minister van Binnenlandsche 
Zaken om in het onderhavige geval te bepalen, 
of hij klagers wachtgeld vervallen zou verklaren, 
terwijl evenmin door klager is beweerd of dezen 
Raad is gebleken, dat voornoemde Minister 
van zijn bevoegdheid om klagers wachtgeld 
vervallen te verklaren kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0 . dat klagers beroep derhalve ongegrond 
moet worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het beroep ongegrond.-

(A. B.) 

18 Januari 1937. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Geldschieterswet art. 2.) 

Daargelaten of, nu hier sprake is van 
ter beschikking stell en van geldswaarden 
met verplichting tot teruggave van geld
s011,,nen, voor de beoordeeling van het 
,,gelijke of grootere" van art. 2, le l id, 
2en zin der Geldschieterswet een "gebon
den" gulden van de geldswaarden ,~el wn-
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der meer met een "vrijen" gulden van de 
geldsommen gelijk mag worden gesteld , 
moet met het Hof worden aangenomen, 
dat onder terug te geven geldsommen zijn 
te verstaan alle betalingen, waartoe tegen
over de ter beschikkingstelling van de 
geldswaarde de verplichting wordt opge
legd. 

Nu feitel ij k is beslist, dat de opgelegde 
betalingen uitkomen op een hooger bedrag 
dan het nominale bedrag van de ter be
schikking gestelde geldswaarden, moeten 
de transacties van reg.'s vennootschap ge
acht worden te vallen onder art. 2, lid 1, 
2en zin der Geldschieterswet. 

[Aldus ook Adv.-Gen. van Lier, die nog 
opmerkt, dat het Hof ten onrechte heeft 
vermeend, dat de korting op den 20sten 
termijn, overeenkomende met 0.2 o/r, van 
het geleende bedrag, bij de beslissing of 
de voorschotnemer verplicht is een gelijke 
of grootere geldsom of geldswaarde dan 
het geleende terug te geven, kan worden 
verwaarloosd.] 

Op het beroep van F. W. H. E., President
commissaris der N. V. Mij. Eendracht te Arn
hem, requirant van cassatie tegen een arrest 
van het Gerechtshof te Arnhem van 22 Oot. 
1936, waarbij in hooger beroep, met vernie
tiging van een vonnis van de Rechtbank _te 
Arnhem van 19 Mei 1936, requirant ter Lake 
van: ,,anders dan krachtens een ingevolg,i de 
Geldschieterswet vereischte toelating het be
drijf van geldschieter uitoefenen", met aan
haling van de artt. 1, 2, 46 der Geldschieters
wet, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van één gulden en een vervangende 
hechtenis van één dag; (Gepleit door Mr. J . 
W. F. Donath.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van het in eersten aanleg 
gewezen vonnis verklaarde het Gerechtshof te 
Arnhem bewezen, dat requirant "te Arnhem 
gedurende het tijdvak gelegen tusschen 15 
October 1935 en 15 April 1936, als P1·esident
Commissaris tevens waarnemend Directeur van 
de N. V . De Maatschappij "De Eendrachc'' 
Arnhem," gevestigd te Arnhem, zonder daartoe 
krachtens een ingevolge de Geldschieterswet 
vereischte toelating en terwijl zulks voor de 
afwikkeling van de loopende zaken van dat 
bedrijf niet noodzakelijk was, het bedrij f van 
geldschieter heeft uitgeoefend, door alstoen 
a ldaar op verschillende tijds_tippen in zijn 
voormelde hoedanigheid, met het oogmerk om 
winst te behalen, geldswaarden uitsluitend 
minder dan f 500 bedragend, in den vorm van 
spaarzegels ter beschikking te stellen van ver
schillende personen, die zich verplichtten, ge
lijke of grootere geldsommen of geldswaarden 
aan die N. V. terug te geven, hebbende hij , 
verdachte, d it beroep of bedrijf aldus uitge
oefend: 

P ersonen, die zich voor hun huishouding een 
of meer huishoudelijke ai-tikelen of kleeding
stukken wenschten aan te schaffen en zich tot 
het verkrijgen van een voorschot daartoe 
wendden tot bovengenoemde N. V. , ontvingen 
van deze! ve een voorschot in spaarzegels, ver
tegenwoordigende een waarde in geld tot een 

maximum van f 50, waartegenover zij zich ver
plichtten tot het navolgende: 

a. storting van een bedrag in geld, variee
rende van 5 % tot 10 % van de waarde van 
het totale voorschot als cautie voor de stipte 
nakoming hunner verplichtingen tegenover die 
N. V., van welke cautie de restitutie in spaar
zegels werd uitgekeerd; 

b. aanzu ivering van het voorschot in 20 ach
tereenvolgende wekelijksche termijnen, waar
van 19 termijnen tot een gelijk bedrag en den 
twintigsten termijn met aftrek van 4 % kor
ting op het bedrag van dien termijn in geld; 

c. voldoening voor eiken termijn van 5 % 
van het vervall en bedrag als loon van den 
incasseerder; 

d. betaling van een bedrag van ten hoogste 
2 % van het totale bedrag van het voorschot 
voor afsluitprovisie." 

Met toepassing enz. 
. Tegen deze beslissing wordt opgekomen met 
het m iddel: 

"S., al thans v. t. van artt. 1, 2 en 46 àer 
Geldschieterswet en de artt. 350, 351, 352, 415 
en 425 Sv., door te beslissen dat _ het bedrijf 
der N. V. de Maatschappij de Eendracht te 
Arnhem een geldschietersbank in den zin der 

. wet wu zijn op grond dat de voorschotnemers 
zich wuden verplichten gelijke of grootere 
geldsommen terug te geven, omàat de ver
plichte terugbetaling van een fractioneel min
der bedrag nog niet gezegd kan worden niet 
een gelijke geldswaarde in den zin der wet te 
zijn, subsidiair omdat de afsluitprovisie en het 
loon van den incasseerder in ieder geval ieder 
op zich ::elf de terug te geven geldsommen of 
geldswaarden tot 100 % en meer van de ter 
beschikking gestelde waarden zou doen stijgen 
en omdat door het vorderen van een cautie de 
geldnemer met een grooter geldsbedrag wu 
worden belast dan hij op aanvrage ontvangen 
heeft." 

Nadat bij arrest van den H . R. van 12 Juni 
1935 W. 12954 N . J. 1935, 1492 was beslist, 
dat op het bedrijf van de N. V . de E endracht 
de bepalingen van de Geldsch ieterswet toepas
selijk waren, heeft de Vennootschap wijziging 
gebracht in haai• bedrijf en zij, die voorschot
ten van de Eendracht bekomen, zijn thans 
gehouden tot de verplichtingen omschreven in 
hetgeen boven in het bewezenverklaarde onder 
a, b, c en d, is vermeld. Requirant meent, dat 
door de getroffen regeling de Geldschil'lterswet 
niet op de N. V. van toepassing is, daar inge
volge art. 2 lid 1 der Geldschieterswet onder 
uitleenen van geldsommen begrepen wordt het 
onmiddellijk of middellijk ter beschikking stel
len van geldsommen of g·eldswaarden aan per
sonen, die zich verplichtten gelij ke of grootere 
geldsommen of geldswaarden terug te geven. 
Dit wu volgens requirant bij de Eendracht 
niet het geval zijn, omdat de voorschotnemers 
de laatste wekelijksche termijn niet geheel be
hoeven aan te zuiveren, en hun da arop 4 % 
korting is verleend. 

B ij de behandeling voor het Hof is namens 
requirant aangevoerd: dat geen toelating, 
ingevolge de Geldsch ieterswet vereischt is, 
omdat zijn bedrijf geen geldschietbank is, in 
den zin der wet; dat immers de voorschot
nemers zich niet verplichten gelijke of grootere 
geldsommen of geldswaarden terug te geven, 
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- in welk geval alleen volgens art. 2 lid 1 
in fine van genoemde wet het ter beschikking 
stell en van geldswaarden onder het ui t leenen 
van geldsommen wordt begrepen - nu den 
voorschotnemer op den 20sten terug te betalen 
gelij ken termijn 4 % wordt gekort, wodat hij 
per geleende f 100 20 cents minder behoeft 
te rug te betalen. 

H et Hof heeft di t verweer niet ju ist geoor
deeld en overwogen : 

dat deze bestrijd ing echter niet opgaat :>m
dat, waar een bedrag van 4 % op den 20sten 
termijn, overeenkomende met 0.2 % van de 
geheele geleende geldswaarde, een te ver
waarloozen fractie daarvan uitmaakt, de ver
plichte terugbetaling van dat fractioneel min
dere bedrag nog niet gezegd kan worden niet 
een gelijke geldswaarde te zijn in den zin der 
wet, en ware het anders, wowel de a fsluit
provisie van 2 % als het loon van den incas
seerder ad 5 % in ieder geval ieder op , ich 
zelf de terug te geven geldsommen of gelds
waarden tot 100 % en meer van de ter beschik
king gestelde waarden doet stijgen, waaraan 
niet afdoet of, gelijk namens verdachte is aan
gevoerd, dat incasseerderloon niet aan de 
Naamlooze Vennootschap ten goede kom t, en 
ze lfs niet geïnd wordt a ls de termijn ten kan
tore der Naamlooze Vennootschap wordt be
taald , omdat de verplichting tot betal ing 
daa rvan toch tegenover de Naamlooze V en
nootschap is aangegaan en die verpl icht,ing 
intakt blijft, ook al wordt ze onder bepaalde 
omstandigheden niet opgevorderd. 

En tenslotte, omdat boven de terugbetaling 
van gezegde 99 .8 % van de ter beschikking 
gestelde waarden, nog betaling van een cautie 
wordt gevorderd van 5 tot 10 % van de hoofd
som, welke wel is waar in spaarzegels wordt 
gerestitueerd, maar door welke restitutie toch 
niet wordt ongedaan gemaakt dat de geld
nemer met een grooter geldsbedrag wordt 
bel ast dan hij op aanvrage ontvangen heeft, 
al gen iet hij voor dat meerdere ook een zekere 
tegenwaarde. 

Feitelijk staat vast, dat op den 20sten ter
mijn 4 % gekort mag worden overeenkomend,:, 
met 0.2 % van het geleende bedrag. Ik kan 
mij niet vereenigen met 's Hofs opvatt ing, dat 
deze fracti e verwaarloosd zou mogen worden 
bij de bes! issi ng of de voorschotnemer ver 
pi ich t is een gelijke of grootere geldsom of 
geldswaarde dan het geleende terug te gev<:n . 
Indien vaststaat dat een korting is toegestaan, 
behoort daarmede reken ing te worden gehou
den . 

H et Hof heeft intusschen nog op andere 
gronden het verweer verworpen, en n.l. in 
aanmerking genomen, dat de voorschotnemer 
verplicht is ook 2 % afslu itprovisie te beta len 
en 5 % incassoloon, en een cautie ad .10 % 
heeft te storten. W at de afsluitprovisie betreft, 
(informatiekosten) volgens a rt. 32 der Wet is 
het geoorloofd deze kosten in rekening te 
brengen. Over het stellen van een cautie 
spreekt de Geldschieterswet niet, maar uit de 
geschiedenis der totstandkoming der Wet 
blijkt, dat tegen het vorderen van een cautie 
geen wettelijk bezwaar bestaat; ik verwijs 
naar het op de de Eendracht betrekking heb
bende Koninklijk besluit van 19 Juni 1935, 
S. 353. 

Behalve deze beide punten heeft het Hof in 
aanmerking genomen, dat de voorschotnemer 
voor incassokosten 5 % heeft te betalen. D it 
zijn inderdaad geen kosten, welke a ls zoodanig 
in rekening mogen worden gebracht (zie art. 
32). De verplichting van den voorschotnemer 
komt dus h ierop neer, dat hij van het hem 
uitgeleende bedrag 0.2 % mag korten, maar 
daarentegen als "incassokosten" 5 % van het 
bedrag heeft te voldoen, zoodat hij inderdaad 
104.8 % heeft terug te betalen , derhalve een 
grootere geldsom dan die hij in voorschot 
ontving. 

Namens requ irant is aangevoerd, dat dit in
cassoloon niet aan de N . V. ten goede komt, 
maar deze tegenwerping is niet van beteekenis, 
daar de voorschotnemer zich verplicht jegens 
de N. V. die 5 % te betalen en die dus aan 
de N . V. schuldig is, terwijl het niet ter zake 
dienende is of de •. V . ter zake van het 
incasseeren weer derden heeft te voldoen. 

Terwijl ik mij alzoo niet met all e gronden, 
welke in het a rrest zijn vermeld, kan ver
eenigen, acht ik de door het Hof gegeven uit
spraak toch juist, daar tengevol ge va n de 
verplichting tot het betalen van incassokosten 
op het bedrijf van de Eendracht - zooals deze 
thans werkt - de Geldschieterswet vn n toe
pass ing is, en voor dit bedrijf dus een toe
lating vereiscbt i~. 

-Mijn conclusie strekt mi tsd ien tot verwer
p ing van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

D onner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij ple idooi en lui 
dende: (zie conulusie ); 

0. dat bij het be!j_treden arrest ten laste van 
requirant, met qualifica tie en strafopl egging 
als voormeld, overeenkomstig de dagvaarding 
is bewezen verklaard, da t hij "te Arnhem ge
durende enz. (zie conclusie ) ; 

dat het H of daarbij nog heeft overwogen: 
,,dat door en namens verdachte is aange

voerd, dat geen toelating, ingevolge de Geld
schieterswet, vereischt is, omdat zij n bedrijf 
geen geldschietbank is, in den zin der wet; 
dat immers de voorschotnemers zich n iet ver
pi ichten gelijke of grootere geldsommen of 
geldswaarden terug te geven, in welk geval 
al leen volgens art. 2 lid 1 in fine van genoem
de wet het ter beschikking stellen van gelds
waarden onder het uitleenen van geldsommen 
wordt begrepen - nu den voorschotnemer op 
den 20sten terug te betalen ll"elijken termijn 
4 % wordt gekort, zoodat hiJ per geleende 
f 100 20 cents minder behoeft terug te be
ta len; 

dat deze bestrijding echter em. (zie con
clusie); 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie : 

dat - daargelaten, of, nu hier sprake is 
van ter beschikking stellen van geldswa arden 
met verplichting tot teruggave van geldsom
men, voor de beoordeeling van het "gelijke 
of grootere" van art. 2, eerste I id, tweeden 
zin der Geldschieterswet een ,,gebonden" gul
den van de geldswaarden wel ronder meer 
met een "vrijen" gulden van de ge ldsommen 
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gelijk mag worden gesteld - met het Hof 
moet worden aangenomen, dat onder terug te 
geven geldsommen zijn te verstaan alle heta
lingen, waartoe tegenover de terbe chi kking
stell ing van de geldswaarde de verplichting 
wordt opgelegd; 

dat immers een andere opvatting, als namens 
requirant verded igd, hierop zou neerkomen, 
dat van de evenbedoelde betalingen als terug
gave slechts zou kunnen gelden hetgeen bij de 
overeenkomst als terugbetaling van het ter 
beschikking gestelde is aangeduid, en dus, 
indien maar die als terugbetaling gequalifi
ceerde geldsom zou vall en beneden het ter 
beschikking gestel de bedrag, de toepasselijk
heid van art. 2, eerste lid, tweeden zin voor
noemd zou zijn uitgesloten, welke betalingen 
daarnevens, mits slechts met een anderen 
naam getooid, ook mochten zijn opgelegd; 

dat echter niet aannemelijk is te achten, dat 
de toepasselijkheid in voornoemde door den 
wetgever als dwingend bedoelde wetsbepaling 
wo zeer in het believen van partijen zou zij n 
gesteld; 

dat op grond van het vorenstaande, nu fei
tel ijk is beslist, dat de opgelegde betalingen 
uitkomen op een hooger bedrag clan het nomi-
11ale bedrag van de ter beschikking gestelde 
geldswaarden, de transacties van requ irants 
v_ennootschap moeten geacht worden te vallen 
onder de omschrijving van art. 2 ,eerste lid, 
tweeden zin der Geldschieterswet, en dus het 
voorgestelde middel faalt; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

21 Januari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Moto,·- en Rijwielwet art. 25.) 

u het Hof heeft vastgesteld, dat de 
chauffeur van eischeres in strijd met art. 
5 lid 1 Regl. voor het motorrij tuig den 
doorgang niet heeft vrij gelaten, heeft die 
chauffeur schuld, tenzij het door eischeres 
gedaan beroep op overmacht zoude opgaan. 

Het beroep op overmacht is door het Hof 
op juiste gronden verworpen. 

Het Hof heeft iedere schuld van ver
weerder aan de aan rijding verworpen, op 
welke behoorlijk met redenen omkl eede 
bes! iss ing steunt 's Hofs eindoordeel, dat 
de alleen-schuld van den chauffeur van 
eischeres is gebleken. 

De . V . Westlandsche Stoomtramweg 
Maatschappij, gevestigd te Loosduinen, ge
meente 's-Gravenhage, eischeres tot, cassatie 
van een op 20 F ebruari 1936 door net Ge
rechtshof te 's-Gravenhage tusschen partijen 
gewezen arrest, advocaat Mr. J. K . Schellen
bach, 

tegen: 
Jacobus Goedendorp, wonende te Rijswijk, 
(Z.H.) verweerder in cassatie, advocaat Mr. 
P. Wessels. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Post alia: 
De drie middelen luiden: 
I. .,S. of v. t. van artt. 1401, 1402 en 1403 

B. W. en van artikel 48 Rv. , doordat het 

Hof , na feitelijk te hebben vastgesteld, dat 
"eischer ( thans verweerder in cassatie) de 
schuld der aaru-ijding aan den chauffeur va:, 
gedaagde wijtend, van gedaagde (thans eische
resse in c11ssatie) vergoeding heeft gevorderd 
van de door hem door dit ongeval geleden 
schade, bewerend dat de autobus hem niet 
voldoende ruimte heeft gelaten om door te 
kunnen rijden, terwijl gedaagde dit heeft ont
kend"· 

na ~ hebben overwogen: 
1. dat uit de verklaringen der in het arrest 

genoemde getuigen moet worden afgeleid, dat 
"de autobus, toen zij den hoek omsloeg en 
geïntimeerde (thans verweerder) rechts van 
zich had, geen voldoende ruimte aan geïnti
mee1·de heeft gelaten om te passeeren"; 

2. dat de R echtbank op grond van de door 
haar in het vonnis genoemde getu igenverkla
ringen terecht beslist heeft, ,,dat het onaan
nemelijk is. dat geïntimeerde tegen de autobus 
wu zijn aangereden" ; 

heeft besiist, ,,dat hieruit volgt dat ook de 
vierde grief, te weten, dat de Rechtbank heeft 
aangenomen, dat derhalve de schuld van de 
aanrijding is gelegen bij den bestuurder van 
de autobus, als onjuist moet worden verwor
pen'', 

ten onrechte, daar uitsluitend uit de twee 
sub 1 en 2 vermelde feiten nimmer volgen 
kan, dat de schuld van de aanrijding was 
gelegen bij den bestuurder van de autobus." 

II. ,,S. of v. t. van artt. 1401, 1402, 1403, 
1902, 1903 en 1932 B. W. , 48 , 59 , 103, 199, 
20 en 353 Rv., 1, 2 en 25 Motor- en Rijwiel
wet, 5, 24 en 73 lid 2 Motor- en Rijwielregle
ment, doordat het H of -, ten aanzien van 
eischeresse's beroep op overmacht, omdat "uit 
de getuigenverhooren zou zijn gebleken dat de 
chauffeur in de onmogelijkheid heeft verkeerd 
den geïntimeerde eerder waar te nemen" en 
ten aanzien van haar subsidiair gedaan aanbod 
van getuigenbewijs dezer onmogelijkheid -, 
heeft beslist: ,,dat ook dit verweer appellante 
niet kan baten, omdat ook al zou dit zijn 
gebleken, daaruit nog geen overmacht voor 
den chauffeur zoude voortvloeien omdat hij 
wnder behoorlijk overz icht van den weg en 
wnder zich op andere wijze te vergewissen of 
de weg voor hem vrij was, niet had mogen 
doorrijden" ; 

" dat hieruit volgt, dat het door appellante 
subsid iair gedaan aanbod van getuigenbewijs 
dezer onmogelijkheid als niet ter zake dienend 
moet worden voorbijgegaan"; ten onrechte, 
daar, indien inderdaad de chauffeur in de 
onmogelijkheid heeft verkeerd den verweerder 
eerder waar te nemen, het pretense niet vol
doende ruimte laten om te passeeren en de 
schade te wijten zijn geweest aan overmacht 
en de chauffeur bij deze onmogelijkheid heeft 
mogen doorrijden , zooclat 

1. het Hof niet had mogen achterwege laten 
het onderzoek of deze onmogelijkheid uit de 
getu igenverhooren was gebleken; 

2. het Hof, indi en naar zijn oordeel deze 
onmogelijkheid uit de getuigenverhooren niet 
kon blijken, eische1·esse's subsidiair gedaan 
aanbod van getuigenbewijs dezer onmogelij k
heid niet als niet ter zake di enend had mogen 
voorbij gaan." 

III. ,,Verzuim der vormen, op straffe van 
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nietigheid voorgeschreven in artt. 162 Grond
wet, 20 R. 0. en 59 Rv., althans s. of v. t. 
van deze artt., van a.rtt. 1401, 1402 en 1403 
B. W. en van art. 48 Rv. , doordat het Hof 
ten aanzien van de door eischeresstl aan zijn 
oordeel onderworpen vraag "of indien er al 
eenige schuld aan de zijde van haar chauffeur 
zou kunnen worden geconstateerd, er niet 
aanleiding bestaat om een gedeelde aanspra
kelijkheid aan t.e nemen", 

heeft bes! ist, .,dat het Hoi deze vraag ont
kennend beantwoordt, zijnde de alleenschuld 
van bedoelden chauffeur gebleken" -, 

en vervolgens het beroepen vonnis heeft be
krachtigd, ten onrecht.e, da.ar het arrest niet 
de gronden inhoudt waarop het rust en inzon
derheid niet de gronden bevat der bes] issing, 
dat de alleenschuld van den chauffeur is 
gebleken, terwijl -, wanneer het Hof bij deze 
laatste beslissing inocht bedoeld hebben t.e 
verwijzen naar zijne vroegere verwerping van 
eischeresse's grief, .,dat de Rechtbank heeft 
aangenomen, dat derhalve de schuld van de 
aanrijding is gelegen bij den bestuurder van 
den autobus" -, het heeft voorbijgezien, dat 
de eventueele schuld van dien bestuurder de 
medeschuld van den verweerder geenszins uit
sluit." 

Het eerste middel beoogt, blijkens de toe
lichting bij pleidooi, te betoogen, dat het feit, 
dat eischere se's chauffeur aan het van rechts 
komende motorrijwiel geen voldoende ruimt.e 
heeft gelaten, diens schuld niet medebrengt, 
omdat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat 
de plaatselijke gesteldheid wodanig is, dat de 
chauffeur niet anders kon draaien, dan hij 
gedaan heeft en derhalve het inbeslag nemen 
van een groot deel van de Wilhelminastraat 
als noodzakelijk moest worden beschouwd en 
niet als een handeling, waaruit de schuld van 
den chauffeur ronder meer blijkt. Aangezien 
uit de onder 1 aangehaalde overweging van 
het arrest echter volgt, dat eischeresse's chauf
feur zich heeft schuldig gemaakt aan over
treding van art. 5 van het Motor- en Rijwiel
reglement, voorschrijvende, dat aan het van 
rechts komend verkeer voorrang moet worden 
gelaten, vloeide daaruit, overeenkomstig Uw 
arrest van 17 Juni 1932, W. 12486, N. J. 1932, 
1297, voort de schuld van dien chauffeur, be
houdens het geval van overmacht, waaromtrent 
voor zooverre daarop door eischeresse beroep 
werd gedaan, ook blijkens den inhoud van het 
tweede middel , door het Hof eene uitdrukke
lijke beslissing is gegeven. Dit middel komt 
mij derhalve ongegrond voor. 

Het tweede middel keert zich tegen 's Hofs 
verwerping van het gedaan beroep op over
macht, bestaande in de door eischeresse be
weerde onmogelijkheid voor den chauffeur om 
den verweerder eerder waar te nemen. en tegen 
het voorbijgaan van het bewijsaanbod dien
aangaande. Ten onrecht.e, naar het mij voor
komt, aangezien het Hof m. i. op de aange
voerde gronden met juistheid heeft beslist, dat 
uit de gestelde onmogelijkheid van waarne
ming geen overmacht zoude voortvloeien, 
waa.ruit vanzelf volgt, dat het aangeboden 
bewijs niet ter zake dienende kon worden ge
acht. Ook al zoude, gelijk door den geachten 
pleiter voor eischeresse· werd opgemerkt, de 
gestelde onmogelijkheid voor den chauffeur om 

den verweerder eerder waar te nemen insluiten 
de overigens weinig aannemelijke stelling, dat 
het den chauffeur evenzeer onmogelijk was , 
zich te vergewissen, of de weg voor hem vrij 
was, dan wude ook dit zeker in het algemeen 
en behoudens zeer bijwndere omstandigheden, 
(v.g. hiervoor H. R. 12 December 1935, 1936 
N°. 92) waaromtrent ten dezen niets is ge
steld noch gebleken, doorrijden niet kunnen 
wettigen. In verband met het aangehaalde 
art. 73 lid 2 Motor- en Rijwielregleme.11t moge 
ik, voor wat dit laatste betreft, nog verwijzen 
naar Uw arrest van 2 Mei 1932 W. 12518, 
N. J . 1932, 998, waaruit blijkt, dat de bevrij
dende omstandigheid, in gemelde bepaling 
vervat, nooit betrekking kan hebben op eene 
voor de mogelijkheid van waarneming bijwn
der ongunstige positie van den bestuurder zelf. 

Het derde middel acht ik eveneens onge
grond, daar uit de .overwegingen van het be
streden arrest duidelijk volgt, dat het Hof de 
alleen-schuld van eischeresse's chauffeur niet 
slechts heeft aangenomen op de gronden, 
waarop diens schuld bewezen is verklaard, 
doch mede omdat de Rechtbank op grond van 
de in haar vonnis genoemde getuigenverkla
ringen, naar 's Hofs oordeel, terecht besliste, 
dat het onaannemelijk is, dat verweerder tegen 
eischeresse's autobus zoude zijn aangereden, 
zijnde deze bewering, voor zoover uit het 
bestreden arrest blijkt, de eenige grond, waar
op eischeresse de medeschuld van verweerder 
heeft volgehouden en wordende ook zelfs bij 
dit middel niet gesteld, dat het Hof eenige 
weer van eischeresse tot cassatie onbesproken 
wude hebben gelaten. 

Op vorenstaande gronden concludeer ik tot 
verwerping van het beroep met veroordeeling 
van eischeresse tot cassatie in de daarop 
gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat op 2 Augustus 1932 ongeveer ter plaatse 

waar t.e Loosduinen de Ockenburgstraat uit
komt op de Wilhelminastraat, een botsing 
heeft pla.at-s gehad tusschen een autobus van 
de Westlandsche, bestuurd door een chauffeur 
in haar dienst, welke autobus van uit de 
Ockenburgstraat àe Wilhelminastraat indraaide 
in de richting naar Monster en een door Goe
dendorp bestuurd motorrijwiel, àat kwam uit 
de richting van Monster, alsmede dat deze op 
het oogenblik der aanrijdi ng en kort daarvoor 
bedoelde autobus aan zijn linkerkant had; 

dat Goedendorp de schuld der aanrijding 
aan den chauffeur van de Westlandsche wij
tend, van haar vergoeding heeft gevorderd van 
de door hem door dit ongeval geleden schade, 
bewerend dat de autobus hem niet voldoende 
ruimte heeft gelaten om door t.e kunnen rijden 
terwijl de We8tlandsche dit heeft ontkend; ' 

dat de Rechtbank te 's-Gravenhage na ge
houden getuigenverhooren bij vonnis van 25 
Juni 1935 aan Goedendorp zijn vordering 
heeft toegev"ezen; 

0. dat op het beroep van de Westlandsche 
het Hof bij het bestreden arrest dit vonnis 
heeft bekrachtigd, na onder meer te hebben 
overwogen: 

dat appellante als eerste grief heeft aange
voerd, dat de Rechtbank, zonder motiveering 
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waarom, heeft aangenomen dat de autobus, 
toen zij den hoek omsloeg en geïntimeerde 
rechts van zich ha d, geen voldoende ruimte 
aan geïntimeerde heeft gelaten om te pas
seeren; 

dat deze grief feitelijk onjuist is, hebbende 
de Rechtbank dit beslist, zooals zij heeft over
wogen, op grond van de verklaringen der 
getuigen Franken, A. B. en B. A. Wessels, 
terwijl het Hof met de Rechtbank van oordeel 
is, dat zulks uit deze verkl aringen moet wor
deni afgeleid; 

dat appellantes tweede grief : dat de Recht
bank de ruimte niet voldoende geacht heeft 
voor het passeeren van geïntimeerde, door het 
bovenstaande tevens is weerlegd ; 

dat de derde grief is gericht tegen de beslis
sing van de Rechtbank, dat het onaannemelijk 
is dat geïntimeerde tegen de autobus wu zijn 
aangereden ; 

dat ook deze grief is ongegrond, hebbende 
de R echtbank dit terecht beslist op grond van 
de door haar in het vonnis genoemde getuigen
verklaringen ; 

dat hieruit volgt, dat ook de vierde grief, 
te weten, dat de Rechtbank ( ten onrechte? 
R ed.) heeft aangenomen dat derhalve de 
schuld van de aanrijding is gelegen bij den 
bestuurder van de autobus, als onjuist moet 
worden verworpen ; 

dat appellante als vijfde grief heeft gesteld 
een nieuwe weer en wel een beroep op over
macht, omdat uit de getuigenverhooren wu 
zijn gebleken dat de chauffeur in de onmoge-
1 ijkheid heeft verkeerd den geïntimeerde eer
der waar te nemen; 

dat ook dit verweer appellante niet kan 
baten, omdat ook al zou dit zijn gebleken, 
daaruit nog geen overmacht voor den chauf
feur wude voortvloeien, omdat hij zonder 
behoorlijk overzicht van den weg en ronder 
zich op andere wijze te vergewissen of de weg 
voor hem vrij was, niet had mogen doorrijden; 

dat hieruit volgt dat het door appellante 
subsidiair gedaan aanbod van getuigenbewijs 
dezer onmogelijkheid, als niet ter zake die
nend, moet worden voorbijgegaan ; 

dat appellante ten slotte nog aan het oordeel 
van het H of heeft onderworpen de vraag of 
indien er al eenige schuld aan de zijde van 
haar chauffeur zou kunnen werden geconsta
teerd, er niet aanleiding bestaat om een ge
deelde aansprakelijkheid aan te nemen ; 

dat het H of deze vraag ontkennend beant
woordt, zijnde de alleenschuld van bedoelden 
chauffeur gebleken ; 

0 . dat de Westlandsche tegen dit arrest als 
middelen van c8-Ssatie heeft aangevoerd : zie 
concl . Adv. -Gen.; 

0 . omtrent het eerste middel : 
dat het Hof als bewezen heeft aangenomen, 

dat, toen de autobus d~n hoek omsloeg en 
Goedendorp rechts van zich had, de chauffeur 
van de bus niet, gelijk art. 5 lid 1 van het 
Motor- en Rijwielreglement vomschrijft, den 
doorgang heeft vrijgelaten, hetgeen geleid 
heeft tot de aanrijding; 

dat hieruit vol gt, dat die chauffeur schuld 
heeft aan de aanrijding, tenzij het door de 
Westlandsche op overmacht gedaan beroep wu 
opgaan ; 

<;l at dus het eerste middel faalt; 

0 . dat het tweede middel er over klaagt, dat 
het Hof het beroep op overmacht heeft ver
worpen ; 

dat het Hof echter met juistheid heeft be
slist, dat, ook al wu de chauffeur van de bus 
tengevolge van de plaatselijke gesteldheid op 
het kruispunt in de onmogelijkheid hebben 
verkeerd om Goedendorp waar te nemen, voor
dat de aanrij ding plaats vond, dit nog niet 
overmacht voor dien ter plaatse bekenden 
chauffeur zou opleveren, omdat deze bij het 
nemen van een niet overzichtelijken bocht naar 
rechts niet aldus mag rijden, dat de door hem 
bestuurrle bus voor van rechts komend verkeer 
geen ruimte laat, zonder dat hij zich heeft 
vergewist, of er al dan niet verkeer van die 
zijde te verwachten is; 

0. dat het derde middel feitelijken grond
slag mist, daar het Hof bij de behandeling 
van de tweede en derde der door de Westland
sche in hooger beroep aangevoerde grieven 
iedere schuld van Goedendorp aan de aan
rijding heeft verworpen en op deze behoorlijk 
met redenen .omkleede besliss ing steunt 's Hofs 
eindoordeel , dat de alleenschuld van den 
chauffeur van de bus is gebleken; 

dat mitsdien geen der middelen tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 300, R ed.). 
(N. J .) 

25 J anuari 1937. ARREST .van den H oogen 
R aad. (S,·. art. 328bis, Ambtenarenwet 
1929 art. 125.) 

Niet is in te zien, hoe eene regeling van 
het candidaat-deurwaarderschap in strijd 
zou kunnen tijn met art. 125 der Amb
tenarenwet, daar in dit a rtikel niets voor
komt, dat hetzij uitdrukkelijk, hetzij stil
zwijgend zulk eene regeling verbiedt. 

H et bedriegelijke van req.'s handeling 
ligt in de bewezenverklar ing zelf, terwijl 
req. heeft erkend, dat hij het bewusie bord 
bij de voordeur had laten aanbrengen om 
het publiek op zijn rechtskundig bureau 
opmerkzaam t.e maken. zulks hoewel hem 
toen bekend was art. 4 van het Deurwanr
dersreglement en hij het daar bedoelde 
examen niet had gedaan. 

Terecht overwoog het Hof, dnt de moge
lijkheid van eenig nadeel voor verd.'s con
currenten hier in bestaat, dat hulpzoek')n
den in rechtszaken, afgaande op den titel 
.,cd. deurwaarder" zich eerder tot verd. 
zouden wenden dan tot anderen, die zonder 
deze vermelding een " rech tskundig bu
reau" houden. 

Op het beroep van P . A . B., adviseur, te 
Amsterdam, requirant van cassatie tegen een 
te zij nen laste gewezen arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van 29 Sept. 1936, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging van 
eene door de Rechtbank te Amsterdam op 9 
December 1935 na verzet gedane uitspraak en 
van het door den Politierechter bij die Recht
bank op 19 Augustus 1935 bij verstek gewezen 
mondeling vonnis, requirant ter zake van "on
eerlijke mededinging'', met aanhaling van de 
artt. 328 bis en 23 Sr., is veroordeeld tot oone 
geldboete van tien gulden en t ien dagen ver
vangende hechtenis ; 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gezien de insinuatie, namens den Procu

reur-Generaal aan den requirant beteekend, 
ter kennisgeving van den dag, voor de behan
deling dezer zaak bepaald; 

Gelet op eene door den requirant ingedien
de schriftuur, waarbij is gesteld; 

dat het Gerechtshof ten onrechte heeft be
sl ist, althans aangenomen, dat de bepaling 
voorkomende in den Algemeenen Maatregel 
van Bestuur, waarbij aan hen, die hebben vol
daan aan het in dat art. bedoelde examen, 
daardoor de hoedanigheid van candidaat
deurwaarder verkrijgen, steunt op de Wet 
en derhalve bindende kracht zoude bezitten; 

dat immers bij art. 125 Ambtenarenwet 
(Wet van 12 December 1929 S. n°. 530} wordt 
bepaald, dat voor zoover die onderwerpen 
niet reeds bij of krachtens de wet zijn gere
geld, voor ambtenaren, door of vanwege het 
Rijk aangesteld, bij of krachtens algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften vastge
steld worden betreffende: 

a. aanstelling; 
b. schorsing; 
c. ontslag ; 
d. bezoldiging; 
e. wachtgeld; 
/ . diensttijden; 
g. verlof en vacantie en aanspraken in ge

val van ziekte; 
h. overige rechten en verplichtingen der 

ambtenaren ; 
i . di scipl inaire straffen; 
j. adm inistratieve instanties als bedoeld enz. 
k. de wijze waarop aan vereenigingen van 

ambtenaren enz. 
dat de toekenning van de hoedanigheid van 

candidaat deurwaarder niet steunt op het art. 
125 Ambtenarenwet, vermits de toekenning 
van die hoedanigheid niets te maken h,•eft 
met de voorwaarden waaraan iemand, die 
voor eene dourwaardersbenoeming in aanmer
king wenscht te komen, heeft te voldoen; 

dat toch als voorwaarde werd gesteld de vol
doening aan het examen en niet het bezitten 
van de hoedanigheid van candidaat-deurwaar
der · 

d~t het Gerechtshof voormeld eveneens ten 
onrechte heeft aangenomen, dat de handelin
gen van requirant bedriegelijk zouden zijn 
en daaruit voor concurrenten nadeel kan ont
staan, omdat rechtwekenden zich eerder tot 
requirant, dan tot zijn concnrrenten :,...ouden 
wenden; 

dat toch blijkens het bij dagvaarding gege
ven relaas van den inhoud van het opschrift 
op het door requirant gebezigde bord, daarap 
duidelijk leesbaar voorkomen de woorden 
" Rechtskundig Bureau", wodat ieder normaal 
mensch, die de gebruikelijke mate van oplet
tendheid betracht niet in een valschen waan 
wordt gebracht, maar direct kan weten, dat 
hij met een Rechtskundige heeft te doen; 

dat, indien rechtzoekenden inderdaad door 
het bezigen van de woorden candidaat-deur
waarder in een verkeerden waan wuden kun
nen worden gebracht, dit niet is een direct 
gevolg van het bezigen van die woorden, maar 
eerder het gevolg van het feit, dat het pub! iek 

den deurwaarder anders ziet, dan hij in wer
kel ij khei d is ; 

dat requirant vanaf het begin zijner vesti
ging, d.i. ruim 13 jaar geleden, die woorden 
heeft gebezigd, alleen en uitsluitend om aan 
het publiek duidelijk te maken, dat hij de be
kwaamheden, die het publiek veronderstelt 
aanwezig te zijn bij een deurwaarder, even
eens bezat. Requirant was en is nog in het 
bezit van eene acte van bekwaamheid voor 
het deurwaardersambt, gedateerd 17 Juli 1914 
en verkreeg dit diploma doordat hij met goed 
gevolg, ten overstaan van de Examen-Commis
sie, had afgelegd het examen ter verkrijging 
van die acte, ingesteld door de Verecn ig ing 
van Deurwaarde1·s bij de verschillende R echts
Collegien in Nederland en den Bond van 
Procureurs- en Deurwaardersbedienden in N e
derland; 

dat het publiek in den deurwaarder, naast 
den ambtenaar, ook ziet den man, die het 
meest geschikt is behulpzaam te zijn bij het 
innen van achterstallige vorderingen, zoodat. 
indien sprake zou zijn van misleiding, dit 
alleen en uitsluitend een gevolg kan zijn van 
het optreden van den deurwaarder als rechts
kundige of houder van een incassobureau; 

dat ook de hoedanigheid van candidaat
deurwaarder er eene is, waarin nimmer naar 
buiten kan worden opgetreden, doch slecht 
eene aanduiding zonder eenige werkelijke be
teekenis; 

dat ook het publiek, voorwover het bekend 
is met de hierop betrekking hebbende voor
schriften, in iemand, die de hoedanigheid van 
candidaat-deurwaarder bezit, slechts kan zien 
den man, die aan de voorwaarde om voor 
eene deurwaardersbenoem ing in aanmerking 
te kunnen komen, heeft voldaan. Zoodra deze 
man, evenal de deurwaarder dat doet privé 
optreedt en zich belast met het inn~n van 
vorderingen, heeft dit niets te maken met een 
eventueele verkregen hoedanigheid van can
didaat-deurwaarder; 

0 . dat bij het bestreden arrest overeenkom
stig de in eersten aanleg na ver~t gewijzigde 
telastlegging, ten laste van requirant is be
wezenverklaard, met qua] ificatie en strafop
legging als voormeld, dat hij te Amsterdam in 
Februari 1935 om het bedrijfsdebiet van zich
zelf te behouden of uit te breiden, ter mislei
ding van het publiek listiglijk en bedriegelijk 
onmiddellijk naast de deur, toegang gevende 
tot het huis, waarin hij, verdachte, kantoor 
hield een wit geschilderd bord bevestigd 
heeft gehad, waarop duide lijk leesbaar sto11CI 
geschilderd: ,,Rechtskundig bureau P. B. 
Jr . Cd. Deurwaarder Bur au voor voorkomen
de R echtszaken, Incasso Informatien Admi
nistratien", wordende met de woorden "Cd. 
Deurwaarder" bedoeld "Candidaat-Deurwaar
der'', zulks terwijl hij - verdachte - de 
hoedan igheid van candidaat-deurwaarder in 
het geheel niet bezat en niet gerechtigd was 
om dien titel te voeren. Uit voormelde han
deling kon eenig nadeel voor zij n, verdach
te's, concurrenten ontstaan; 

0. dat het Hof nog heeft overwogen, dat 
de mogelijkheid van eenjg nadeel, uit de als 
bewezen aangenomen handeling, voor ver
dach tes concurrenten hierin bestaat dat 
hulpzoekenden in rechtszaken, afgaan'de op 
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den titel "Cd. deurwaarder", zich eerder tot 
verdachte zouden wenden dan tot anderen, 
die zonder deze vermelding een "rechtskundig 
bureau" hóuden;" 

dat het Hof voorts uit het vernietigde von
nis, door de Rechtbank na verzet gewezen, 
heeft overgenomen voor wover thans nog 
van belang de navolgende overwegingen: 

"dat verdachte voorts het toekennen van 
de hoedanigheid van candidaat-deurwaarder 
volgens het Koninklijk Besluit van 23 No
vember 1934, Staatsblad n°. 598, tot vaststel
ling van voorschriften omtrent de taak der 
deurwaarders bij de burgerlijke gerechten in 
strijd met art. 125 der ambtenarenwet acht, 
zonder echter daarvoor eenigen grond aan 
te voeren, hoedanige grond ook der Recht
bank niet bekend is, die deze regeling in het 
genoemde Koninklijke Besluit veeleer in over
eenstemming met het aangehaalde wetsartikel 
acht; 

dat uit het voorgaande tevens volgt, dat 
verdachte, al had hij eerder voldaan aan het 
examen, door den Bond van Procureurs- en 
Deurwaardersklerken in Neder] and ingesteld 
ter verkrijging van een akte van bekwaam
heid voor het deurwaardersambt, in ieder ge
val na het aangehaalde Koninklijk Besluit 
va,; 23 ovember 1934 (S. N°. 598) n iet be
voegd was de hoedanigheid van candidaat
deurwaarder aan te nemen en zich aldus te 
blijven noemen" ; 

0. nu, naar aanleiding van de bij schriftuur 
aangevoerde grieven: 

dat op de uitvoerige beschouwingen van 
feitelijken aard in cassatie niet kan worden 
ingegaan; 

dat de in de schriftuur vervatte grieven van 
rechtskundigen aard hierop neerkomen: 

a. dat voormeld Koninklijk Besluit van 23 
ovember 1934 (Staatsblad n°. 598) ,,Deur

waardersreglement", waarbij de "hoedanigheid 
van candidaat-deurwaarder" is geregeld, in 
strijd wude zijn met art. 125 der Ambtenaren
wet; 

b. dat het Hof ten onrechte heeft aange
nomen, dat de handelingen van requirant be
driegelijk zouden zijn en daaruit voor concur
renten nadeel kan ontstaan; 

0. ad a, dat niet is in te zien, hoe eene rege
ling van het cand idaat-deurwaarderschap in 
strijd zoude kunnen zijn met genoemd art. 
125 der Ambtenarenwet, daar in dat ar
t ikel niets voorkomt, dat hetzij uitdrukkelijk, 
hetzij stilzwijgend zulk een regeling verbiedt; 

0. ad b, dat het bedriegelijke van requi
rants handeling, waaraan het Hof niet eene 
afzonderlijke overweging heeft gewijd, ligt 
in de bewezenverklaring zelve en requirant 
heeft erkend, dat hij het in de telastlegging 
en bewezenverklaring nader aangeduide bord 
had laten aanbrengen om het publiek op zijn 
rechtskundig bureau opmerkzaam te maken, 
zulks hoewel hem toen bekend was art. 4 van 
genoemd Deurwaardersreglement en terwijl 
hij het daar bedoelde examen niet had ge
daan; 

dat requirants grief, omtrent de mogelijk
heid van nadeel door het Hof op juiste wijze, 
bij de hiervoren aangehaalde overweging, 
waarmede de Hooge R aad zich vereenigt, is 
weerlegd; 

0. dat de aangevoerde grieven derhalve 
niet gegrond zijn ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen oveneenko,nstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt.] 

(N. J.) 

25 Januari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet S. 1931 artt. 1, 2 en 59.) 

De omstandigheid, dat eene volledige 
vergunning mede de bevoegdheden ver
leent, d ie aan een slijtvergunn ing zijn ver
bonden, heeft nog niet tengevolge, dat de 
voll ed ige vergunning is een slij tvergunning 
in den zin der wet. 

Het bewezenverklaarde n.l. het in een 
vertrek, waarover een volledige vergun
ning was verleend aan een klant een flesch 
cognac voor het gebruik elders dan ter 
pl:.iatse verkoopen en verstrekken, terwij l 
die flesch onvoldoende (enkel met een 
kurk) was afgesloten, valt n iet onder de 
strafbepaling van art. 5~ lid l sub 6°, b 
der Drankwet. Het is - ofschoon in strijd 
met het overeenkomstig art. 2 Di-ankwet 
ook voor volledige vergunningen geldend 
voorschrift van art. 1 Drankwetbesluit 
evenmin elders strafbaar gesteld. 

Op het beroep van J. G. H., buffetchef te 
Amsterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van den Kantonrechter te Amsterdam 
van 15 Oot. 1936, waarbij requirant ter zake 
van het: In een localiteit, waarvoor een slij t
vergunning is verleend, sterken drank anders 
dan op de wijze, omschreven bij of krachtens 
art. 2 der Drankwet, S. 1931 n°. 476, ver
strekken, gepleegd door dengene die het hoofd 
van het bedrijf als zoodanig vervangt, met 
aanhaling der artt. 1, 2, 59, lid 1, aanhef en 
onder 6° b en I id 3 der Drankwet, S. 1931 
n°. 476, 1 en 40 van het Drankwetbesluit 1932 
en 23, 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van drie gulden en vervangende hechtenis 
van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Amsterdam verklaarde 
bij schriftelijk vonnis van 15 October 1936 ten 
laste van requirant bewezen, ,,dat hij te Am
sterdam op of omstreeks 27 Juni 1936 als 
vervanger van het hoofd van het bedrijf in 
een vertrek, waarvoor een volledige vergun
ning in den zin der Drankwet, S. 1931 n°. 
476, mitsdien een slijtvergunning in den zin 
dier wet was verleend, aan een klant een 
flesch inhon<l,:mde cognac voor gebru ik elders 
dan ter plaatse, voor welke die vergunning 
gold, heeft verkocht en verstrekt, zulks terwijl 
die flesch niet wodanig gesloten was, dat zij 
niet dan na verwijdering van een lakafdek-
1,-'ing, van een metalen dop, van een v iscose
capsule. of van eenige andere afdekking of 
ver,,egeling kon worden geopend, en die af
dekking of verzegeling na opening van de 
flesch niet meer in den oorspronkelijken toe
stand kon worden teruggebracht of opnieuw 
aangebracht. Die flesch was slechts gesloten 
met een kurk." Hij achtte enz. 
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In cassatie gekomen droeg requirant bij 
,schriftuur a ls middel voor: S. en v. t. van 
art. 1, lid 4 onder e, / , g, h en i der Drank
wet in verband met art. 59, lid 1 onder 6e, N°. 
b dierzelfde wet door te beslissen, dat de 
sterke drank in zoodan ige localiteit is ver
strekt. 

Ter toelichting daarvan voert hij aan: 
" Blijkens art. 1 onder e, /, g, h en i der 

Drankwet zijn de volledige tap-, slijt-, hotel
en soc ieteitsvergunningeu aparte zelfstandige 
vergunningen. 

H et feit, dat onder een volledige vergunning, 
waarvan hier sprake is, ook sterke drank mag 
worden verkocht voor gebruik elders dan ter 
plaatse, maakt een voll edige vergunning dan 
ook niet tot een slijtvergunning. 

Onder de woorden " in zoodanige localiteit" 
in art. 59, Jid 1 onder 6e, N °. b der Drankwet 
is dan ook blijkens art. 59, lid 6e onder a 
dier wet uitsluitend te verstaan een Jocaliteit, 
waarvoor een slijtvergunning is verleend. 

Van het verleenen van een dusdanige ver
gunning is hier geen sprake, wodat geen ver
oordeeling had mogen volgen en speciaal de 
overweging, dat een volledige vergunning een 
slij tvergunning omvat in strijd is met, althans 
een verkeerde toepassing oplevert van het 
bovenaangehaalde wetsartikel." 

Vaststaat, dat voor de hier bedoelde loca li
teit een volledige vergunning was verleend en 
de vraag is dus of juist moet worden geacht, 
hetgeen de Kantonrechter heeft aangenomen, 
dat een volledige verll"unning een sl ijtvergun
ning omvat, wat dan tengevolge wu kunnen 
hebben, dat art. 59 lid 1 sub 6 hetwelk in het 
bijzonder voor slijtvergunningen is geschreven 
ook toepasselij k is op een localiteit waarvoor 
een volledige vergunning is gegeven, wam:eer 
daarin handelingen worden bedreven, welke 
voor slijtvergunningen verboden zijn. 

M. i . is dit onhoudbaar en het middel dus 
juist. Grond voor het tegendeel zou te vinden 
zijn in de begripsbepalingen van volled igtl 
vergunning en slijtvergunning, opgenomen in 
art. 1 der wet onder e en g, waaruit volgt, 
dat eon volledige vergunning zich uitstrekt tot 
het geoorloofd zijn van alle handelingen, welke 
in een tapvergunning en een slijtvergunning 
verricht worden. Dit slui t echter niet in, dat 
een verbodsbepaling in het bijwnder, hetzij 
voor een tapvergunning, hetzij voor een vol 
led ige vergunning in de wet opgenomen, ook 
zou gelden voor een volledige vergunning. 

De gesch iedenis en de woorden van art. 59 
Jid 1 sub 6 wijzen m. i. op het tegendeel. Deze 
bepaling ziet op die localiteiten waarvoor uit
si uitend een slij tvergunning is gegeven. Men 
mag echter niet enkele gedeelten van art. 59 
lid 6 toepasselijk verklaren op de voll edige 
vergunning, en dit wu toch een gevolg zijn 
van des Kantonrechters uitlegging. Immers 
hetgeen in dit artikel b.v. onder c, verboden 
is voor slijtvergunningen ka n niet toepasselijk 
zijn op volledige vergunningen, is juist etm 
belangrijk onderdeel van het bedrijf in een 
voll ed ige vergunning. 

Nu zegt art. 2 der wet wel, dat de verkoop 
van sterken drank in het klein krachtens een 
volledige vergunning, voor wover betreft ge
bi-u ik elders dan ter plaatse voor welke de 
vergunning geldt of krachtens een sl ijtver-

gunning niet anders mag geschieden dan in 
gesloten flesschen, kannen of kruiken, en geeft 
het Drankwetbesluit 1932 daarvoor nadere 
voorschriften, maar dit doet overtreding van 
het behoorlijk gesloten afleveren der flesschen 
in een volledige vergunning nog niet vallen 
onder de strafbepalingen voor slij tvergunnin
gen. 

In dit verband moge ik wijzen op het a rrest 
van Uwen R aad van 19 Maart 1934 (W. 12780, 
1 ; N . J . 1934, 785) , waarbij het cassatieberoep 
werd verworpen tegen het vonnis der Arr.
R echtbank te 's-Gravenhage van 21 December 
1933 (W. 12707, 6; N. J. 1934, 261). Dit 
arrest liep in de eerste plaats over de vraag 
wat onder " het gesloten zijn" moet verstaan 
worden, een punt dat i. c. niet in het geding 
is , maar het is voor deze zaak mede van be
lang, omdat daarin wordt gezegd, dat zooals 
uit de Drankwet en ook uit art. 2 blijkt, de 
wetgever den verkoop in gesloten flesschen 
enz. slechts voorschrijft in gevallen, waarin hij 
tegen den verkoop van alcoholhoudenden 
drank voor gebruik elders dan ter plaatse van 
verkoop geen bezwaar heeft, maar wè l bezwaar 
heeft dat te dier p laatse die drank wordt ver
kocht om daar te worden gebruikt. 

Het "gesloten zijn" moet als waarborg die
nen, dat de onraadzaam geachte verkoop niet 
zal plaats vinden, ronder dat zulks valt te 
constateeren. . 

Gezien in het licht van deze beschouwing en 
van de geschiedenis der artikelen, woals deze 
o. a. in bovengemeld vonnis is opgenomen, ben 
ik derhalve van meening, dat het bewezen 
verkl aarde geen strafbaar feit oplevert. 

Ik concludeer, dat het vonnis worde vernie
tigd voor 1,00ver het een strafbaarverklaring, 
qualificatie en strafoplegging bevat, en dat 
de H. R . ten principale rechtdoende, requirant 
ontsla van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gezien de insinuatie, namens den Procureur

Generaal aan den requirant beteekend, te r 
kennisgeving van den dag, voor de behande-
1 ing dezer zaak bepaald; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur en I ui
dende met inbegrip der toelichting: (zie con
clusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met straf
oplegging en qualificatie als voormeld, ten 
laste van requirant overeenkomstig de dag
vaarding is bewezen verklaard " dat hij te 
Amsterdam enz." , (zie conclusie) hebbende <le 
Kantonrechter onder meer overwogen, dat in 
casu sprake is van een volledige vergunning 
en een dergelijke vergunning een sl ij tvergun
ning omvat; 

0. dat het middel is gegrond; 
dat toch in het bestreden vonnis - in over

eenstemming met gelijke beschouwing in de 
dagvaarding - tot uiting komt, dat. een vol
ledige vergunning is te verstaan als zijnde 
mede een slijtvergunning, doch ten onrechte; 
dat immers de omstandigheid dat een vol
ledige vergunning mede de bevoegdheden ver
leent, die aan een slijtvergunning zijn verbon
den , nog niet ten gevolge heeft, dat de vol
ledige vergunning een slijtvergunning is in 
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den zin der wet, reeds hierom niet, omdat 
ingevolge art. 1 aanhef en onder 9 der Drank
wet, S. 1931 n°. 476, de slijtvergunning is te 
verstaan als een vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein uitsluitend voor 
gebruik elders dan ter plaatse, voor welke 
de vergunning geldt, terwijl de volledige ver
gunning ook den verkoop voor gebruik ter 
plaatse geoorloofd doet zijn ; 

dat hetgeen feitelijk is bewezen verklaard 
derhalve niet valt onder de strafbepaling van 
art. 59 lid 1 onder 6 ° b der voornoemde wet; 

dat het feitelijk bewezenverklaarde, ofschoon 
in strijd met het overeenkomstig art. 2 der 
Drankwet ook voor volledige vergunningen 
geldend voorschrift van art. 1 van het Drank
wetbesl uit, evenmin elders is strafbaar gesteld ; 

Vernietigt het bestreden vonnis behoudens 
voorzoover hetgeen feitelijk is telastegelegd is 
bewezen verklaard; 

Rechtdoende krachtens art. 105 der -wet 
R. 0. : 

Verklaart het bewezene niet stra fbaar ; 
Ontslaat requirant te dier zake van alle 

rechtsvervolging. 
(N. J .) 

25 Janua,·i 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Armenwet art. 40.) 

Voor toepass ing van a rt. 40 bestaat g-een 
reden in een geval , waarin den armlastige, 
van C. naar L. verhuisd, te C. steun was 
geweigerd, daar deze omstandigheid niet 
als invloed in den zin der Armenwet kan 
worden aangemerkt; evenmin kan als wo
danig worden beschouwd het feit, dat hij 
van het plaatselijk crisis-comité te C. ter 
bestrijding van de verhuiskosten geheel 
buiten medeweten van het gemeentebestuur 
of het bureau voor maatschappelijk hulp
betoon een bedrag heeft ontvangen. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van Casper van 
'tPad; • 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Januari 1937, n°. 516 (1936); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Januari l!J37, 
no. 380, A.fdeeling Armwezen; 

0. dat C. van 't Pad zich, komende uit de 
gemeente Culemborg, in het begin van Mei 
1936 met zijn echtgenoote in de gemeente Leer
dll.m vestigde, alwaar hij zich dadelijk tot het 
burgerlijk armbestuur wendde met een ver-
zoek om ondersteuning ; · 

dat burgemeester en wethouders van Leer
dam van oordeel zijn, dat tot de komst van de
zen arme in hunne gemeente eenige invloed van 
of vanwege den burgemeester, burgemeester 
en wethouders of het bestuur van eene burger
lijke instelling in de gemeente Culemborg heeft 
medegewerkt, aanvoerende, dat op 8 Mei 1936 
ter secretarie van de gemeente Leerdam een 
getuigschrift van verandering van woonplaats 
werd ingeleverd door Casper van 't Pad, ge
boren te Harderwijk 4 Februari 1915 ; dat h.ij 

verklaarde te komen van de gemeente Culem
borg en zich te willen vestigen ten huize zijner 
ouders, wonende Schoolstraat 30 te Leerdam ; 
dat hij voorts aan den secretaris dezer gemeente 
mededeelde, dat hij de gemeente Culemborg 
noodgedwongen had verlaten, omdat h.ij, on
danks het feit, dat hij werkloos was en herhaal
delijk op hulp had aangedron~en, geen steun 
- in welken vorm ook - ontvm~; dat hij zijn 
woning had moeten verlaten en bij zijn schoon
ouders niet kon gaan inwonen, omdat dit gezin 
zeer groot is, doch klein behuisd ; dat verder 
bleek, dat hij op 7 Mei een bedrag van f 15.
had on.tvangen van de Culemborgsche Bank ; 
dat de heer de Beus van de gemeentelijke in
stelling voor maatschappelijk Hulpbetoon te 
Culemborg hem had medegedeeld, dat hij dit 
bedrag in ontvangst kon nemen, wanneer hij 
hem (den heer de Beus) zijn getuigschrift van 
verandering van woonplaats kon toonen, waar
aan werd toegevoegd, dat gehandeld werd in 
opdracht van den burgemeester van Culem
borg; dat Van 't Pad na zijn komst in de ge
meente Leerdam oogenblikkel..jjk een aanvraag 
om onderstand heeft ingediend bij het burger
lijk armbestuur, welk lichaam besloten heeft 
hem, zoolang hij bij zijn ouders inwoont, voor
loopig te steunen met een bedrag van f 5.- per 
week; dat hlj, zoodra zijn vrouw bevallen is, 
moet trachten een eigen woning te vinden, 
waarna bet bedrag der ondersteuning opnieuw 
zal worden vastgesteld : 

dat burgemeester en wethouder8 van Culem 
borg daartegen aanvoeren, dat C. van 't Pad, 
geboren 4 Februari 1915 te Harderwijk, op 3 
Januari 1936 is gehuwd met Jacoba van Ben
tum , geboren 21 Januari \915 te Beusichem; 
dat deze persoon zich eerst op 18 Februari 1936 
in deze gemeente heeft gevestigd, komende uit 
de gemeente Leerdam ; dat hlj zich te voren 
eenige malen aan het Blll'eau voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon om ondersteuning meldde, 
waaraan niet werd voldaan, omdat deze per
soon geen Culemborger was en zijn domicilie had 
te Leerdam ; dat door het Bureau voor Maat
schappelijk Hulpbetoon genoemden Van 't Pad 
ernstig onder het oog is gebracht, dat hlj, in 
de omstandigheden, waarin hij verkeerde, niet 
moest gaan verhuizen, daar en geen enkele ge
meente is, die bereid gevonden wordt menscben 
in de steunregeling op te nemen, die zich werk
loos van elders in die gemeente vestigen ; dat 
Van 't Pad zich, ondanks deze herhaalde waar
schuwingen, toch in Culemborg vestigde, en wel 
op 18 Februari 1936; dat hlj verscheidene po
gingen heeft gedaan om in de steunregeling te 
Culemborg te worden opgenomen, waarop ech
ter niet werd inge~aan, omdat hij nog niet den 
voorgeschreven tiJd in deze gemeente woon
achtig was; dat hij eveneens niet als armlastig 
werd beschouwd, omdat bij onderzoek bleek, dat 
hlj in zijn onderhoud voorza~ door het maken 
van houtsnijwerk, hetwelk hij vervolgens ver
kocht; dat Van ' t Pad op 6 Mei 1936 geheel 
uit eigen beweging naar zijn vorige gemeente 
Leerdam is vertrokken ; dat hij zich namelijk 
begin Mei bij het Crisiscomité (Commissie C) 
te Culemborg vervoegde, waarbij hij het voor
nemen te kennen gaf, te willen gaan verhuizen 
naar de gemeente Leerdam om aldaar bij zijn 
ouders te gaan inwonen ; dat hij daarbij mede-
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deelde, dat hij gemeend had in de gemeente 
Culemborg met houtsnijwerk zijn brood te 
kunnen verdienen, doch dat hem dit was tegen
gevallen en h:ij daarom maar weer naar zijn 
vorige gemeente Leerdam vertrok ; dat dit 
vertrek voor hem echter eenige kosten mede
bracht, waarom hij aan de gemelde commissie 
verzocht, hem voor dekking dezer kosten een 
bedrag in eens te willen geven ; dat dit daarop 
door de gemelde commissie is geschiedt, echter 
geheel buiten medeweten van het gemeente
bestuur of van het Bureau voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon; dat de heer 0. de Beus deze 
aangelegenheid heeft behandeld en afgewerkt 
in zijn kwaliteit van secretaris-penningmeester 
va,n Commissie C van het Culem borgsch Crisis
comité ; dat, alvorens de Heer de -Beus aan 
Van 't Pad het bedrag van f 15.- overhandigde, 
hij hem eerst bewijzen heeft gevraagd, dat hij 
inderdaad ging verhuizen; dat deze maatregel 
is te rechtvaardigen, omdat er in den tegen
woordigen tijd nogal eens personen komen, die 
onder allerlei voorwendsels geld trachten los
te krijgen, waarvan ook de heer de Beus onder
vinding heeft opgedaan ; dat de omstandigheid, 
dat Van 't P ad zich tot de genoemde commissie 
C wendde, zijn grond hierin vindt, dat hij er 
van overtuigd was, nergens anders te zullen 
slagen; 

0. dat blijkens het bovenstaande burgemees
ter en wethouders van Leerdam van oordeel zijn, 
dat van de zjjde van de gemeente Culemborg 
invloed op de komst van Van 't Pad te Leerdam 
is uitgeoefend, zoowel omdat aan Van 't Pad te 
Culemborg de noodzakelijke steun is geweigerd, 
als omdat men aldaar door de beschikbaarstel
ling van geld zijn verhuizing naar Leerdam 
heeft mogelijk gemaakt ; 

dat evenwel de eerstbedoelde omstandigheid 
niet als invloed in den zin der Armenwet kan 
worden aangemerkt ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Culem 
borg, wat het andere punt betreft, hebben mede
gedeeld, dat, nadat Van 't Pad zich begin Mei 
1936 tot het plaatselijk crisis-comité aldaar had 
gewend onder mededeeling, dat h:ij naar de ge
meente Leerdam wilde verhuizen om aldaar 
bij zijn ouders te gaan inwonen, h:ij, ter bestrij
ding van de verhuiskosten van dit comité, ge
heel buiten weten van het gemeentebestuur 
of van het Bureau voor Maatschappelijk Hulp
betoon, een bedrag van f 15.- heeft ontvangen ; 

dat onder deze omstandigheden geen aanlei
ding bestaat tot toepassing in het onderwerpe
lijke geval van artikel 40, tweede lid, der Armen
,vet; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat geen termen bestaan om met 
toepassing van artikel 40, tweede lid, der Armen
wet de kosten van ondersteuning van Caspar van 
' t Pad door het burgerlijk armbestuur te Leer
dam geheel of gedeeltelijk ten laste te doen 
komen van de gemeentelijke instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Culemborg; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

1 Februa1·i 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet art. 4. ) 

Kantonr.: Met de woOl'den "in hoofd
zaak" in art. 4, lid 1 sub c der Winkel
sluitingswet wordt bedoeld, dat de voor
naamste artikelen welke iemand in be
doelde winkels ten verkoop in voorraad 
mag hebben melk en melkproducten zijn 
en niet zooals i. r.. bovendien nog een ver
scheidenheid van eet- en drinkwaren ; niet 
ter zake doet, of verd. voornamelijk handel 
drijft in melk, daar slechts rekening moet 
worden gehoudef\ met het aantal der ver
schil lende artikelen, dat verd. buiten melk 
en zuivelproducten nog ten verkoop in 
voorraad heeft gehad. 

H. R.: In vorenstaande overweging ligt 
niet een verkeerde toepass ing van art. 4, 
lid 1 , onder c der Winkelsluitingswet. 
Terecht toch oordeelde de K antonr., dat 
het bij de toepass ing vau dat artikel niet 
aar.komt op den winkelomzet, doch op de 
samenstell ing van den winkelvoorraad. Dit 
is in overeenstemming met de woorden van 
het art ikel en vindt bovendien bevestiging 
in de geschiedenis . 

Op het beroep van L. W. J. de L., melkhan
delaar, te Schiedam, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van het K antongerecht te 
Schiedam van 14 Oct. 1936, waarbij requirant 
ter zake van: ,,als hoofd van een winkel, 
dezen voor het publiek geopend hebben ge
durende den Zondag, terwijl tijdens het ple
gen van het feit nog geen twee jaren zijn ver
loopen sedert een vroegere veroordeel ing van 
den schuldige wegens gelijke overtreding on
herroepelijk is geworden", met aanhaling van 
de artt. 1, 2 aanhef en onder a, 10, 11 en 14 
der Winkelsluitingswet 1930, S. 460, 23, 91 
Sr., is verom·deeld tot een geldboete van vier 
gulden en een vervangende hechtenis van 
twee dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Bij vonnis van den Kantonrechter te Schie
dam · werd als bewezen aangenomen, dat te 
Schiedam op Zondag 14 Juni 1936, omstreeks 
12 uur, in een in perceel Nassaulaan 29 ge
vestigde besloten ruimte, (waar of van waar
uit voorwerpen of stoffen aan het publiek in 
het klein plachten te worden verkocht) (zijnde 
deze ruimte een winkel, waarvan verdachte 
hoofd of bestuurder was), een als pub! iek in 
dien winkel aanwezige persoon volgens opgaaf 
genaamd Wilhelmina Bosboom is bediend, 
zulks terwijl de onderwerpelijke winkel alstoen 
ingevolge de Winkelsluitingswet 1930, S. 460, 
voor het publiek gesloten moest zijn, dit all es 
nadat een vroegere veroordeeling van hem 
verdachte wegens overtreding van art. 2 der 
Winkelsluitingswet 1930, S. 460, uitgesproken 
bij vonn is van het Kantongerecht te Schiedam 
van 16 December 1935 onherroepelijk was ge
worden. 

Met aanhaling enz. 
Requirant voorzag zich tegen deze uitspraak 

in cassatie. In de schriftuur wordt aangevoe1·d, 
dat requirants winkel een melkwinkel is, en 
hoewel er naast melk en zuivelproducten ook 
enkele andere artikelen worden verkocht, de 
winkel het karakter draagt van een melk-
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winkel, waar in hoofdzaak melk en zuivel
producten worden verkocht. Requirant meent, 
dat hij ingevolge art. 4 lid 1 sub c der Win
kelsluitingswet (gewijzigd bij de wet van 27 
Juli 1934 S. 450) zijn winkel des Zondags van 
8 uur des voormiddags tot 12 uur des middags 
geopend mag hebben voor den verkoop van 
mel k en room. 

De Kantonrechter heeft dit verweer verwor
pen en overwogen: dat toch met de woorden 
,.in hoofdzaak" in art. 4, sub c, van de Win
kelsluitingswet 1930, S . 460, wordt bedoeld, 
dat de voornaamste artikelen, welke iemand 
in bedoelde winkels ten verkoop in voorraad 
mag hebben melk en melkproducten zijn en 
niet zooals in het onderhavige geval boven
dien nog een verscheidenheid van eet- en 
drinkwaren; dat niet terzake doet of ver
dachte voornamelijk handel drijft in melk, 
vermits er slechts rekening gehouden moet 
worden met het aantal van de verschillende 
artikelen, dat verdachte buiten melk en zui
velproducten nog ten verkoop in voorraad 
heeft gehad ; 

Blijkens het als bewijsmiddel gebezigde pro
ces-verbaal opgemaakt door de politiebeamb
ten, waren in requirants winkel ten verkoop 
in voorraad, honingsoepen, maggi-producten, 
puddingpoeder, puddingsaus, vruchtenmelange, 
bussen groenten, vruchten in blik, (peren, 
abrikozen, appelen, ananas). jam, bak- en 
braadvet, koffie, thee, potten honing, zalm, 
tomatenpuree, koekjes, chocolade, cacao, uitjes 
in het zuur, augurken in het zuur, piccalilly, 
bonbons, pilchards, sardines, ontbijtkoek, be
schuit, mayonnaise, limonade, eieren en mar
garine en verder nog melk, boter, kaas en 
room. 

De Kantonrechter heeft uit de omstandig
heid dat requirant buiten melk en melkpro
ducten nog zooveel andere artikelen ten ver
koop in voorraad had, kunnen opmaken, dat 
in zijn winkel niet in hoofdzaak melk en zui
velproducten in voorraad waren, en dat de 
uitzonderingsbepaling van art. 4 lid 1 sub c 
der Winkelsluitingswet derhalve niet van toe
passing is op requirants winkel. Door deze 
uitspraak acht ik dit wetsvoorschrift niet ver
keerd toegepast noch geschonden. 

In de schriftuur wordt betoogd, dat de vraag 
of art. 4 lid 1 sub c toepasselijk is, hiervan 
dient af te hangen, of de meerderheid der per 
jaar verkochte goedéren bestaat uit melk en 
zuivelproducten. Ik kan mij met deze opvat
ting niet vereenigen. 

Het artikel spreekt over het uitsluitend of 
in hoofdzaak ten verkoop in voorraad hebben 
dus over het feitelijk aanwezig hebben der 
artikelen; of aan het einde van een jaar van 
een artikel meer verkocht is dan van een 
a nder artikel is m. i. niet van belang. 

De beslissing welke artikelen in hoofdzaak 
in voorraad waren is overigens van feitelijken 
aard en in cassatie niet aantastbaar en het 
vonnis houdt de gronden in, waarop het be
rust, zoodat er m. e. voor cassatie geen aan
leiding is. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De H ooga Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 

Gelet op de door den requirant ingezonden 
schriftuur, waarbij als grief tegen het vonnis 
wordt ingebracht, dat de kantonrechter ten 
onrechte niet het bepaalde in art. 4, lid 1 
onder c der W inkelsluitingswet, zooals dat 
luidt ingevolge de Wet van 27 J uli 1934, S. 
450, op het onderhavige geval heeft toege
past; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant, met qual ificatie en strafoplegging 
als voormeld, overeenkomstig de dagvaarding 
is bewezen verklaard: dat te Schiedam enz. 
(zie Conclusie); 

dat de Kantonrechter daarbij, naar aanlei
ding van de door requirant ingeroepen toe
passelijkheid van art. 4, lid 1, onder c, der 
gewijzigde Winkelsluitingswet, zulks op grond, 
dat in zijn winkel in hoofdzaak melk en melk
producten worden verkocht, heeft overwogen: 

"dat het door verdachte gevoerde verweer 
niet opgaat en mitsdien door Ons wordt ver
worpen; dat toch met de woorden "in hoofd
zaak" in art. 4, sub c, van de Winkelsluitings
wet 1930, S. 460, wordt bedoeld, dat de voor
naamste artikelen welke iemand in bedoelde 
winkels ten verkoop in voorraad mag hebben 
melk en melkproducten zijn en niet zooals in 
het onderhavige geval bovendien nog een ver
scheidenheid van eet- en drinkwaren; dat niet 
terzake doet of verdachte voornamelijk handel 
drijft in melk, vermits er slechts rekening ge
houden moet worden met het aantal van de 
verschillende artikelen, dat verdachte buiten 
melk en zuivelproducten nog ten verkoop in 
voorraad heeft gehad; " 

0. ten aanzien van de ingebrachte grief: 
dat in de voren aangehaalde overweging 

niet ligt een verkeè-rde toepassing van art. 4, 
lid 1, onder c der Winkelsluitingswet; 

dat toch de kantonrechter terecht heeft ge
oordeeld, dat het bij de toepassing van dat 
artikel niet aankomt op den winkelomzet, doch 
op de samenstell ing van den winkelvoorraad; 

dat dit is in overeenstemming met de woor
den van het artikel, hetwelk spreekt van win
kels, waar uitsluitend of in hoofdzaak be
paalde waren ten verkoop in voorraad zijn, 
maar bovendien bevestiging vindt in de ge
schiedenis; 

dat toch, terwijl in het ontwerp, hetwelk 
heeft geleid tot de Wijz igingswet van 1934, in 
overeenstemming met de bestaande wet, werd 
gesproken van winkels, waar uitsluitend of in 
hoofdzaak bepaalde waren worden verkocht. 
het voorloopig verslag te dien aanzien op
merkte, dat deze woorden "tot moeilijkheden 
aanleiding kunnen geven en in de praktijk 
ook reeds gegeven hebben, omdat de omzet 
moeilijk is vast te stellen, waarom dan in 
overweging werd gegeven te spreken van "ten 
verkoop in voorraad zijn", hetgeen op een
voudige wijze te controleeren valt"; dat naar 
aanleiding van deze opmerking en zich daar
mede vereenigend, de Regeering bij Memorie 
van Antwoord de tegenwoordige redactie heeft 
voorgesteld; 

dat de grief du.: niet tot cassatie kan leiden; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 
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l Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 67 .) 

Verwek tot verhaal van kosten van 
armenverwrging. Niet-ontv.verkl. van het 
beroep, omdat de termijn van tweemaal 
vier weken is overschreden. 

Geven eerbiedig te kennen: 
Burgemeeste1· en Wethouders der gemeente 

Leiden (adv. Mr. P. E. Briët); 
dat bij verzoekschrift, d.d. 18 Juni 1936, 

aan den Kantonrechter te Leiden, van welk 
verwek chrift een door den Griffier van het 
Kantongerecht gewaarmerkt afschrift hierbij 
wordt overgelegd, Burgemeester en Wethou
ders onder meer het volgende hebben gesteld: 

dat S. B., geboren 27 Maart 1871, van 5 
Maart 1936 tot 3 Juni 1936 voor rekening van 
de gemeente Leiden in het krankzinnigen
gesticht "Endegeest" te Oegstgeest is ver
pleegd, welke S. B. armlastig was; 

dat de onderhoudsplichtige won van ge
noemden S. B., genaamd F. B., met verlof 
hier te lande vertoevend, gedurende voor
noemden termijn van 5 Maart 1936 tot 3 Juni 
1936 een verlofstractement genoot van f 275 
per maand, terwijl zijn echtgenoote een ver
lofstractement genoot van f 105 per maand; 

dat de Kantonrechter op dit verwek den 
27 Juni 1936 een beschikking heeft gegeven, 
luidende als volgt: enz.; 

dat genoemde onderhoudsplichtige won F. 
B. van deze beschikking tijdig is gekomen in 
hooger beroep, daarbij onder meer stellende, 
dat hij, die gehuwd is en één kind heeft, met 
ingang van 20 Juli 1936 een salaris geniet, dat 
na aftrek van verschillende kortingen f 395 
per maand bedraagt; 

dat de Rechtbank te 's-Gravenhage op dat 
verzoek bij beschikking d.d. 22 September 
1936, waarvan hierbij de expeditie wordt over
gelegd, de beschikking van den Kantonrechter 
heeft verniet-igd en in hooger beroep recht
doende het oorspronkelijk verwek van Burge
meester en Wethouders van Leiden van de 
hand heeft gewezen; 

dat de Rechtbank die beschikking heeft ge
nomen onder meer op <le volgende gronden: 
enz · 

d~t requestranten tegen de beschikking van 
de R echtbank te 's-Gravenhage beroep in cas
satie instellen en daartegen als cassatiemiddel 
aanvoeren: enz . 

Volgt een antidotaal request van F. B., adv. 
Mr. G. H. E. ord Thomson, waarin de niet
ontv.heid van het beroep wordt betoogd, op 
grond, dat in het cassatiemiddel de artt. 384a 
en 384b B. W. niet zijn aangehaald en waarin 
verder het middel wordt bestreden. 

Conclusie van den .Proc.-Gen. Besier. 

Gezien vorenstaand verzoekschrift alsmede 
een tegenverwekschrift van F. B.; 

0. dat het oorspronkel ijke verwekschrift is 
ingekomen op 21 November 1936, de1·halve 
met overschrijding van den cassatietermijn van 
2 X 4 weken na de dagteekening van de 
bestreden beschikking van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage, welke op 22 September 1936 
1s gegeven; 

Concludeert tot niet-ontvankel ij kverklaring 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. betreffende de ontvankelijkheid van het 

beroep in cassatie: 
dat dit beroep is gericht tegen een beschik

king van de Arr.-Rechtbanlll te 's-Gravenhage 
de dato 22 September 1936, waarbij in hooger 
beroep een bes! issing werd gegeven op een 
verzoek tot verhaal van kosten van armenver
wrging, als bedoeld in de artt. 63 volgg. 
Armenwet; 

dat art. 67, 2e lid dier wet voor het hooger 
beroep een termijn van 4 weken geeft na de 
dagteekening van de beschikking in eersten 
aanleg, welk voorschrift - krachtens het be
paalde in art. 428 juncto het 2e lid van art. 
398 R v. - medebrengt dat het beroep in cas
satie moet worden ingesteld uiterlijk 8 weken 
na de dagteekening van de beschikking, waar
tegen het is gericht; 

dat het onderhavige verwekschrift echter 
eerst den 21sten November 1936 ter griffie 
van den H. R. is ingekomen, dus na het ver
strijken van genoemden termijn, zoodat het 
beroep in cassatie, a ls te laat ingesteld, niet
ontvankelijk moet worden verklaard; 

Verklaart het beroep in cassatie niet-ontvan
kelijk. 

( . J.) 

l Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Drankwet art. 11 ; Gemeentewet 
art. 168; Pol.Verord. Wageningen op her
bergen enz. a,·t. 7a.) 

Het bij de Drankwet S. 1931 n°. -176 
voor het eerst vastgesteld art. 11 voorziet 
allermin t in het onderwerp van art. 7a 
der Pol it ieverordening QP de herbergen, 
openb. vermakelijkheden, enz. der ge
meente Wageningen, waarbij uit hoofde 
van de bij art. 168 Gemeentewet omschre
ven belangen een blijvend verbod [om 
sterken drank te schenken in openb. ver
gunningslokalen] voor vaste dagen wordt 
gesteld. 

Met de latere inwerkingtreding van art. 
11 Drankwet is dus deze bepaling der 
Verordening niet ingevolge art. 194 Ge
meentewet vervallen. 

Met vorenbedoeld verbod is de gemeente
wetgever ongetwijfeld gebleven binnen de 
grenzen van art. 168 Gemeentewet. Het 
verbod kan voo1·zeker het belang der 
openb. orde, zedelijkheid en gezondheid 
betreffen, terwijl aan den gemeentel ijken 
wetgever ter beslissing is overgelaten, of 
de omstandigheden inderdaad zoodanige 
bepaling noodig maken. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Arnhem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Rechtbank voornoemd van 
13 Oct. 1936, houdende bevestiging in hooger 
beroep van een mondel ing vonnis van den 
Kantonrechter te Wageningen, waarbij C. v. 
II., vergunninghouder, geboren den 16 J uni 
1874 te Wageningen en wonende aldaar, ter
zake van: ,,in de geme.ente Wageningen in 
een voor het publiek toegankel ij ke localiteit, 
waarvoor een vergunning tot v;erkoop van 
sterken drank in het klein is verleend, sterken 
drank verstrekken des Zondags vanaf 6 uu r 
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in den namiddag", met aanhaling van de 
artt. 1, 7a, 19 der Politieverordening op de 
herbergen , openbare vermakelijkheden, lote
rijen en collecten der gemeente Wageningen 
(gewijz igd bij verordening afgekondigd 20 
Dec. 1922), 23, 91 Sr. , is veroordeeld tot eene 
geldboete van zes gulden en een vervangende 
hechtenis van zes dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S. , alth ans v. t . van art. 7a der Politiever
ordening op de Herbergen, Openbare verma
kelijkheden, Loterijen en Collecten van de 
Gemeente Wageningen, zooals deze laatstelijk 
is gewijzigd, in verband met art. 11 der Drank
wet 1931 S. 476 en de artt. 194 en 168 der 
Gemeentewet; 

welk middel is toegelicht als volgt: 
De Drankwet 1931 S. 476 laat in art. 11 

regeling door de Kroon open van de in iu·t. 
'la sub a van de Gemeentelijke Verordening 
geregelde materie. 

Hoewel - voor zoover mij bekend - een 
dergelijk Koninklijk Besluit niet is afgekon 
digd, doet dit mijns inziens niets af aan de 
juistheid van het standpunt, dat art. 194 der. 
Gemeentewet hierdoor van toepassing is op 
het hierboven aangehaalde artikel der Ge
meentelijke Verordening. 

Doch ook al wude men dit standpunt ver
werpen, dan nog is dat artikel naar mijn 
opvatting in strijd met art. 168 der Gemeent{'
wet, aangezien noch de openbare orde, noch 
de zedelijkheid, noch ook de gezondheid 
eischen, dat op alle Zaterdagen en Zondagen 
des jaars na 6 uur des namiddags in de voor 
het publiek toegankelijke vergunningslocali
teiten van de gemeente Wageningen geen 
sterke drank te koop wordt aangeboden, ver
strekt of gebruikt. Zulks is alleen denkbaar 
bij bijwndere gelegenheden of onder buiten
gewone omstandigheden, zooals de ·w etgever 
van de Drankwet 1931 terecht gevoeld heeft; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van gerequireerde overeenkomstig de dagvaar
ding, met quali ficatie en strafoplegging als 
voormeld, is bewezen verklaard: 

dat hij op Zondag 30 November laatstleden 
(1935) des namiddags omstreeks 8¼ uur in de 
gemeente Wageningen in een voor het publiek 
toegankelijke localiteit, bij hem, verdachte, als 
caféhouder in gebruik en gelegen aan de 2e 
Gerdesstraat, voor welke localiteit een vergun
ning tot verkoop van sterken drank in het 
klein als bedoeld bij de Drankwet 1931 S. 
476 w as verleend, sterken drank als bedoeld 
in genoemde wet -, heeft verstrekt aan H. 
Seves; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat art. 7a der Politieverordening op de 
herbergen, openbare vermakelijkheden, lote
rijen en collecten, vastgesteld door den raad 
der gemeente Wageningen 17 Juni 1904 en 
laatstelijk gewijzigd 1 December 1922, voor
zooveel te dezen van belang, luidt: 

Art. 7a. Het is verboden in eene voor het 

publiek toegankelijke lokaliteit, waarvoor eene 
vergunning tot verkoop van sterken drank in 
het klein is verleend, sterken drank te koop, 
aan te bieden, te verstrekken of te gebruiken: 

a. des Zaterdags en des Zondags vanaf 6 uur 
in den namiddag; 

b. op den lotingsdag tusschen des morgens 
7 en des avonds 6 uur. 

dat het middel de toepassing van dit artikeE 
op het bewezenverklaarde op tweeërlei grond. 
bestrijdt, in de eerste plaats omdat het artikel 
ingevolge art. 194 der Gemeentewet wu zijn 
vervallen met de inwerkingtreding van art. 11 
der Drankwet S. 1931, n°. 476, en in de 
tweede plaats, omdat met dit artikel in elk 
geval wu zijn overschreden de aan den Raad 
ingevolge art. 168 der Gemeentewet toekomen
de bevoegdheid; 

dat dit middel echter faalt; 
dat toch het bij de Drankwet S. 1931, n° _ 

476, voor het eerst vastgesteld art. 11, aan 
de Kroon de bevoegdheid voorbehoudend voor 
het geval van buitengewone omstandigheden, 
die gevaar opleveren voor de openbare orde, 
voor een bepaalden tijd voor het geheel of een 
gedeelte van het Rijk den verkoop, de afle
vering, de verstrekking en het gebruik van 
sterken drank in vergnnningslocaliteiten te 
verbieden - bevoegdheid waarvan de uitoefe
ning blijkens de toelichting alleen wordt be
doeld voor het geval de toestand niet met 
plaatselijke verordeningen kan worden be
heerscht - allerminst voorziet in het onder
werp van art. 7a der voornoemde Verordening, 
waarbij uithoofde van de bij art. 168 der 
Gemeentewet omschreven belangen een blij
vend verbod voor bepaalde vaste dagen wordt 
gesteld; dat dus met de latere inwerkingtre
ding van art. 11 der Drankwet S. 1931, n° . 
476 deze bepaling der Verordening niet inge
volge art. 194 der Gemeentewet is vervallen; 

dat mitsdien slechts blijft de in het middel 
in de tweede plaats opgeworpen vraag n.l. of 
de gemeentewetgever met deze bepaling is 
gebleven binnen de grenzen van art. 168 der 
Gemeentewet, welke vraag echter ongetwijfeld 
bevestigend moet worden beantwoord, nu im
mers een verbod als hier gestel cl voorzeker 
het belang der openbare orde, zedelijkheid en 
gezondheid kan betreffen, terwijl aan de ge
meentelijke wetgever ter beslissing is overge
laten, of de omstandigheden inderdaad wo
danige bepaling noodig maken; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

1 F eb,·uari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Wegenbelastingwet [Motorrijtui
genbelastingwet] art. 3 ; Sv. art. 430 .) 

De Politierechter, vrijsprekend "vermits 
niet is be,yezen, dat er goederen in den 
auto geladen waren tijdens de bekeuring", 
is blijkbaar van oordeel geweest, dat van 
een motorrijtuig niet ingericht voor per
sonenvervoer, en deswege begrepen onder 
art. 3, lid 1, sub d der Motorrijtuigenbo
lastingwet, in den zin van evengenoemde 
bepaling slechts sprake kan zijn, indi en 
ten tijde van het r ijden op den openbaren 
weg daarmede ook inderdaad iets anders 
dan personen, en wel goederen, worden 
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vervoerd. Deze opvatting is in strijd met 
de duidelijke woorden der wet, die niet het 
oogenblikkelijk gebruik, doch de inrich
ting bes! issend doet zijn. 

De gegeven beslissing is niet een vrij
spraak in den zin van art. 430 Sv. omdat 
de Politierechter daarbij niet heeft beraad
slaagd op den grondslag der t.1 .1. , zooals 
deze kennelijk, in overeenstemming met 
art. 3, lid 1 onder d der Motorrijtuigen
belastingwet moet worden opgevat. 

[Adv.-Gen. van Lier: Door vrij te spre
ken, omdat niet bewezen was, dat er goe
deren in den auto geladen waren, heeft de 
Politierechter over eene andere t.1.1. eene 
beslissing gegeven, dan die welke bij dagv. 
geste ld was.] 

Op het beroep van den Rijksadvocaat te 
Maastricht, optredende voor den Minister van 
Financiën, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van den Politierechter bij 
de Arr.-Rechtbank te Roermond van 21 Oct. 
1936, waarbij J. H. S., koopman, te H erten, 
is vrijgesproken van het hem te laste gelegde; 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Gerequireerde heeft zich voor den Poli t ie
rechter te Roermond te verantwoorden ge
had ter zake, dat hij wonende, al thans geves
tigd zijnde te H erten den 14 September 1935, 
des namiddags omstreeks 12.40 uur, op den 
openbaren weg, Buitenop in de gemeente 
Roermond heeft bereden een 4 wielig motor
r ijtuig niet ingericht voor personenvervoer 
doch als bestelwagen doordat in de achter
wand een deur was aangebracht en geen 
achterbanken daarin aanwezig waren, merk 
Chevrolet motornummer 323177, chass isnum
mer 2718, gewicht 1353 K . G. , Politienummer 
P 13594, van welk motorrijtuig hij de houder 
was, zonder dat daarvoor de ingevolge de 
Motorrij tuigenbel astingwet verschuldigde be
lasting was voldaan. 

Bij zijn mondeling vonnis gaf de Politierech
ter de volgende uitspraak: Vrijspraak vermits 
n iet is bewezen dat er goederen in de auto 
geladen waren tijdens de bekeuring. 

De Rijksadvocaat heeft zich voorzien in cas
satie en stelt bij zijn schriftuur als middel 
voor: S. , althans v. t. van artt. 3, 7, 17 der 
Motorrij tuigenbelastingwet, en artt. 350, 352, 
367 en 530 Sv. Ter toelichting is aangevoerd: 
dat het vonnis in wezen niet inhoudt eene 
vrijspraak, doch een bedekt ontslag van rechts
vervolging; 

dat toch als grond voor de vrijspraak niet 
wordt gesteld, dat het fe it , dat is ten laste 
gelegd, niet is bewezen, doch slechts dat niet 
is bewezen, dat ten tijde der bekeuring goede
ren in het motorrijtu ig geladen waren, eene 
omstandigheid, die geheel staat buiten de ten
lastelegging; 

dat dus de rechter niet heeft beslist op den 
grondslag der tenlastelegging, doch deze ten
l astelegging heeft uitgebreid met eene omstan
digheid, welke, volgens zijn oordeel , moet 
aanwezig zij n voor de strafbaarheid van het 
feit, waarna hij , deze omstandigheid niet be
wezen achtend, de verdachte heeft vrijgespro
ken, waardoor hij in schij n eene vrijspraak 

gaf, doch in wezen als zijne meening te ken
nen gaf dat de tenlastelegging, waarin boven
genoemde omstandigheid niet was aangehaald, 
niet inhield een strafbaar feit , en dus den 
verdachte ontsloeg van rechtsvervolging; 

dat bij den eisch stellende dat het motor
rij tuig tijdens de bekeuring - waarmede klaar
blijkelijk bedoeld is tijdens het rijden op den 
openbaren weg - beladen moest zijn met goe
deren, wilde verdachte strafbaar zijn, heeft 
geschonden althans verkeerd heeft toegepast 
art. 3 der Motorrij tu igenbelastingwet; 

dat dit wetsartikel onderscheid maakt tus
schen motorrijtuigen ingericht voor personen
vervoer, bedoeld onder letter b van genoemd 
artikel en motorrijtuigen niet vallende onder 
gen. letter b, waaronder dus verstaan moeten 
worden motorrijtuigen, niet ingericht voor 
personenvervoer; 

dat dus in deze de inrichting van het motor
rijtuig het bedrag der te betalen belasting 
bepaalt en dit mitsdien van belang is en niet 
de omstandigheid of in dat motorrijtuig al 
dan niet goederen vervoerd worden. 

De grief komt mij gegrond voor. Er is niet 
ten laste gelegd dat er goederen in de auto 
geladen waren tijdens de bekeuring en door 
vrij te spreken omdat dit niet bewezen was, 
heeft de politierechter inderdaad over een 
andere telastelegging een beslissing gegeven 
dan die, welke bij dagvaarding gesteld was. 
De gegeven vrijspraak betreft a lwo niet het
geen was ten laste gelegd en kan dus niet gel
den als een vrijsprnak, waarover art. 430 Sv. 
hanlelt. H et beroep in cassatie acht ik der
halve ontvankelijk en daar niet op den grond
slag der telastelegging is beraadslaagd en be
slist, zijn geschonden de artt. 350 en 352 
i.v. m. 367 Sv. Ik concludeer mi tsd ien tot 
vernietiging van het aangevallen vonnis en 
verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof 
te ' s-Hertogenbosch ten einde op de bestaande 
dagvaarding opnieuw te worden berecht en 
afgdaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schr iftuur en luiden
de: (zie Conclusie); 

0 . dat bij inleidende dagvaard ing aan gere
quireerde is telastegelegd, dat hij wonende, 
enz. (zie Conclusie) ; 

dat de Politierechter ter zake een vrijspraak 
heeft gegeven, zulks "vermits niet is bewezen, 
dat er goederen in de auto geladen wa ren 
tijdens de bekeuring" ; 

0. dat, waar het h ier betreft een vrijspraak, 
allereerst moet worden bes! ist over de ont
vankelijkheid van het beroep; 

0. te dien aanzien; 
dat blijkens het vorenstaande aan gerequi

reerde is telaste gelegd, dat hij zonder de ver
schuldigde belasting te hebben voldaan op 
den openbaren weg heeft bereden een 4 wielig 
motorrij tuig niet ingericht voor personenver
voer doch als bestelwagen; 

dat deze telastlegging kennelijk het oog 
heeft op een overtreding van art. 17 jis 3 en 
7 van de Motorrij tuigenbelastingwet; 

dat de Polit ierechter, vrij sprekend op voor
melden grond, klaarbl ijkelijk van oordeel is 
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geweest, dat van (len motorrijtuig, niet inge
richt voor personenvervoer, en deswege be
grepen onder art. 3, eerste lid onder d der 
Motorrijtuigenbelastingwet, in den zin van 
evengenoemde bepaling slechts sprake kan zijn, 
indien ten tijde van het rijden op den open
baren weg daarmede ook inderdaad iets an
ders dan personen, en wel goederen, worden 
vervoerd; 

dat deze opvatting echter in strijd is met de 
duidelijke woorden der wet, die niet het oogen
blikkelijk gebruik, doch de inrichting beslis
send doet zijn ; 

dat derhalve de Politie rechter bij zijn be
sli ss ing niet heeft beraadslaagd op den grond
slag van de telastlegging, zooals deze kenne
lijk, in overeenstemming met de evengenoemde 
wetsbepaling, moet worden opgevat, en deze 
bes! issing dan ook niet is een vrijspraak in 
den zin van art. 430 Sv., zoodat het beroep 
is ontvankelijk; 

0. alsnu ten aanzien van dit beroep: 
dat uit het vorenstaande de gegrondheid 

rlaarvan volgt, immers de Politierechter, niet 
beraadslagend en beslissend op den grondslag 
der telastlegging, heeft geschonden de artt. 
350, 358 jis 530, 367 Sv., hetgeen ingevolge 
art. 358 nietigheid medebrengt ; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

' s-Hertogenbosch ten einde op de bestaande 
dagvaarding opnieuw te worden berecht en 
a fgedaan. 

(N. J .) 

1 F ebruari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905, art. 2, 2° en art. 
2, 3°.) 

Weliswaar begint het als "memorandmn" 
betit.eld, door req. aan van B. geleverd 
stuk met "bevestig ing" van een gesloten 
overeenkomst van koop en verkoop op 
afbetaling van eerst na volledige betaling 
te leveren premie-aandeelen 1904 der Holi. 
Grondcredietbank, van welke series en 
nummers nog onbepaald zijn, doch daar
naast kent req. bij dat stuk aan den " koo
per" het recht toe om, nadat de eerste 
betaliqg zal zijn geschied, mede te dingen 
naar prijzen of premiën in ge ld gelijk
staande met een twinti gste van het bedrag 
der prijzen of premiën, dat bij loting zal 
vallen op will ekeurige in het memorandum 
met series en nummers aangewezen soort• 
gelijke aandeelen, elk. opgegeven nummer 
bij uitloting te vervangen door een ander. 

Door een stuk met wodanigen inhoud 
als een oorspronkelijk aandeel in een dom· 
reg. aangelegde loterij aan te me1.·ken, 
heeft de R echtb. geen enkel wettelijk voor
schrift geschonden, te rwijl zij terecht heeft 
verwo1·pen de steil ing van req., dat het 
stuk een ,;certificaat" ~1,1 zijn als bedoeld 
in art. 2 sub r- de!· Loterijwet 1905. 

Op het beroep vab · S. G., koopman, te 
's-Gravenhage, ' requirant van cassatiii tegen 
een vonnis van de •Rechtbank te 's-Gravenhage_ 
van 3 Oct. 1'936, ' waarbij in hooger beroep, 
met vernietigln·g ' vah een vonnis van den 

L. 1B37. 

K antonrechter te 's-Gravenhage van 13 Aug. 
1935, requirant t.er zake van: ,,aandeel en in 
een andere loterij dan de zoodanige tot het 
aanleggen en houden waarvan de bij de Lo
terijwet 1905 vereischte toestemming is ver
leend, afleveren", met aanhaling van de artt. 
2 aanhef en sub 2° j 0 6 van genoemde wet en 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot f 10 boete, bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door vijf dagen hechtenis; (gepleit door Mr. 
E. Hollander). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van de in eersten aanleg 
gegeven uitspraak verklaarde de Rechtbank 
alh ier bewezen: dat requirant te 's-Graven
hage omstreeks de maand Maart 1935 aan W . 
van Barneveld-Zegel , een stuk heeft afgele
verd, dat naast hier niet t.er zake doende bij 
zonderheden het volgende behelsde: 

,,Centraal K a ntoor ' s-Gravenhage. 
Memorandum aan Mevrouw W . van Barne

veld-Zegel, Driebergen. 
Bij dezen bevestigen wij de deelneming 

Uwerzijds aan vijf Holi. 15 gulden aandeelen 
van 1904 (Maatschappij gevestigd te Den 
Haag en goedgekeurd ·bij K. B. van 22 Sept. 
1904 N° . 24). Deze deelneming is te voldoen 
met f 75 en wel met een eerste betaling van 
f 7.50 en vervolgens f 2.62½ of f 3.62½ per 
maand, waarbij incassokosten zij)) inbegrepen. 

Na de eerste beta ling begint direct het 
winstrecht op onderstaand vermelde series en 
nummers van vijf dezer aandeelen en wel 
S . 00552 °. 20, S. 02254 N °. 38, S. 02276 
N °. 35, S. 02282 °. 46 en S . 02291 N°. 36. 

a betaling van f 75 kunnen vijf origineele 
Holi. 15 gulden aandeelen met onbepaalde 
seri es en nummers in ontvangst worden ge
nomen zoodra deze memorandum is ingele
verd. 

Indien de kooper 14 dagen na den bepaalden 
datum zijn beta lingen niet heeft vo ldaan, ver
vallen voor hem alle aanspraken en rechten 
uit de overeenkomst ontstaan en kan hij 
geen terugbetaling vorderen. 

Centraál Kantoor 's Gravenhage". 
w.g. S . G ., 

welk stuk een aandeel vormde in een door 
verdachte aangelegde loterij, di e den deel
nemers de gelegenheid. gaf tegen de in het 
stuk omschreven betalingen mede te dingen 
naar prijzen in geld, die waren ui tgeloofd ten 
behoeve van die deelnemers, die a ls winnaars 
zouden worden aangewezen, doordat op een 
Holi. 15 gulden obligatie van een der op hun 
Memorandum vermelde nummer~ een prijs zou 
vallen zulks terwij\ . de winners der prijzen 
van de Hollandsche 15 guldën Obligaties wer
d e n aangew ezen door h et lot, dit a ll es terwijl 
de volgens de Loterijwet'. 1905 vereischte toe
stemming voor de door verdachte aangelegde 
loterij niet was verkregen. 

Tegen het vonnis wordt opgekomen met het 
middel: S. of v. t, van de artt. 162 Grond
wet, 350, 358 , ·359, 425 Sv. en art. 2 · ten 2e 
der Loterijwet 1905 omdat de Rechtbank den 
requirant veroordeelde· ais schuldig aan over
treding van art. 2 t.en fe der Loterijwet 1905, 
zulks hoewel uit den . in de dagvaarding over- . 
genomen•·inhoud ·van ' het stuk waarop de ver-

- 1. 3 
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volging en de veroordeeling berust, wel blijkt 
dat requirant vijf obligaties Hollandsche 
Grondcredietbank verkocht heeft, doch geens
zins dat hij een stuk heeft afgeleverd, dat 
recht gaf op een prijs, zoodat door bewijsmid
delen onmogelijk bewezen kon worden, dat het 
laatste wel het geval is. 

D Rechtbank heeft uit het vonnis van den 
Kantonrechter de bewijsmiddelen overgenomen. 
Als bewijsmiddel is o. m. gebezigd het in het 
middel bedoelde stuk, dat luidt: 

Centraal K antoor 's-Gravenhage. 
Memorandum aan Mevrouw W. v. Barne

veld-Zegel te Driebergen. 
Bij dezen bevestigen wij de deelneming 
werzijds aan Vijf Holi. 15 gulden aandeelen 

van 1904 (Maatschappij gevestigd te Den 
Haag en goedgekeurd bij K. B. van 22 Sep
tember 1904, N°. 24). Maatschappij-Kapitaal 
en Reserve f 3,300,000. 

Deze deelneming is te voldoen met f 75 en 
wel met een eerste betaling van f 7 .50 en 
vervolgens f 2.62½ of f 3.62½ per maand, 
waarbij de incassokosten zijn inbegrepen. Na 
de eerste betaling begint direct het winstrecht 
op onderstaand vermelde series en nummers 
van vijf dezer aandeelen, en wel: S. 00562 N °. 
20, S. 02254 N°. 38, s. 02276 N°. 35, s. 
02282 N°. 46, S. 02291 ° . 36. 

De verkoop dezer aandeelen en deelneming 
van winstrecht geschiedt uitsluitend volgens 
het door geteekende, hierbij behoorende ver
koopcontract, waarin bovenvermelde series en 
nummers zijn aangegeven. Na betaling van 
f 76 kunnen vijf origineele Holi. 15 gu lden 
aandeelen met onbepaalde series en nummers 
in ontvangst worden genomen, zoodra deze 
Memorandum is ingeleverd. De eerste beta
ling moet steeds aan den agent worden vol
daan, terwijl de verdere bedragen alleen wor
den erkend met den naam en onderteekening 
der Firma, of recu's van aan deze gezonden 
postwissels. 

Indien de kooper 14 dagen na den bepaal
den datum zijn betalingen niet heeft voldaan, 
vervallen voor hem alle aanspraken en rechten 
uit de overeenkomst ontstaan en kan hij geen 
terugbetaling vorderen. De jaarlijksche winst
trekkingen hebben steeds op dem:elfden datum 
plaats en wel op 15 Februari , 16 April, 15 
Juni, 15 Augustus, 15 0ctober en 15 Decem
ber. De kleinste prijs is f 16 voor elk aandeel, 
terwijl de hoogste prijs is f 120,000. Nieten 
bestaan er niet. Alle prijzen worden in con
tanten uitbetaald. Hooge prijzen worden tele
grafisch bericht. De trekkingslijsten worden 
U om treeks 8 dagen na elke trekking ged u-
1•ende de betaling gratis toegezonden. 

Het eerste bedrag f 7.50 ontvangen. 
's-Gravenhage, Maart 1935. 

Centraal Kantoor 's-Gravenhage. 
w.g. S. G. 

De R echtbank heeft nu den inhoud van dit 
stuk in verband met hetgeen uit de overige 
bewijsmiddelen bleek, aldus verstaan, dat re
quirant den deelnemer gelegenheid gaf tegen 
de in het stuk omschreven betalingen mede te 
dingen naar prijzen in geld. di e waren uitge
loofd ten behoeve van die deelnemers, die als 
winnaars zouden worden aangewezen. De hier
tegen ingebrachte grief, dat uit den inhoud 
van dit stuk niet kan blijken, dat requirant 

een stuk heeft afgeleverd, dat recht gaf op 
een prijs, maar wel dat hij 5 obligaties Hol
landsche Grondcredietbank verkocht heeft, 
kan geen aanleiding geven tot cassatie. De 
uitlegging van den inhoud van bedoeld stuk 
is immers van feitelijken aard en behoort tot 
het terrein van den rechter, di e over de feiten 
heeft te oordeelen. Nu in de feitelij ke instan
tie is aangenomen, dat het z.g.n. memoran
dum niet inhoudt het verkoopen van obligaties 
van de Hollandsche Grondcredietbank maar 
het geven van gelegenheid aan den deelnemer 
om mede te dingen naar prijzen, kan hier
tegen in ca satie niet met vrucht opgekomen 
worden. 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen volgt, dat 
requirant de gelegenheid heeft opengesteld 
om tegen voldoening van een geldelijk bedrag 
mede te dingen naar prijzen of premie in 
geld, terwijl van de deelnemers zij als win
ners werden aangewezen op wier z.g.n. me
morandum een zelfde serie en nummer was 
vermeld a ls serie en nummer van een obliga
tie der Hollandsche Grondcredietbank waarop 
een premie viel. Dit komt dus hiernp neer, 
dat requirant gebruik maakte van de trek
kingen van genoemde bank, zooals voor an
dere loterijen tot voor kort gebru ik werd ge
maakt van de trekkingen der Staatsloterij. 

Door de gemachtigde van requirant is onder 
meer opgegeven, dat requirant handelende 
onder de naam Centraal Kantoor, te 's-Gra
venhage omstreeks Maart 1935 aan W. van 
Barneveld-Zegel een stuk (,,memorandum") 
heeft afgeleverd, dat onder meer behelsde het
geen in de telastelegging staat vermeld; en 
terecht is m. e . beslist dat requirant heeft afge
leverd een aandeel in een loterij terwijl voor 
die loforij de vere ischte toe temming niet was 
verleend. Met het aangevoerde middel kan ik 
dus niet meegaan en ik concludeer tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorge teld bij pleidooi, en 
luidende: (zie Conclus ie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, in overeen
stemming met de telastelegging, met qualifi 
catie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard: 

dat requirant te 's-Gravenhage enz. (zie 
Conclusie); 

dat de Rechtbank nog overweegt "dat de 
gemachtigde van verdachte ter terechtzitting 
in hooger beroep wel heeft betoogd, dat ver
dachte de beschikking had over de stukken, 
genoemd in het "memorandum" en hij hier
mede blijkbaar heeft willen betoogen, dat ver
dachte certificaten, als bedoeld in art. 2 sub 
3° der Loterijwet 1905 heeft afgeleverd, doch 
dat genoemd stuk niet aan de aan certificaten 
gestelde e i chen voldoet, terwijl bovendien, al 
ware het betoog juist, die slechts een andere 
qualificatie van het feitelijk bewezen ver
klaarde wude medebrengen;" 

0. dat bij de mondelinge toelichting tot het 
middel is aangevoerd, dat het geleverde stuk 
inhoudt, dat tegen betaling van f 75, in voege 
~Is daar in vermeld, de kooper het rech t ver-
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krijgt om levering t,e vragen van vijf premie
obligaties als daarin genoemd, en die inhoud 
het karakter van het stuk bepaalt; dat daar
naast dan wel staat het dadelijk verkrijgen 
van de daarin omschreven winkans, doch dit 
geenszins medebrengt dat requirant een lot.erij 
zou hebben aangelegd; dat wel! icht had kun
nen zijn ten laste gelegd het uitgeven van 
certificaten, recht gevende op de aan aan
deelen in een premieleening verbonden win
kans, maar de dagvaarding t.en onrecht.e zegt, 
dat het geleverde stuk een aandeel vormde 
in een door requirant aangel egde lot.erij ; 

0 . dienaangaande: 
dat het geleverde stuk, op welks inhoud de 

Rechtbank mede heeft recht gedaan, blijkens 
het bestreden vonnis bevat hetgeen bij voor
melde bewezenverkl aring als inhoud van het 
"memorandum" i vermeld, en verder onder 
meer: ,,De verkoop dezer aandeelen en deel
neming van winstrecht geschiedt uitsluitend 
volgens het door U get.eekende, hierbij be
·hoorende verkoopcontract, waarin bovenver
melde series en nummers zijn aangegeven"; 

dat de R echtbank voorts onder de bewijs
middelen noemt den inhoud van vorenbedoel
de "verkoopcontract", - betreffende " 5 H oli. 
16 gulden aandeelen van 1904" van de Hol
landsche Grondcredietbank te den Haag -, 
waarin onder meer voorkomt: ,,De ser ies en 
nummers van de verworven aandeelen worden 
t.evoren niet opgegeven, wel worden er dade
l ijk na de eerste betaling gratis winkansen 
verstrekt op vijf gelijksoorti ge aandeelen en 
wel zoodanig, dat een twintigste gedeelt.e van 
alle prijzen en premies worden uitbetaald 
welke vallen op de in het memorandum ver
melde en onderstaand aangegeven series en 
nummers", en voorts: ,,t.erwijl , zoolang de 
geheele betaling van het koopbedrag nog niet 
heeft plaats gehad, voor elk uitgeloot nummer 
een vervangnummer wordt verstrekt" ; 

dat, a l begint het als "memorandum" be
tit.eld, door requirant aan van Barneveld ge
leverd stuk, zooals de Rechtbank vaststelde, 
met "bevestig ing" van een gesloten overeen
komst van koop en verkoop op afbetaling van 
eerst na volledige betaling te leveren premie
aandeelen 1904 van de Hollandsche Grond
credietbank te den H aag, van welke series 
en nummers nog onbepaald zijn, daarnaast 
requirant bij dat stuk aan den "kooper" het 
recht ooekent om, nadat de eerste betaling zal 
zijn geschied, mede t,e dingen naar prijzen of 
premiën in geld , gelijkstaande met een twin
tigste van het bedrag der prijzen of premiën, 
dat bij loting zal vallen op willekeurige in 
het memorandum met Serie en nummers aan
gewezen soortgelijke aandeelen, elk opgegeven 
nummer bij uitloting te vervangen door een 
ander; 

dat de R echtbank, door een stuk met zoo
danigen inhoud aan t,e merken als een oor
spronkelijk aandeel in een door requirant aan
gelegde loterij, geen der bij het middel ge
noemde wetsartikel en, noch eenig ander wets
voorschrift, heeft geschonden, en terecht heeft 
verworpen de ook thans weder opgeworpen 
stelling van requirant, dat het stuk zon zijn 
een "certificaat" als bedoeld in art. 2 sub 3° 
der Loterijwet 1905; 

dat toch certificaten in dien zin zijn stuk-

ken, blijkens welker inhoud de uitgever ver
klaart zich de beschikking te hebben verze
kerd, hetzij over de oorspronkelijke aandeelen 
in lot.erijen of premieleeningen op welker ge
deeltelijken eigendom het stuk recht geeft, 
hetzij over de prijzen of premiën op die aan
deelen te vallen, wanneer het stuk recht geeft 
op de aan die aandeelen verbonden winkans, 
aan welke omschrijving bovenvermeld geleverd 
stuk, - dat zonder meer de daar in omschre
ven winkans ooekent - niet voldoet, ook al 
zou requirants bewering, dat hij over de in het 
memorandum genoemde stukken wel de be
schikking had, juist zijn; 

dat dus het middel niet kan slagen; 
Verwerpt het beroep. 

( . J.) 

1 Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart a rt . 7.) 

Blijkens den tekst der in aanmerk ing 
komende bepalingen der z.g. Algemeene 
Akte van W eenen van 9 Junij 1815 en van 
Annexe XVI oot die akt.e, had de aanslui
ting van den recht6ooestand voo r de Schel
de aan dien voor den Rijn slechts betl'ek
king op den rechtsooestand van den Rijn, 
zooals die daarbij is vastgest.eld, zoodat 
1·eeds uit dien hoofde op den rechtstoe
stand, zooals die krachtens late,·e regelin
gen (zooals de herziene Rijnvaartakte van 
17 October 1868) voor den Rijn geldt, een 
beroep niet kan worden gedaan. [Adv.
Gen. van Lier: Door de vereeniging van 
Nederland en België hield de SchGlde op 
internationale rivier te zijn, waarvoor de 
akte van Weenen C. A. waren va tgest.eld.] 

De door req. voorgestane vrijheid der 
" binnenlandsche scheepvaart" kan ook niet 
worden afgeleid uit het 2e lid van art. 111 
der Weener Akte, daar deze bepaling om
trent de vraag, welke scheepvaart vrij is, 
niets bes] ist, terwijl ook verder uit niets 
blijkt, dat de Weener bepalingen tot het 
aannemen van die vrijhei d zouden dwingen. 

Anders dan bij den Rijn, geven geen 
latere internationale regelingen aanleiding 
het door req. beweerde recht aan te nemen. 

Int.egendeel is bij het Verdrag van 19 
April 1839 tusschen België en N ederland 
ges loten (alsmede bij de overeenkomsten 
van 5 Nov. 1842 en 20 Mei 1843) de Oos
t.erschelde aangemerkt als te behooren oot 
de verbindingswateren tusschen Antwerpen 
en Rijn, waarop de vrije vaart slechts 
wordt ooegestaan, voorzoover zij is door
vaart, n.l. strekt om van België den Riju 
te bereiken en omgekeerd. 

Op het beroep van A. W. V. , schipper, te 
Werkendam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rechtbank te Middelburg van 
7 Juli 1936, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een op 29 April 1936 door 
den Kantonrechter te Zierikzee gewezen von
nis, requirant ter zake van het: na de inwer
kingtreding van een besluit, houdende de be
noeming van een bevrachtingscommissie, bin
nen het in dat besluit genoemde district in
laden van goederen voor vervoer naar binnen 
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het Rijk gelegen plaatsen, zonder dat dit, 
blijkens een daarvan overgelegd geldig bewijs 
geschiedt krachtens eene overeenkomst, ten 
aanzien van welke door haar tusschenkomst of 
goedkeuring is verleend, met aanhaling der 
artt. 7, lid 1, en 11 der Wet van 5 Mei 1933, 
S . 251, het :ji:. B . van 24 Juli 1933, n°. 7, 
h et K. B. van 18 Augustus 1933 n°. 45 , 23 
en 91 Sr. , is veroordeeld tot eene geldboete 
van tien gulden en eene vervangende hechte
nis van vijf dagen; (gepleit door Mr. W. A. 
C. van Dam) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier.) 

R equirant heeft zich voor den Kantonrech
ter te Zier ikzee te verantwoorden gehad ter 
zake, dat hij als schipper van het vaartuig 
Avontuur daarmede op of omtrent 3 Maart 
1936 heeft gevaren over de r ivier de Ooster
schelde binnen het rechtsgebied van het K an
tongerecht te Zierikzee en toen in dat vaar
tuig heeft vervoerd eene lading rijshout welke 
l ading hij in dat vaartuig op of omtrent 2 
Maart 1936, althans één of enkele dagen te
voren, te Wijk bij Duurstede gelegen binnen 
het distr ict eener Bevrachtingscommissie, had 
ingeladen, althans in lading had genomen, 
voor vervoer van Haamstede, althans naar 
een andere binnen het Rijk gelegen plaats dan 
Wijk bij Duurstede, zulks zonder dat dit ge
schiedde krachtens eene overeenkomst ten 
aanzien van welke door eene Bevrachtings
Comm iss ie tusschenkomst of goedkeuring was 
verl eend. 

De Kantonrechter oordeelde, dat de Wet 
van 5 M ei 1933, S. 251, op de evenred ige 
vrachtverdeel ing in de binnenscheepvaart op 
de Oosterschelde geen toepassing mocht vin
den en ontsloeg requirant van a lle rechtsver
volging. 

De Rechtbank te Middelburg vernietigde in 
hooger beroep het vonnis van den K anton
rechter en verklaarde bewezen hetgeen ten 
l aste was gelegd met dien verstande, dat het 
gepleegd is op 3 Maart 1936 en verdachte de 
lading rij shout enkele dagen voord ien had 
ingeladen. 

De Rechtbank achtte de wet op de evenre
d ige vrachtverdeeling wel toepasselijk, en ter 
zake van de overtreding: ,,na de inwerking
treding van een besluit, houdende de benoe
ming van eene bevrachtingscommissie, binnen 
het in dat besluit genoemde district inladen 
van goedere n voor vervoer naar binnen het 
Rijk gelegen plaatsen, zonder dat dit, blijkeris 
een daarvan overgelegd geldig bewijs ge
schiedt krachtens eene overeenkomst ten aan
zien van welke door haar tusschenkomst of 
goedkeuring is verleend", volgde veroordee-
1ing tot een geldboete van f 10 te vervangen 
door hechtenis van 5 dagen. 

Omtrent het toepassen van gemelde wet op 
de Oosterschelde is het volgende door de 
Rechtbank overwogen: ;,dat de gemachtigde 
heeft aangevoerd, dat de strafbepaling van 
evengenoemde Wet hier niet toepasselijk zou 
zijn, omdat een recht va n vrije vaart op de 
Oosterschelde zou zijn toegekend in de "Ar
ticles coricernant la navigation du N ecker, du 
Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Es
caut, welke deel uitmaakt van de in " Annexe 

XVI à !'Acte du Congrès de Vienne" opge
nomen " Reglements pour la libre navigation 
des rivières"; 

0 . omtrent dit verweer: 
dat genoemde reglementen in het leven zijn 

geroepen uit kracht van de "Acte du Con
grès de Vienne. Traité général" d.d . 9 Juni 
1815, waartoe Z. M. de Koning der N eder
landen, gehoor gevende aan de in art. 119 
daarvan gedane uitnoodiging, is toegetreden 
bij acte d.d . 20 October 1815 ; 

dat in dit Tra ité général bij artt. 108 en 109 
werd bepaald, dat de Vaart op de r ivieren, 
welke door of langs het gebied der contrac
teerende mogendheden Joopen, volkomen vrij 
zou zijn van het punt af, waarop zij bevaar
baar worden tot aan hunne u itmonding, waar
na, na een aantal voorschriften van fiscalen 
en poli tioneelen aard, in artt. 116 en 117 de 
vaststelling werd voorgeschreven van een aan
tal bijzondere reglementen, onder meer voor 
de vaart op de Schelde; 

dat deze reglementen vervat zij n in boven
vermeld Annexe XVI, en van genoemde "Ar
ticles concernant la navigation du N ecker, du 
Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Es
caut ten dezen van belang zijn: art. 1 luiden
de: ,,La liberté de la navigation telle qu'elle 
a été déterminée pour Ie Rhin, est étendue au 
N ecker, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et 
à l'Escaut, du point ou chacune de ces ri
vières devient navigable jusque' à leur em
bouchure" , en art. 7 luidende: ,,Tout ce qui 
aura it besoin d'être fixé ulterieurement sur la 
r:av igation de l'Escaut, outre Ja liberté de la 
navigation sur cette rivière prononcée à l' ar
ticle l er, sera definitivement réglé de la ma
nière la plus favorab le au commerce et à la 
navigation, et l a plus analogue à ce qui a 
été fixée pour Ie Rhin" ; 

dat de gema_cht igde nu heeft betoogd, dat 
in het arrest van den H . R. d.d. 17 Decem
ber 1934 is vastgelegd, dat de vaart in het 
Rijnvaartgebied niet onderworpen is aan de 
bepal ingen der Wet van 5 M ei 1933, S. 251; 
dat dit ten aanzien van de Schelde eveneens 
het geval is, daar de in dat arrest gegeven 
omschrijving van het begrip vrije vaart even
·eens voor de Schelde zou gelden ; 

dat dit betoog onjuist is, aangezien bij 
evengenoemd arrest (opgenomen in W. 12849) 
ui tslui tend is beslist, wat in art. 1 der her
ziene Acte van Mannheim d.d. 17 October 
1868, goedgekeurd bij de wet van 4 April 
1869 , S . 57, moet worden verstaan onder vrije 
vaart op den Rijn, doch in dat ar rest niets 
voorkomt omtrent de beteekenis van de woor
den " la liberté de la navigation" voorkomende 
in bovengenoemd art. 7 va n Annexe XVI van 
de Acte du Congrès de Vienne; 

dat mitsdien de verdere beweringen van 
den gemachtigde, welke in dit betoog hun 
grondslag vinden, a ls niet ter zake dienende 
buiten bespreking kunnen blijven; . · 

da t bij het Verdrag van .Londen d.d . 19 
April 1839, gesloten tusschen N edeJ·land en 
Belgi ë, waarbij de onafhankel ijkheid van 
l aatstgenoemden staat erkend werd, het be
g insel der vrije vaart gehandhaafd werd in 
art. IX paragraaf 1, luidende in de vertaling, 
opgenomen in Staatsbl ad n°. 26 van 1839: 
,,de beschikkingen der -artt. 108, tQt 117 in-
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gesloten van de algemeene acte ·van het con
gres van Weenen, betrekkelijk de vrije scheep
vaart op de stroomen en bevaarbare rivieren 
zullen toepasselijk worden gemaakt op de 
stroomen en bevaarbare rivieren, die het 
Belgische• grondgebied en het Hollandsche 
grondgebied van één scheiden of gelijkelijk 
doorloopen", evenwel met dien verstande, dat 
ten aanzien van de Ooster-Schelde en de wa
teren tusschen Schelde en Rijn in de para
grafen 4 en 5 duidelijk werd omschreven wat 
men tot dusverre onder het begrip "vrije 
vaart" had verstaan; 

dat namelijk paragraaf 4 luidt: .,de tak 
der Schelde, die de Ooster-Schelde heet, bij 
de tegenwoordige plaatselijke gesteldheid niet 
tot de vaart van de volle zee naar Antwerpen 
en naar Terneuzen en omgekeerd dienende, 
maar voor de vaart tusschen Antwerpen en 
den Rijn gebruikt wordende, zal langs zijn ge
heelen loop met geen hoogere rechten of tol
gelden kunnen worden bezwaard dan die vol
gens de tarieven van Mentz van 31 Maart 
1831 op de vaart van Gorinchem tot aan de 
volle zee worden geheven, naar evenredigheid 
der afstanden", en paragraaf 5: ,,Insgelijks is 
overeengekomen, dat de scheepvaart op de 
binnenwateren tusschen de Schelde en den 
Rijn, om van Antwerpen naar den Rijn te 
komen en omgekeerd, wederkeerig vrij zal 
blijven, en slechts aan gematigde tolgelden 

. zal worden onderworpen, die voor den handel 
van beide landen dezelfde zullen zijn" ; 

dat in het bijvoegsel van het in datzelfde 
Staatsblad opgenomen Tractaat van Londen 
d.d. 19 April 1839, gesloten tusschen de Ne
derlanden, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brit
tannië, Pruisen en Rusland geheel gelijklui
dende paragrafen voorkomen; 

dat uit deze bepalingen in onder! i ngen sa
menhang beschouwd blijkt, dat de vrije vaart 
met betrekking tot de Ooster-Schelde en de 
binnenwateren tusschen Schelde en Rijn enkel 
gewaarborgd werd voor de scheepvaart van 
Antwerpen naar den Rijn en omgekeerd ; 

dat deze regeling gehandhaafd werd bij het 
tractaat van Den Haag, op 5 November 1842 
gesloten tusschen Nederland en België, en 
goedgekeurd bij de wet van 4 Februari 1843, 
S. 3, waarvan art. 38 deel uitmakende van 
Hoofdstuk II afdeeling 3 "Binnenwateren tus
schen de Schelde en den Rijn", luidt: ,,De 
scheepvaart op de Nederlandsche wateren 
tusschen de Wester-Schelde en den Rijn zal, 
om van België op den Rijn te komen en 
vice versa, wederkeerig vrij zijn, met dien 
verstande, dat men zich zal gedragen naar 
de politieverordeningen, voor het behoud der 
algemeene veiligheid vereischt, en naar de 
bepalingen, welke bij het te maken reglement 
zullen worden vastgesteld"; 

dat voorts in art. 39 van het tractaat nog 
eens is vastgesteld, dat alle bevaarbare wegen, 
de gemeenschap daarstellende tusschen de 
Wester-Schelde en den Rijn, daaronder be
grepen het Sloe, de Ooster-Schelde en de 
Maas, als binnenwateren tusschen die beide 
rivieren beschouwd zullen worden; 

dat ook in het op 20 Mei 1843 tot stand 
gekomen Reglement ter uitvoering van art. IX 
van het Tractaat van Londen d .d. 19 April 
1839 en van het tweede hoofdstuk, afdeeling 

III van het tractaat van Den Haag d.d. 5 
November 1842, opgenomen in het Staatsblad 
van 1843 n°. 45, in deze regeling geen ver
andering is gebracht, waar toch art. 1 be
paalt: ,,De scheepvaart en doorvoer op de 
Nederlandsche wateren tusschen de Wester
Schelde en den Rijn zal, om van België op 
den Rijn te komen en vice-versa, wederkeerig 
vrij zijn, met dien verstande, dat men zich zal 
gedragen naar de politieverordeningen, voor 
het behoud der algemeene veiligheid ver
eischt, en naar de bepalingen, welke bij het 
tegenwoordig Reglement zijn vastgesteld", ter
wijl voorts art. 2 gelijkluidende is aan boven
genoemd art. 39 van het tractaat van 5 No
vember 1842; 

dat derhalve de Wet op de Evenredige 
Vrachtverdeeling in de binnenscheepvaart op 
vorenstaande regeling, zooals deze zich sinds 
het Congres van Weenen heeft ontwikkeld, 
geen inbreuk maakt, daar deze Wet krach
tens art. 1 uitsluitend betrekking heeft op 
vervoer per vaartuig binnen het Rijk, terwijl 
uit het vorenstaande juist voortvloeit, dat het 
recht van vrije vaart op de Ooster-Schelde, 
waarop de gemachtigde van verdachte zich 
heeft beroepen, enkel bestaat voor de scheep
vaart van België naar den Rijn en omge
keerd, derhalve voor vervoer hetwelk niet uit
sluitend binnen het Rijk plaats vindt; 

dat, waar het in casu betreft het inladen 
van goederen voor vervoer van Wijk bij Duur
stede naar Haamstede, de -w·et op de Even
redige Vrachtverdeeling in de binnenscheep
vaart toepasselijk is, en voormeld verweer van 
verdachtes gemachtigde als onjuist moet wor
den verworpen." 

Tegen de gevallen uitspraak wordt thans 
opgekomen met het middel: 

,,S., althans v. t. door de Rechtbank te Mid
delburg van art. 359 l id 2 Sv. en van artt. 
350, 351, 352 en 398 Sv. in verband met artt. 
4, 7 en 10 van de Wet van 5 Mei 1933, S. 
251, en in verband met art. 59 Grondwet, de 
artt. 108-117 (ook dus art. 111 lid 2) van 
het Verdrag van Weenen, waartoe Nederland 
bij Acte van 20 October 1815 is toegetreden, 
de artikelen 1 en 7 van de tot genoemd ver
drag behoorende Annexe 16 A en de artt. 1 
en volgende (ook dus art. 3) van de Herziene 
Rijnvaartacte van 17 October 1868, Stbl. 1869 
n° . 75, voor zooveel noadig goedgekeurd bij 
de wet van 4 April 1869, S. 37, door requi
rant aan het ten laste gelegde vervoer schul
dig te verklaren en te veroordeelen in stede 
van hem van rechtsvervolging te ontslaan, al
thans vrij te spreken". 

Bij pleidooi is in hoofdzaak betoogd, dat 
ingevolge de bepal ingen van de slotakte van 
Weenen en daarbij behoorend Annexe 16 B de 
scheepvaart op de Schelde (waaronder te ver
staan de Wester-Schelde, Ooster-Schelde, de 
kanalen door Walcheren en Zuid-Beveland, en 
de Zandkreek) vrij is e'Venals die op den 
R ijn, dat de te heffen scheepvaartrechten 
alleen met wederzijdsch goedvinden gewijzigd 
kunnen worden, en dit niet kon geschieden 
bij art. 10 van de wet op de Evenredige 
Vrachtverdeeling, dat het tractaat van 1839 
alleen bedoelde te regelen wat tengevolge van 
de scheiding tusschen Nederland en België te 
regelen was, terwijl het internationala rivieren-
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recht, zooals dat in 1815 was vastgesteld, on
gewijzigd bleef en ook door het Tractaat van 
1842 tusschen Nederland en België in het 
Weensche Statuut geen verandering kan zijn 
gebracht. Evenals zulks op den Rijn het ge
val is, zou de vrije vaart op de Schelde toe
passing van de wet op de Evenredige Vracht
verdeeling niet gedoogen, en zulks ook niet 
op de Ooster-Schelde. 

Ik kan deze meening niet deelen. 
Bij de Slotakte van het Congres van Wee

nen van 1815 hebben de betrokken Mogend
heden zich verbonden om gemeenschappelijk 
te regelen alles wat betrof het bevaren van 
rivieren, welke Staten scheiden of door meer 
Staten loopen, (art. 108) en zulks volgens be
ginselen in de Slotalrte neergelegd. Onder 
deze beginselen behoort dat der vrije Scheep
vaart op bedoelde rivieren van het punt af , 
waar zij bevaarbaar zijn tot de monden (art. 
109). Deze beginselen zijn herhaald in de 
Annexe XVI van de Slotakte, n.l. in twee 
reglementen, een voor den Rijn en een voor 
Neckar, Main, Moesel, Maas en Schelde. 

Door de vereeniging van ons land en België 
was echter de bevaarbare Schelde een uitslui
tend Nederlandsche rivier geworden, zoodat 
wat de Schel de betreft, die dus toen niet een 
internationale rivier wa , waarvoor in de 
Slotakte van Weenen en daarbij behoorend 
Annexe beginselen waren vastgesteld, die be
ginselen geen uitvoering en toepassing be
hoefden. (Zie Lageman : Recueil des traites 
I , bl. LXXX § 46). Eerst door de afscheiding 
van België werd een regeling omtrent de 
scheepvaart op de Schelde noodig en dit is 
toen geschied bij het tractaat van 19 April 
1839 (Stbl. 1839 N°. 26). 

Volgens dit tus chen ederland en België 
gesloten tractaat ( waarvan de inhoud onder 
den waarborg van Oostenrijk, Frankrijk, En
geland, Pruisen en Rusland wordt gesteld bij 
een tractaat van denzel fden datum) zouden 
de beschikkingen der artt. 108 tot 117 inge
sloten, van de Algemeene Akte van het Con
gres van Weenen betrekkelijk de vrije scheep
vaart op de stroomen en riv ieren, toepasselijk 
worden gemaakt op de stroomen en bevaar
bare rivieren, die het Belgische grondgebied 
en het Hollandsche grondgebied van een schei
den of gelijkelijk doorloopen (art. 9 § 1). Bij 
de verder getroffen regeling is tweeërlei vrij
heid van scheepvaart door Nederland ten be
hoeve van België verleend, n.l. de vrije vaart 
ten behoeve van Antwerpen naar zee en om
gekeerd en die op de wateren, welke de 
Schelde met den Rijn verbinden ' (de z.g.n. 
tusschenwateren). Hierover handelen art. 9 
van het tractaat van 1839, de artt. 16-19 en 
38-49 van het tractaat van 5 November 1842 
(Stbl. 1843 n°. 3) en het le en 5e reglement 
behoorende bij het tractaat van 20 Mei 1843 
(Stbl. 1843 n°. 45) . Uit deze speciale en uit
voerige regeling blijkt, dat de aan België ver
leende vrije scheepvaart op de Schelde en die 
op de tusschenwateren berusten op deze tus-
chen ons land en België gesloten tractaten 

en niet op de beginselen aangegeven in de 
Slotakte van Weenen. Deze laatste mogen als 
voorbeel gediend hebben, de inhoud der ge
troffen regeling is te vinden in de genoemde 
met België gesloten tractaten. 

Omtrent de beteekenis van de bepalingen 
der Weener Slotakte voor de Schelde moge ik 
overigens wijzen op de nota van den Minister 
van Buitenlandsche Zaken aan Koning Wil 
lem I van 30 ovember 1839 (Rijks Geschied
kundige Publicatiën, Groote Serie dl. 50. pp. 
663-667) en op het artikel van Prof. Jhr. van 
Eysinga in de Revue de Droit International 
et de Législation Comparée, 1928. 

Het bij het middel gedaan beroep op de 
Acte van Weenen om daaruit te concludeeren 
tot een algemeene vrije scheepvaart op de 
Schelde, komt mij alzoo onjuist voor. 

Uit de tractaten, tusschen ons la nd en Bel
gië gesloten, blijkt, dat de vrije vaart van 
België naar zee en omgekeerd die is over de 
Wester-Schelde en dat wat de Ooster-Schelde 
betreft, de regelingen er van uitgaan, dat dit 
water niet dient tot de vaart van de volle zee 
naar Antwerpen en Terneuzen en omgekeerd, 
maar voor de vaart tusschen Antwerpen en 
den Rijn (zie art. 9 §§ 3, 4 en 5 tractaat 1839 ; 
de artt. 16, 33, 38, 39 tractaat 1842; artt. 
18, 19, 20 en 40 Reglement I behoorende bij 
het tractaat van 20 Mei 1843). In art. 39 van 
het tractaat van 1842 is de Ooster-Schelde uit
drukkelijk genoemd als behoorende tot de 
binnenwateren. 

Op deze binnen- of tusschenwateren bestaat 
krachtens de verdragen met België alleen vrij
heid van scheepvaart voor zooveel betreft de 
vaart van België naar den Rijn en omgekeerd. 
Dat op deze tusschenwateren de bepalingen 
over internationaal rivierenrecht voorkomende 
in de Weener Slotakte niet van toepassing zijn, 
is destijds op de Conferentie te Londen er
kend. (Zie schrijven van Lord Palmerstone 
van 15 Februari 1831, opgenomen in de Re
cueil des pièces diplomatiques 1·elatives aux 
affaires de la Hollande et de la Belgique I 
bl. 139). Daarin is (zie thans art. 2 van de 
Herziene Rijnvaartakte van 1868) ook ten be
hoeve van de Rijnoeverstaten vrijheid voor de 
scheepvaart over de tusschenwateren verleend 
voor de vaart van den Rijn naar Zee of naar 
België (vice-versa) en volgens art. 356 van 
het Vredesverdrag van Versailles, waartoe Ne
derland is toegetreden bij de Wet van 2 Juli 
1923, S. 332, geldt nu deze vrije vaart voor 
de schepen van alle natiën. 

Dit geding betreft het door requ irant, ko
mende van Wijk bij Duurstede, bevaren van 
de Ooster-Schelde, niet om België of de Zee 
te bereiken, maar om een lading te lossen te 
Haamstede, zoodat ten onrechte een beroep 
wordt gedaan op het recht van vrije vaart. 

Onder verwijzing naar het arrest van den 
H. R. van 3 Februari 1936, N. J. 1936 n°. 
237, vereenig ik mij met de besl issing der 
Rechtbank, waarbij is aangenomen, dat de 
wet op de Evenredige Vrachtverdeeling in dit 
geval wel op de Ooster-Schelde toepass ing kon 
vinden. Ik concludeer mitsdien tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Me uien; 
Gezien de insinuatie, namens den Proc.-Gen. 

aan den requ ira nt beteekend, ter kennisgeving 
van den dag, voor de behandeling dezer zaak 
bepaald ; 
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Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant ter terechtz itting voorgesteld en 
luidende: (zie Conclusie); 

0. dat den 1·equirant bij inleidende dag
vaarding is telaste gelegd, dat hij als schip
per enz. (zie Conclusie) ; 

0. dat de rechtbank dit telaste gelegde heeft 
bewezen verklaard, met dien verstande, dat 
het is gepleegd op 3 Maart 1936 en dat re
quirant de lading rijshout enkele dagen voor
dien had ingeladen; dat het bewezen ver
klaarde is gequalificeerd en te dier zake 
straf is opgelegd als is voormeld; ; 

0. dat het middel, blijkens de toelichting 
steunt op dezen grondslag, dat de artt. 108, 
109, 111 , 117 van de Algemeene Akte van het 
Congres van Weenen van 9 Juni 1815, bene
vens de artt. 1 en 7 van het in de Annexe 
XVI van dit Verdrag voorkomende reglement 
betreffende de Neckar, de Main, de Moesel, 
de Maas en de Schelde, de vrijheid van vaart, 
zooals deze voor den Rijn bestaat, evenzeer 
voor de Ooster-Schelde hebben vastgelegd en 
dat sindsdien in die regelen geen, a lthans niet 
1·echtsgeldig, wijziging is gebracht ; 

0. dat requirant het bewezen verklaarde niet 
strafbaar acht, omdat de Wet van 5 Mei 1933 
niet betrekking heeft op scheepvaartverkeer, 
hetwelk ingevolge internationale regelingen 
vrij is, en krachtens vorengenoemde tractaats
bepalingen de scheepvaart op de Schelde, en 
met name ook op de Ooster-Schelde, vrij zou 
zijn in dier voege, dat ook aan de scheepvaart, 
welke uitsluitend binnen het grondgebied van 
den betrokken staat wordt uitgeoefend -
hierna te noemen de "binnenlandsche scheep
vaart" -, geenerlei belemmeringen in den 
weg mogen worden gelegd, zoodat het vervoer, 
waarom het ten deze gaat, niet door de wet 
van 5 Mei 1933, S. 251, zou worden bestre
ken· 

o.' hieromtrent : 
dat de regeling betreffende de vrijheid van 
scheepvaart, neergelegd in art. 108 vlgg. der 
zgn. Algemeene Akte van Weenen van 9 
Junij 1815, waartoe Nederland op 20 Augustus 
van dat jaar is toegetreden, in hoofdzaak hier
op neerkomt, dat de verdragslui tende staten 
zich verbinden nopens de bevaarbare rivieren, 
welke hun gebied scheiden of doorsnijden, 
regelingen te maken betreffende a lles, wat op 
cle scheepvaart op die rivieren betrekking 
heeft, (art. 108), terwijl de volgende artikelen 
enkele beginselen aangeven, welke daarbij in 
acht moeten worden genomen, waaronder (art. 
109), dat de vaart op dergelijke wateren vanaf 
het punt, waarop zij bevaarbaar ,vorden, tot 
aan hun mondingen geheel vrij zal zijn en, 
voor wat den handel betreft, aan niemand zal 
kunnen worden verboden, behoudens de ver
plichting tot naleving der verordeningen van 
politie; 

dat in aansluiting hieraan Annexe XVI in 
reglementen - welke krachtens art. 117 ge
lijke kracht hebben alsof zij in het verdrag 
zelf waren vervat - aan die bepalingen eenige 
uitwerking heeft gegeven, o.a. vrij uitvoerig 
voor den Rijn, terwijl in het op de Schelde 
betrekkinll' hebbende reglement wordt bepaald, 
dat de vriJheid van scheepvaart, zooals zij voor 
den Rijn is geregeld (telle qu'elle a été déter
minée pour Ie Rhin) - en welke met het in 

art. 109 bepaalde overeenkomt - ook voor 
de Schelde zal gelden (art. 1), en voorts art. 
7 van dat reglement bepaalt, dat alles, wat 
nader voor de vaart op de Schelde moet wor
den vastgesteld, ,,outre la liberté de la navi
gation sur cette rivière prononcée à l'article 
1" later definitie f zal worden gere~eld, o.m. 
op de wijze, welke het meest nabiJkomt aan 
hetgeen voor den Rijn is vastgesteld (a été 
fixé pour Ie Rhin) ; 

dat requü:ant nu meent, dat uit deze aan
sluiting van den rechtstoestand voor de 
Schelde aan dien voor den Rijn volgt, dat de 
vrijheid voor de "binnenlandsche scheepvaart", 
welke ten aanzien van den Rijn bij de herziene 
Akte omtrent de Rijnvaart, den 17 October 
1868 te Mannheim geslotén, is vastgesteld, 
ook ten aanzien van de Schelde moet gelden; 

dat requirant daarbij echter over het hoofd 
ziet, dat blijkens den hiervoren weergegeven 
tekst der in aanmerking komende tractaatsbe
palingen de aansluiting slechts betrekking had 
op den rechtstoestand van den Rijn, zooals die 
daarbij is vastgesteld, zoodat reeds uit dien 
hoofde op den rechtstoestand, zooals die krach
tens latere regelingen voor den Rijn geldt, 
een beroep niet kan worden gedaan; 

dat requirant verder meent, dat de door 
hem voorgestane vrijheid der "binnenlandsche 
scheepvaart" ook volgt uit het 2e I id van 
art. 111 der Weener Akte - hetwelk bepaalt, 
dat het tarief der scheepvaartrechten a lleen 
met gemeen overleg kan worden gewijzigd en 
dat de scheepvaart niet met andere rechten 
dan de bij reglement vastgestelde mag worden 
bezwaard - doch dat een beroep op die be
paling ten deze te vergeefs is, daar zij om
trent de vraag, welke scheepvaart vrij is, niets 
beslist, maar slechts eene der gevolgen, welke 
aan vrijheid van scheepvaart verbonden zijn, 
aangeeft; 

dat, waar ook verder uit niets blijkt, dat 
de Weener tractaatsbepalingen zouden dwin
gen tot het aannemen der door requirant voor
gestane vrijheid der "binnenlandsche scheep
vaart", reeds op al deze gronden het beroep 
op die bepalingen vruchteloos moet zijn; 

dat ten slott.e ook niet - gelijk bij den Rijn 
wèl het geval is - latere internationale rege
lingen aanleiding geven het door requirant 
beweerde recht aan te inemen; 

dat integendeel bij het Verdrag van 19 
April 1839, tusschen N ederland en België te 
Londen tot stand gekomen in aansluiting aan 
het dienzelfden dag aldaar tusschen N ederland 
en de Groote Mogendheden gesloten verdrag, 
alsmede bij de overeenkomsten tusschen Ne
derland en België van 6 November 1942 en 
20 Mei 1843 de Oo ter-Schelde - zijnde het 
water, waarom het hier gaat - is aangmnerkt 
als te behooren tot de verbindingswateren 
(eaux intermédiaires) tusschen Antwerpen of 
Wester-Schelde en Rijn , waarop de vrije vaart 
slechts wordt toegestaan, voorzoover zij is door
vaart, nl. strekt om van België den Rijn te 
bereiken en omgekeerd, rechtstoestand, welke 
trouwens ook aldus in art. 2 lid 1 van de 
bovenvermelde akte van Mannheim is vervat; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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l Februari J937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelastingwet [motorrij tui 
genbelastingwet] art. 3; Sv. art. 261 .) 

De Politierechter, die terecht ervan is 
uitgegaan, dat in het algemeen de kap 
van een wagen tot de uitrusting daarvan 
behoort, heeft door te beslissen, dat niet 
aannemelijk is, dat in dit geval de kap 
a ls bagage is vervoerd een beslissing van 
feitelijken aard gegeven, welke in cassatie 
niet met goed gevolg kan worden hestre
den. 

De dagv. spreekt inderdaad ten onrechte 
van "ambtelijke weging ingevolge artikel 
19quater der Motorrijtuigenbelastingwet", 
doch het is onjuist daaruit de gevolgtrek
king te maken, dat de dagv. daarmede 
niet wu voldoen aan de eischen van art. 
261 Sv. Volkomen duidelijk is het dat hier 
prake is van een schrijffout en dat hier 

ai·t. 16quator is bedoeld. 

Op het beroep van J. H. H., expediteur, te 
Utrecht, requirant van cassatie tegen een mon
deling vonnis van den Politierechter te Utrecht 
van 1 October 1936, waarbij hij ter zake van 
"als houder van een motorrijtuig daarmede op 
den openbaren weg doen rijden, zonder dat 
daarvoor de verschuldigde belasting is vol
daan", met aanhaling van de artt. 1 7 en 22 
der Motorrijtuigenbelastingwet, 23 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete van twaalf gulden, 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door zes dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag vau den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij s hrif
tuur, en luidende: 

I. S., althans v. t. van de artt. 1, 3, 7, 11, 
17 en 19 der Motorrijtuigenbelastingwet, artt. 
350, 351, 352, 358, 359 Sv.; 

II. S., althans v. t. der artt. 1, 3, 7, 11, 
16, 19 der Motorrijtuigenbela tingwet, artt. 
261, 350, 351, 352, 358, 359 Sv.; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, dat requirant op of omstreeks 2 April 
1936 des namiddags omstreeks 2 uur te Utrecht 
met een motorrijtuig als bedoeld bij art. 1 
der Motorrijtuigenbelastingwet, waarvan hij 
houder was zonder dat daarvoor de op dat 
oogenblik verschuldigde motorrijtuigenbelas
ting was voldaan, op den openbaren weg, 
Leidscheweg, Jacob Vast, chauffeur, heeft 
doen rijden, hebbende hij op tijd en plaats 
voormeld voornoemden J. Vast doen rijden 
met een vierwielig motorrijtuig (tractor), 
waarvan bij ambtelijke weging ingevolge art. 
l9quater der Motorrijtuigenbelastingwet het 
gewicht bleek te bedragen 1858 Kilogram, 
althans meer dan 1835 Kilogram en door mid
del waarvan een ander voertuig, anders dan 
langs spoorstaven werd voortbewogen (opleg
ger), waarvan bij ambtelijke weging als voor
noemd het gewicht bleek te bedragen 3526 
Kilogram, althans aanzienlijk meer dan 2170 
Kilogram, tenvijl door hem - verdachte -
slechts belasting was betaald, berekend naar 
een gewicht van 1835 Kilogram voor den trac-

tor en 2170 Kilogram voor den oplegger; 
0. dat blijken het proces-verbaal van de 

behandeling dezer zaak ter terechtzitting van 
.den Politierechter van de zijde van requirant 
zakelijk i aangevoerd, dat 2170 Kilogram is 
het gewicht van den oplegger met open laad
bak, dat die oplegger, toen daarmede als bij 
dagvaarding vermeld werd gereden, was voor
zien van een gesloten kap, doch die kap af
neembaar is, dus een soort bagage vormt, en 
niet tot de uitrusting van het motorrij tuig be
hoort; 

dat de Politierechter dat verweer heeft ver
worpen, op grond dat - zooals art. 3, 9e lid 
der Motorrijtuigenbelastingwet inderdaad zegt 
- als het gewicht van een motorrijtuig moet 
worden beschouwd het aantal Kilogrammen, 
dat een motorrijtuig weegt met volledige uit
rusting, en requirant niet aannemel ijk heeft 
kunnen maken, dat hij de kap van den wagen 
als bagage vervoert; 

dat blijkens de bij schriftuur gegeven toe
lichting tegen deze besliss ing het eerste mid
del is gericht, doch de Politierechter, - die 
terecht ervan is uitgegaan dat in het algemeen 
de kap van een wagen tot de uitrusting daar
van behoort-, door te beslissen, dat niet aan
nemelijk is gemaakt dat in dit geval de káp 
als bagage werd vervoerd, heeft gegeven een 
beslissing van feitelijken aard, welke in cas
satie niet met goed gevolg kan worden be
streden, zoodat dit middel niet kan slagen; 

0. dat het tweede middel, zooals blijkt uit 
de toelichting, hierop berust, dat bij dag
vaarding wordt gesproken van "ambtelijke 
weging ingevolge art. l9quater der Motor
rijtuigenbela tingwet", zulks hoewel die Wilt 
geen artikel bevat, dat dit nummer draagt, en 
art. 19 niet over wegen spreekt; 

dat evenwel de aan deze op zichzelf juiste 
opmerkingen verbonden gevolgtrekking, dat de 
dagvaarding nu niet zo,u voldoen aan de eischen 
gesteld bij art. 261 Sv., onjuist is, reeds om
dat volkomen duidel ijk is dat het hier slechts 
gaat om een chrijffout, en dat is bedoeld de 
ambtelijke weging ingevolge art. l6quater van 
genoemde wet; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 
[ Gewezen overeenkomstig c1e Conclusie "an 

den Adv.-Gen. van Lier.] 
(N. J .J 

2 Februa,-i 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Wet van 28 Mei 1925 S. 216 artikel 
LXXXVII. 

Appellant, sinds 1 Jan. 1932 onafgebro
ken in tijdelijken dienst der gemeente , <-1n 
ontslagen wegens vermindering der werk
zaamheden, waa,·voor hij tijdelijk is aan
gesteld om op elk willekeurig tijdstip te 
kunnen uitmaken of handhaving of ver
lenging van de aanstelling noodig was met 
het oog op de werkzaamheden bij den 
betrokken tak van dienst, kan niet geacht 
worden te zijn ontslagen wegens opheffing 
van zijne betrekking of reorganisatie van 
het dienstvak, en is dus niet-ontvankel ijk 
in zijn beroep op de Kroon ingevolge art. 
LXXXVII. 
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Wij WILHELMINA, enz. '; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

J. de Boer en P. J. Wilkens beiden gewezen 
schilder bij de gemeente Leeuwarden, betref
fende hunne aanspraken op wachtgeld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
Januari 1937, n°. 13; 

Op de voordracht van Onzen Miuieter Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 27 Janu
ari 1937, n°. 2260 n, Afdeeling Pensioenen en 
Wachtgelden; 

0. dat aan J. de Boer en P. J. Wilkens met 
ingang van 14 September 1936 eervol ontslag 
is verleend als schilder bij de gemeenteTI>erken 
in dienst van de gemeente Leeuwarden, wegens 
vermindering van de werkzaamheden aan den 
tak van· dienst, aan welken zij verbonden 
waren; 

dat, '.'ange~ien hun geen wachtgeld is toege
kend, ZIJ op grond van het bepaalde bij artikel 
LXXXVII der wet van 28 Mei 1925, S. 216, 
te dezer zake Onze beslissing hebben ingeroepen, 
ieder voor zich aanvoerende, dat z/i sedert 1 
Januari 1932 onafgebroken in tijdelijken dienst 
der gemeente Leeuwarden zijn werkzaam ge
weest, daarbij verzoekende hun een wachtgeld 
toe te kennen, overeenkomstig de wachtgeld
regeling, welke voor ambtenaren in vasten 
dienst der genoemde gemeente door den raad 
is vastgesteld. . 

0. dat blijkens het ambtsbericht van burge
meester en wethouders van Leeuwarden, de 
aanstelling van de appellanten als schilder bij de 
gemeentewerken steeds tijdelijk is gehouden . 
om op elk willekeurig tijdstip te kunnen uitma
ken of handhaving of verlenging van de aanstel
ling noodig was met het oog op de werkzaam
heden bij den betrokken dienst ; 

dat zij zijn ontslagen wegens vermindering 
van die werkzaamheden ; 

dA.t onder deze omstandigheden dit ontslag 
niet kan worden beschouwd als te zijn geschied 
wegens !)pheffing van hun betrekking of wegens 
reorgamsatie van hun dienstvak, zoodat zij 
aan artikel LXXXVII der wet van 28 Mei 1925, 
S. 216, dat alleen betrekking heeft op ambte
naren, die om evengenoemde redenen worden 
ontslagen, niet de bevoegdheid kunnen ontlee
nen ter zake van het niet toekennen van wacht
geld Onze beslissing in te roepen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

da t appellanten in hunne beroepen niet-ont
vankehjk te verklaren. 

Onze Miuister van Binnenlandsche Zaken, is 
belast, enz. 

(A.B.) 

2 F ebruar; l!l37. KONINKLIJK BESLU['I'. 
(Drankwet S. 1931 n°. 476 art. 13 j 0

• art. 
12 le lid sub 18.) 

Een onbewldigd rijksveldwachter, al 
moge hij overigens in dienst zijn van een 
particul ier

1 
moet in zijn voormelde kwa

liteit worden aangemerkt als in dien8t te 
zijn van het Rijk. 'I'erecht hebben dan Ol'k 
Ged. Staten op grond van art. 13 le li <l 
1° j 0

• art. 12 le lid 18° aan appellant eerr 
hotel vergunning geweigerd. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. Cupido, te Vlieland, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
14 October 1936, n°. 220, waarbij hem een 
hotelvergunning is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
J anuari 1937, n°. 1; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 22 Januari 1937, n°. 49 G, 
Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat, nadat M. Cupido, te Vlieland, aan 
Gedeputeerde Staten van oord-Holland ver
gunning had verzocht voor den verkoop van 
sterken drank in het klein in een hotel alleen 
aan logeergasten voor gebruik ter plaatse van 
verkoop in het perceel Wijk B, n°. 1 aldaar 
en wel voor de serre, welke localiteit een op
pervlakte heeft van 53.50 m2, dit college bij 
zijn evenvermeld besluit de gevraagde vergun
ning heeft geweigerd, uit overweging, dat ten 
aanzien van de eischen waaraan zoowel het 
logement als de localiteit, waarvoor de ver
gunning is gevraagd, naar de wet moeten vol
doen om voor eene hotelvergunning in aanmer
king te komen, door den Hoofd-Inspecteur van 
de Volksgezondheid voor de Drankbestrijding 
voorzooveel noodig ontheffing is verleend bij 
zijne beschikking van 12 Augustus 1936, n°. 
652/3 ; dat de verzoeker in het bezit is van 
eene aanstelling als onbezoldigd rijksveldwach
ter, zulks in verband met de door hem uitge
oefende functie van jachtopziener; dat op 
grond da.arvan de verzoeker moet worden ge
acht eene betrekking te bekleeden in dienst van 
een publiekrechtelijk lichaam; dat artikel 13, 
l ste lid, onder 1 °., juncto artikel 12, lste lid, 
onder 18°, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476) aan Gedeputeerde Staten de verplich
ting oplegt een vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in een hotel alleen aan lo
geergasten te weigeren, indien de verzoeker 
een betrekking bekleedt in dienst van een pu
bliekrechtelijk lichaam ; 

dat van dit besluit M. Cupido bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat in artikel 
12 van dB" Drankwet, le lid, onder 18°, onder 
de met name genoemde openbare betrekkingen 
niet wordt ~esproken van "onbezoldigd rijks
veldwachter' ; dat hetzelfde wetsartikel ver
der wel spreekt van het bekleeden van een 
betrekking in dienst van een publiekrechte
lijk lichaam; dat het besluit van Gedeputeerde 
Staten slechts de overweging vermeldt, dat 
de verzoeker "moet worden geacht'' een der
gelijke betrekking te bekleeden; dat de aan
gehaalde woorden ruimte voor twijfel open
laten; dat er niet wordt gesproken van "be
kleedt" maar van " moet worden geacht te 
bekleeden'' zeer terecht overigens, daar deze 
betrekking van onbezoldigd rijksveldwachter 
zeer stellig niet wordt bekleed in dienst van een 
publiekrechtelijk lichaam, maar in dienst van 
een particulier persoon, te weten den pachter 
van het Jachtveld op Vlieland; dat in artikel 
16 van de Instructie voor de Onbezoldigde 
Rijksveldwachters (beschikking van Onzen 
Minister van Justitie dd. 19 Januari 1935, 5e 
Afd., n°. 815) wel degelijk onderscheid wordt 
gemaakt tusschen het dienstverband met het 
(publiekrechtelijk) lichaam of den persoon, 
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i;e wiens verzoeke hem de aanstelling tot onbe
zoldigd rijksveldwachter werd verleend ; dat 
in artikel 4 dezer Instructie staat: ,,De onbe
zoldigde rijksveldwachters zullen in den regel 
hun bemoeiino-en op politiegebied beperken 
tot het bijzondere doel, waarvoor hun de aan
·stelling werd verleend"; dat "het bijzondere 
doel, waarvoor hun de aanstelling werd ver
leend" in de onderhavige zaak, in verband 
met de uitgeoefende functie van jachto:pziener, 
is : het in dienst zijn bij en voor rekerung van 
den Heer A. P. Heynis, te Oosterbeek, te wiens 
verzoeke de aanstelling werd verleend, dus zeer 
-zeker niet het in dienst zijn van eenig publiek-
-rechtelijk lichaam ; dat ten slotte artikel 17 
van dezelfde Instructie, onderscheidend de 
-onbezoldigde rijksveldwachters, die wél en die 
niet in particuliere dienst zijn, elken twijfel 
-omtrent het zuiver particulier karakter van 
-zijne betrekking uitsluit; 

0. dat ingevolge artikel 13, Je lid, 1°, in ver
band met artikel 12, Je lid, 18° der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) de gevraagde ver
gunning door Gedeputeerde Staten onder meer 
wordt geweigerd, wanneer de verzoeker eene 
betrekking in dienst van een publiekrlijkchtee 
lichaam bekleedt ; 

dat in het onderwerpelijke geval de verzoeker 
is onbezoldigd rijksveldwachter ; 

dat onbezoldigde rijksveldwachters, al mogen 
zij overigens in dienst zijn van particulieren, 
in hun voormelde kwaliteit moeten worden 
aangemerkt als in dienst te zijn van het Rijk ; 

dat zij als zoodanig immers krachtens het 
Organisatiebesluit Rijksveldwacht (Staatsblad 
1936, n°. 241) deel uitmaken van het korps 
Rijksveldwacht, door Onzen Minister van Justi
tie worden aangesteld en onder toezicht staan 
van den districts-commandant, binnen wiens 
district, en, tenzij door Onzen Minister anders 
is bepaald van den brigadecommandant binnen 
wiens brigade zij hun dienst verrichten ; 

dat voorts ingevolge dit besluit het Alge
meen Rijksambtenarenreglement, voorzoover 
betreft het bepaalde in de hoofdstukken VIII, 
IX, X en XI, op hen van toepassing is ver
klaard, terwijl Onze Minister van Justitie voor 
hen een instructie heeft vastgesteld ; 

dat uit een en ander volgt, dat hun verhou
ding tot het Rijk als die van een, zij het ook 
bijzonder, ambtenaar is te be chouwen ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
op grond van de voormelde wetsbepaling de 
gevraagde vergunning hebben geweigerd; 

Gezien de Drankwet (Staatsblad 1931, no. 
476); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini ter van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

2 F ebruari 1937. BESCHIKKI G van den 
Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, n°. 37, Kabinet M. 
R., houdende een lijst van insignes en 
onderscheidingsteekenen door Rijksambte-
naren in dienst of in uniform gerechtigd 
te worden gedragen. 

De Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, 

Gelet op artikel 50, derde lid, van het Alge-
meen Rijksambtenarenreglement; ' 

Verklaart: 
le. in te trekken zijne beschikking van 7 

Maart 1936, n°. 86, Kabinet M. R. 1 ; 
2e. vergunning te verleenen, dat door amb

tenaren in dienst of bij gekleed gaan in uni
form, behalve het oranje of de nationale kleu
ren, de na te noemen insignes of onderschei 
dingsteekenen, YOOr wover betrokkenen overi
gens daartoe gerechtigd zijn, worden gedragen: 

a. het kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" en 
de medaille " Bene Merenti", verleend door 
Z.H. den Paus; 

b. de insignes en onderscheidingsteekernm 
van de Vereeniging het Nederlandsche Roode 
Kruis, de ordeteekenen van de buitenlandsche 
Vereenigingen van het Roode Kruis en die 
van het Comité International de la Croix 
Rouge; 

c. de insignes van den Koninklijken N atio
na len Bond voor Reddingswezen en F.erste 
Hulp hij Ongelukken, .,Het Oranje Kruis"; 

d. het insigne van de Nederlandsche Ver
eeniging "Eerste Hulp bij Ongelukken"; 

e. de ins ignes en onderscheidingsteekenen 
van de Nederlandsche Centrale Rerldings
brio-ade· 

/.

0 

het insigne van den ederlandschen Bond 
tot het redden van drenkelingen; 

g. de onderscheidingsteekenen, medailles en 
kruisen der Koninklijke Ne<lerlandsche B1 :rnd
weervereeni"ing · 

h . de ke
0

nteekenen en insignes, verleend 
door het Verbond van Vereenigingen voor 
Veilig Verkeer; 

i. de gouden medaille der Koninklijke N.i
derland che Vereeniging voor de Luchtvaart; 

j. de medaille van het Nederlandsch Olym
pisch Comité; 

k. de insignes van de Nationale Vereeni
ging tot Bevordering van Harmonische 
Lichaamsontwikkeling; 

l. de onderscheidingsteekenen, uitgereikt 
aan de deelnemers van de internationale af
standsrnarschen; 

1,i. het kruis van verdienste en <le medail Ie 
voor bijzondere toewijding van den ederland
scben Bond van Vrijwillige Burgerwachten ; 

n. de medailles van den 24-uurs oefenrit, 
uitgeschreven door de Vrijwillige Burgerwacht 
te Amsterdam ; 

o. het mobil isatie-herinneriHgskruis; 
p. de g roene Esperanto-ster; 
q. speldjes, kunstbloemen, vlagjes, enz., 

we lke di e ne n als bewijs voor de bijdrage in 
een van Overheidswege toegestane collecte of 
inzameling, doch slechts op den dag, waarop 
deze collecte of inzameling wordt gehouden. 

(B.) 

3 Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 23.) 

Van het verleenen van een vergunning 
voor een nieuw bedrijf in den zin van art. 
23, derde lid, der Drankwet 1931, moet 
worden gesproken, indien de vergunning 
strekt voor een bedrijf, waarvoor t ijdens 
dat verleenen geen vergunning bestaat. 

1 C. V. 1936 blz. 100. 



43 3 FE B RUARI 1937 

Nu voor belanghebbende's bedrijf tot op 
den dag van de toekenning der vergunning 
wel eon verlof doch geen vergunn ing be
stond, werd deze derhalve verleend voor 
een nieuw bedrijf. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A 

te Heeswijk, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
's-Hertogenbosch van 25 Mei 1936, betreffende 
den hem opgelegden aanslag in het Vergun
ningsrecht der gemeente Heeswijk, belasting
jaar 1935/36; 

Gezien de stukken; 
0. dat aan belanghebbende ter zake van 

voormeld vergunningsrecht een aanslag is op
gelegd voor een bedrag van f 100 zijnde het 
recht, dat volgens art. 1 van de verordening 
regelende het heffen van vergunningsrecht 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein, in de gemeente Heeswijk, voor de eerste 
maal verschuldigd is, indien een vergunning 
wordt verleend voor een nieuw bedrijf, zulks 
in overeenstemming met hetgeen in den laat
sten zin van art. 23, lid 3, der Drankwet 1931, 
S. 476, wordt bepaald; 

0. dat, nadat belanghebbende tegen den 
aanslag had gereclameerd en de Gemeente
raad dien had gehandhaafd, in beroep het 
geschil uitsluitend de vraag heeft betroffen, 
of hier inderdaad van een nieuw bedrijf kon 
worden gesproken; 

0. dat de Raad heeft verstaan, dat de aan
slag terecht is opgelegd en daarbij heeft over
wogen: 

"dat l;usschen partijen vaststaat, dat aan 
appellant op 9 Juli 1 935 een volledige ver 
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor een tweetal 
lokali teiten van het perceel ... ... te Heeswijk, 
in welke lokali teiten vóórdien een verlofs
bedrijf werd uitgeoefend; 

"dat appellant nu betoogt, dat, waar dit 
vergunningsbedrijf niet is een nieuw bedrijf, 
doch uitbreiding van het oude verlofsbedrijf, 
hem geen nieuwe aanslag had mogen worden 
opgelegd; 

"dat de Raad met den Raad der Gemeente 
Heeswijk van oordeel is, dat er in casu wel 
sprake is van een nieuw bedrijf en zulks op 
grond van deze overwegingen : 

1. Is in de Drankwet een scherp en prin
cipieel onderscheid gemaakt tusschen een ver
lofs- en vergunningsbedrijf, daar de Drankwet 
1931 , S. 476, in § 2, artt. 2 t/m 37 diverse 
voorschriften geeft over het vergunningsbedrijf 
en in § 3 artt. 38 t/m 53 van die wet verschil
lende bepalingen over het verlofsbedrijf, welke 
beide categorieën wetsartikelen zeer beteeke
nend van elkaar afwijken onder andere voor 
wat aangaat de verkoopbevoegdheden, de 
eischen waaraan die lokaliteiten moeten vol
doen en het recht verschuldigd voor de uit
oefening van het bedrijf; 

2. Art. 23 der Drankwet 1931, S. 476, zegt 
dat als grondslag voor het te heffen recht 
moet dienen de jaarlijks te schatten huur
waarde die de lokaliteit in verband met den 
omzet ;an sterken drank in het bedrijf, waar
voor de vergunning strekt, kan geacht worden 
te bezitten. Nu kan die gewezen huurwaarde 

bij een verlofsbedrijf bezwaarlijk worden ge
schat. Hier ontbreekt dus elke maatstaf, maar 
juist daarvan zegt art. 23 meergenoemd aan 
het slot sub 3, dat als een vergunning wordt 
verleend voor een nieuw bedrijf (waar Jue 
geen schatting mogelijk was, zooals in caRll) 
er voor het eerste jaar een vast recht van f 100 
per jaar verschuldigd is; 

"dat op deze gronden is vast te stellen, dat 
een vergunningsbedrijf in wezen eu aard van 
een geheel andere soort is a ls een verlofsbe
drijf en er in dit geval dus sprake is van oen 
nieuw bedrijf;" 

0. dat belanghebbende in cassatie heeft ge
steld, dat de Raad van Beroep ten onrechte 
heeft vastgesteld, <lat hier sprake is van een 
nieuw bedrijf; 

0. dienaangaande: 
dat van het verleenen van een vc1gunning 

voor een nieuw bedrij f in don zin ·:a~ art. 23, 
Se lid, voornoemd, moet worden f_esproken, 
i,1dien de vergunning strekt voor Cbn bedrijf, 
waarvoor tijdens dat verleenen geen vergun
ning bestaat; 

dat blijkens de door den Raad YUn Beroep 
vastgestelde feiten, voor belanghebbende's be
drijf tot op 9 Juli 1935 geen vergunning be
stond en derhalve de hem op dien dag toege
kende vergunning werd verleend voor een 
nieuw bedrijf in voormelden zin; 

dat de Raad van Beroep mitsdien een juiste 
uitspraak heeft gegeven; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

3 Februari 1937. ARREST van den H oogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277.) 

De schrapping in het toenmalig art. 240j 
der Gemeentewet van het woord "open
bare" vóór .,vermakelijkheden" strekte wel 
om aa n ontdu ikingen den pas af te snijden, 
maar niet om . vermakel ijkh eden, die te 
goedertrouw in gesloten particuliere gezel
schappen plaats vinden, belastbaar te 
stell en. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van Mr. 

P. J. Vellinga, hoofdambtenaar ter Secreta
rie, chef der Afd. Financiën en Belastingen 
te Arnhem, tegen; de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Arnhem van 11 Sept. 1936, betreffende den 
aan Mr. A., wonende a ldaar, opgelegden aan
slag wegens verschuldi gde belasting op too
neel vertooningen en andere vermakelijkheden; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Verordening der gemeente Arn

hem tot heffing van eene belasting op tooneel
vertooningen en andere vermakelijkheden de 
volgende bepalingen bevat: 

Art. 1. Er wordt in deze gemeente eene 
belasting geheven op tooneelvertooningen en 
andere vermakelijkheden. 

Art. 2. I. Onder deze tooneel vertooni ngen 
en andere vermakelijkheden worden verstaan: 

a. Enz. 
i . In het algemeen alle uitvoer ingen, voor

stellingen, vertooningen en ondernemingen, 
waarmede aan het publiek - ongeacht of voor 
de toelating eenige beperking wordt gemaakt 
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- gelegenheid wordt gegeven om zich te ver
maken of genoegen te verschaffen, hetzij tegen 
betaling, hetzij om niet, in gebouwen, ge
deelten van gebouwen, tenten, tuinen, op ter
reinen, op den openbaren weg of op andere 
plaatsen; 

II. Op vermakelijkheden, welke gegeven 
worden door vereenigingen, is deze verorde
ning ook toepasselijk, onverschillig of voor de 
toelating als lid al dan niet beperkende be
palingen zijn gemaakt; 

Art. 3. De belasting is verschuldigd door 
den ondernemer der vermakelijkheid, door 
dengene, op wiens naam of voor wiens reke
ning zij plaats heeft enz.; 

dat de aanslag aan belanghebbende is op
gelegd ter zake van eene soirée, gehouden op 
14 Dec. 1935 in Maison de Bruyn te Arnhem, 
zulks voor 141 toegangsbewijzen ad f 1.25, tot 
een bedrag van f 22.56; 

dat belanghebbende, na vergeefsche recla
me, van de beschikking van den hoofdambte
naar ter Secretarie, chef van de afd. Finan
ciën en; Belastingen, waarbij de aanslag is ge
handhaafd, in beroep is gekomen; 

dat de Raad van Beroep heeft geoordeeld, 
dat betrokken soirée, waarbij gedanst kon 
worden, niet valt onder de vermakelijkheden 
als bedoeld bij art. 1 en 2 der Verordening, 
zulks op deze ovenvegingen: 

,,dat de toedracht deze was, dat eenige per
sonen, onder welke de belanghebbende, uit
noodiglngen hebben gedaan aan een aantal 
door hen zelf gekozen dames en heeren, om 
tezamen te komen in Maison de Bruyn en 
aldaar den avond met dansen of anderszins 
door te brengen, op gezamenlijke kosten, die 
voor ieder werden geschat op f 3; 

"dat hier dus sprake is van een zoodanig 
gesloten gezelschap als buiten de toepassing 
der Verordening valt, immers de beperking, 
die door de eigen keuze van de genoodigden 
op de aanwezigen is toegepast, zoodanig is, 
dat van een met eenige beperking toegelaten 
publiek als door de Verordening voor eeJII 
belastbare vermakelijkheid geëischt wordt, niet 
kan gesproken worden ; " 

dat op deze gronden de Raad van Beroep 
den aanslag heeft vernietigd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd: 

,,S. of v. t. van de artt. 1 en 2 der Ver
ordening tot heffing van eene belasting op 
tooneel vertooningen en andere· vermakelijk
heden·" 

dat tot toelichting van het middel in hoofd
zaak is aangevoerd: dat de bedoeling van de 
Verordening is alle vermakelijkheden te be
lasten en dat, ten einde dit goed te doen uit
komen, het onderdeel I i van art. 2 is opge
nomen, waarin het woord "een,,ige" moet wor
den opgevat in de beteekenis van "welke dan 
ook"; dat bij de door den R aad gegeven uit
legging allerlei ontduikingen mogelijk zijn, 
die de wet van 30 Dec. 1920, S. 923, heeft 
willen voorkomen, door in het toenmalig art. 
240 j der Gemeentewet het woord "openbare" 
vóór "vermakelijkheden" te schrappen; 

0 . hieromtrent: 
dat de opvatting, welke aan het middel ten 

grondslag ligt, niet juist is; 
dat toch eene opvatting, welke alle verma-
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kelijkheden belastbaar stelt, ook die gehouden 
worden in gezelschappen, welke voor alle niet 
genoodigden gesloten zijn en waarbij ten aan
zien van de keuze der aanwezigen iedere be
perking, welke ook - dus ook de grootst mo
gelijke -, zich kan voordoen, geweld doet 
aan woorden, zin en strekking der Verorde
ning, die in art. 2, I letter i, slechts belast
baar stelt vermakelijkheden, die openstaan 
voor het publiek, ook al wordt voor de toe
lating van het publiek eenige beperking ge-
maakt; . 

dat bij de opvatting van het middel het 
tweede lid van art. 2, dat de door vereenigin
gen gegeven vermakelijkheden treft, ook al 
wordt de toelating als lid nog zoozeer beperkt, 
overbodig zou zijn, daar die vermakelijkheden 
reeds onder art. 2, I letter i zouden vallen; 

dat aan een en ander de voormelde schrap
ping van het woord "openbare" vóór "ver
makelijkheden" in het aangehaald artikel der 
Gemeentewet niet kan afdoen; dat toch die 
schrapping wel strekte om aan ontduikingen 
den pas af te snijden, maar niet om verma
kelijkheden, die te goeder -trouw in gesloten 
particuliere gezelschappen plaats vinden, be
lastbaar te stellen; 

0. dat dus het middel onaannemelijk is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

4 Febn,ari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A.B. art. 11; Motor- en Rijw.wet 
art. 25.) 

De door een moton-ijtuig voortbewogen 
aanhangwagen is niet een motorrijtuig in 
den zin der Motor- en Rijwielwet. Niet
tem in is art. 25 dier wet van toepassing, 
wanneer persoon of goed, waaraan de 
schade wordt toegebracht, in aa"r1rakin~ 
komt, niet met het motorrijtuig zelf, doch 
met datgene, dat op of door het motor
rij tuig wordt, voortbewogen. 

Ruime opvatting in verband met cle 
strekking van genoemd artikel, te weten 
bijzondere aansprakel ijkheid van eigenaar 
of houder van het 1·ijdende motorrijtuig 
met het oog op het verhoogde gevaar voor 
het verkeer. Arrest Hof vernietigd. 

A nders Adv.-Gen. Berger met betoog, 
dat het Hof geen algemeene beslissing 
heeft gegeven, maar eene feitelijke beslis
sing betreffende de 01,derhavige voer
tuigen. 

De gemeente Amsterdam, eischeres· tot cas
satie van het op 9 December 1935 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen partijen 
gewezen arrest, advocaat Mr. F. M. Wes
terouen van Meeteren; gepleit door Mr. L. J. 
van Gelein Vitringa, 

tegen: 
de N . V. Bataafsche Import Maatschappij, 
gevestigd te 's-Gravenhage verweerster in cas
satie, advocaat Mr. A. E. J. ysingh; gepleit 
door Mr. F. J. D. Theyse. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 
Post alia: 
Tegen 's Hofs arrest is als middel van -cas

satie voorgedragen: 
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.,S. en v. t . van artt. 162 Grondwet, 20 A . 
B . (? vermoedelijk is bedoeld 20 R. 0 ., 11 A. 
B., R ed.) , 1401, 1402, ,1403, 1902, 1952, 1953, 
1958 B. W. , 1, 5, 48, 59 Rv. , l, 2, 25 Motor
en Rijwielwet, 1 Motor- en Rijwielreglement, 

doordat het Hof op na te melden beslissing 
niet rechtvaardigende en met de aangehaalde 
wetsartikelen strijdige gronden, bepaaldelijk 
uit overweging dat de Wet belet om een tractor 
met aanhangwagen als waarvan ten deze 
sprake is, als een geheel te beschouwen, en 
dat geheel als een motorrijtuig te qualificee
ren, en dat daaruit volgt dat, nu de aanhang
wagen tegen het tramrijtuig botste en niet de 
tractor, art. 25 der Motor- en Rijwielwet ten 
deze geen toepassing kan vinden, e ischeres in 
haar op dat artikel steunende vordering niet
ontvankelijk heeft geoordeeld en d iensvolgens 
het vonnis der Rechtbank heeft bevestigd; 

ten onrechte, vermits de Wet wel degelijk 
toelaat een motorrtractor en aanhangwagen 
te zamen als één geheel te beschouwen, dat
zei ve als motorrijtuig aan te merken en ten 
aanzien van zoodanige combinatie en derzel ver 
samenstellende bestanddeelen, onverschi llig op 
welk deel daarvan mechanische voortbewe
gingskracht aanwezig is, alsdan art. 25 der 
Motor- en Rijwielwet toepassel ijk te achten, 
wodat het Hof geenszins op de in het anest 
vermelde gronden tot niet-ontvankelijkheid 
van eischeres in haar op dat wetsvoorschrift 
steunende vordering had mogen besluiten, doch 
vorenbedoelde toepasselijkheid had hehooren 
te aanvaarden, a lthans had moeten onderzoe
ken of het onderwerpelijk samenstel naar 
aard, constructie en omstandigheden als mo
torrijtuig in den zin van art. 25 Motor- en 
Rijwielwet kon worden aangemerkt." 

Bij de beoordeeling van dit middel wude ik 
willen vooropstellen, dat uit niets blijkt, dat 
bij art. 25 Motor- en Rijwielwet de bedoeling 
zoude hebben voorgezeten om af te wijken 
van de in art. 1 dier wet gegeven begrips-· 
bepaling van " motorrijtuigen" als "alle rij 
of voertuigen, bestemd om uitsluitend of mede 
door eene mechanische kracht, op of aan het 
rij- of voertuig zelf aanwezig, anders dan 
langs spoorstaven te kunnen worden voort
bewogen". Hieruit volgt immers, dat, ook al 
wude - gelijk de geëerde pleite r voor e ische
resse betoogde - aan art. 25 van genoemde 
wet het beginsel der z.g. ,,gevaarzetting" of 
,,gevaarstelling" ten grondslag liggen, de toe
passing van dit beginsel dan toch in elk geval 
beperkt zal moeten blijven tot botsing, aan
of overrijding met een motorrijtuig, dus met 
een rij tu ig, beantwoordende aan voormelde 
begripsbepaling, zoodat de wet niet toelaat 
het voorschrift van art. 25 voormeld uit te 
breiden tot rij- of voertuigen, hoe gevaarlijk 
op zich zelve ook, die· niet zijn motorrijtuigen 
in den zin der wet, ook al worden zij door een 
motorrijtuig voortbewogen. Ten aanzien van 
laatstbedoelde rij- of voertuigen volgt zulks 
bovendien nog uit de onderscheiding, welke 
de Motor- en Rijwielwet (art. 2 onder 1 ° en 
7°) maakt tusschen motorrijtuigen en rij- of 
voertuigen, welke door een mot<;>rrijtuig wor
den voortbewogen, de in art. 1 Motor- en 
Rijwielreglement opgenomen afzonderlijke be
gripsbepalingen van motorrij tuigen en van 
aanhl:'ngwage'!:5 en de afzonderlijke voorschrif-

ten onderscheidenlijk in § 2 en in § 3 van 
Hoofdstuk II van genoemd reglement betref
fende motorrijtuigen en betreffende aanhang
wagens gegeven. Een en ander behoeft intus
schen niet te beletten, dat zich gevallen kun
nen voordoen, waarin motorrijtuigen en aan
hangwagens feitelijk kunnen worden aange
merkt, als tezamen te vormen één geheel , het
welk als zoodanig als één motorrijtuig in den 
zin der wet is te beschouwen (vg. H. R. 28 
December 1934 W. 12865, N. J . 1935 , 916). 
Of dit het geval is, blijft echter uiteraard ter 
beoordeeling van den rechter, die over de 
feiten oordeelt. Dat de wet deze beschouwings
wijze toelaat, woals ook in het middel wordt 
gesteld, staat derhalve buiten twijfel. Daar
tegenover staat echter wel evenzeer vast, dat 
de wet allerminst gebiedt om in a lle gevall en 
een tractor (motorrijtuig) en eenen daardoor 
voortbewogen aanhangwagen tezamen als één 
motorrijtuig te beschouwen. Het middel houdt 
deze stelling dan ook niet in, a l zoude het, bij 
pleidooi op den grondslag van het bovenge
noemde risico-beginsel gebouwde, betoog die 
hebben kunnen doen verwachten. 

Nu eischeresse deze stelling blijkbaar en 
m. i. terecht niet aandurft, za1 m. i. haar mid
del moeten falen, waar dit immers aan het 
bestreden arrest alleen verwij t, te hebben over
wogen, dat de wet belet om een tractor met 
aanhangwagen, als waarvan ten deze sprake 
is, als één geheel te beschouwen en dat gehee l 
a ls een motorrijtuig te qualificeeren. 

Uit den samenhang van het arrest toch 
blijkt, dat het Hof tevoren uitdrukkelijk heeft 
vastgesteld, dat de aanhangwagen, die aan 
den tractor van verweerster was gekoppeld, 
was een voertuig op vier wielen en dus inder
daad op zich zelf was een rij- of voertuig, 
terwijl zulk een voertuig, waarop niet aanwezig 
is eene mechanische kracht om het voort te 
bewegen, niet is een motorrijtuig in den zin 
der Motor- en Rijwielwet, gelijk het Hof te
recht uit de wettelijke onderscheiding tus~chen 
motorrijtuigen eener- en daardoor vortbewogen 
rij- of voertuigen (aanhangwagen) anderzijds 
afl e idt. Het Hof blijkt derhalve wel degelijk, 
zooals het middel verlangt, te hebben onder
zocht, of het onderwerpelijke samenstel v·an 
motorrijtuig en aanhangwagen naar aard, con
structie en omstandigheden als motorrijtuig in 
den zin van art. 25 Motor- en Rijwielwet kon 
worden aangemerkt, en heeft diensvolgens, in 
het bestreden arrest op den groridslag van dat 
onderwek to.t de slotsom komende, dat <le wet 
belet om een tractor met een aanhangwagen, 
als waarvan ten deze sprake is a ls één geheel 
te beschouwen en dat geheel a ls een motor
rijtuig te qualificeeren, geenszins de algemeene 
uitspraak gegeven, in het middel gewraakt, 
doch kennelijk zich beperkt tot eene zuiver 
feitelijke beslissing, welke niets anders uit
drukt, dan dat er in het onderwerpelijke geval 
feitelijk geen sprake was van een, als één 
motorrijtuig te beschouwen, geheel, doch v.an 
twee ingevolge de wet wel te onderscheiden 
voertuigen, , waarvan alleen dat voertuig, het
welk niet als motorrijtuig in den zin der wet 
viel aan te merken, met eischeresse's tram
wagen in aanraking is geweest, wodat voor 
toepassing van art. 25 der Motor- en Rijwiel
wet, waarop __ de_ v<;>rdering bij . uitsluiting be-
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rustte, ten dezen geen termen aanwezig waren. 
Het voorgedragen middel derhalve onge

grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep, met veroordeeling van eische
resse tot cassatie in de daarop gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorwover 

thans van belang, blijkt: 
dat de gemeente Amsterdam bij inleidende 

dagvaarding, stellende, dat op 18 Maart 1932 
een tractor met aanhangwagen, toebehoorende 
aan de Bataafsche Importmaatschappij, op het 
Marnixplein te Amsterdam is gebotst tegen 
een aan de gemeente toebehoorenden tram
wagen, van die maatschappij vergoeding heeft 
gevorderd van de daardoor aan dezen wagen 
toegebrachte schade; 

dat de Bataafsche Importmaatschappij tegen 
de vordering versch ill ende weren heeft ge
voerd, waaronder, dat de tramwagen niet met 
den tractor zelf doch slechts met den aan
hangwagen in botsing is gekomen; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage op 
grond van dit l aatst(l verweer bij vonnis van 
12 December 1933 de gemeente niet-ontvan
kelijk heeft verklaard in haar voormelde op 
art. 25 Motor- en Rijwielwet gebouwde vor
dering; 

dat dit vonnis in hooger beroep door het Hof 
is bevestigd op de volgende gronden: 

"dat bij de gehouden pleidooien is komen 
vast te staan dat de aanhangwagen, die aan 
de tractor van geïntimeerde was gekoppeld, 
was een voertuig op vier wielen, en dus inder
daad op zich zelf was een rij - of voertuig; 

,,dat zulk een voertuig, waarop niet aan
wezig is een mechanische kracht om het voort 
te bewegen, niet is een motorrijtuig in den 
zin der Motor- en Rijwielwet, gel ijk blijkt uit 
de omschrijving van het begrip mvtorrijtuig in 
art. 1 sub 1 dier wet, welke woordelijk gelijk
luidend is aan de def initie daarvan gegeven in 
art. 1 sub a van het Motor- en Rijwielregle
ment; 

"dat dit l aatste art. sub b een omschrijving 
geeft van een aanhangwagen, als zijnde een 
rij- of voertuig, dat door een motorrijLuig 
wordt voortbewogen; 

dat uit deze beide definities duidelijk blijkt, 
dat een motorrijtuig en een aanhangwagen 
twee verschillende soorten van voertuigen zijn 
naar het oordeel van den wetgever, en voor 
ieder dier twee categorieën dan ooi. in dat 
reglement verschillende voorschriften zijn ge
geven; 

,,dat dit zelfde moet aangenomen ten aan
zien van de wet, a l wordt daarin niet een 
omschrijving van het begrip aanhangwagen 
gegeven, immers onaannemelijk is dat met de 
woordelijk gelijkluidende bepalingen in de wet 
en in het reglement gegeven, niet geheel het
zelfde zou zijn bedoeld; 

"dat bovendien in art. 2 der wet sub 7 
naast motorrij tuigen, r ij - of voertuigen worden 
genoemd, die door ,motorrijtuigen worden 
voortbewogen; 

" dat mitsdien de wet belet om een tractor 
mè_t . een ;ianEangwagen . a ls waarvan ten deze 
spri!ke is, al s één geheel te beschouwen en dat 
geheel .a ls een motorrijt,l!i$' . te kwa lifice!)ren; 

"dat hieruit •volgt, dat nu de aanhang\\ragen 

tegen het tramrijtuig botste en niet de tractor, 
art. 25 der meergemelde wet ten deze geen 
toepassing kan vinden;" 

0 . dat de gemeente Amsterdam tegen deze 
uitspraak het volgende middel van cassatie 
heeft aangevoerd: zie concl. Adv.-Gen.; 

0. daaromtrent: 
dat het Hof met juistheid op gronden, ook 

aan den tekst van de Motor- en Rijwielwet 
ontleend, betoogt, dat een door een motor
rijtuig voortbewogen aanhangwagen, als waar
van ten deze sprake is, niet is een motorrijtuig 
in den zin dier wet; 

dat het Hof echter ten onrechte aanneemt, 
dat daarom art. 25 der wet in het onderhavig 
geval niet van toepassing is; 

dat botsing, aan- of overrijding met een 
motorrijtuig in den zin van het eerste lid van 
het artikei ook dan plaats vindt, indien per
soon of goed, waaraan de sch ade wordt toe
gebracht, in aanraking komt, niet met het 
motorrijtuig zelf, doch met datgene, dat op of 
door het motorrij tuig wordt voortbewogen; 

dat toch , al mogen de bewoordingen, waarin 
de hier gestelde regel is vervat, meer bepaal
delijk zien op het geval van rechtstreeksche 
aanraking van het motorrijtuig met persoon of 
goed, waaraan de schade wordt toegebracht, 
de strekking van het voorschrift zoodanige 
letterlijke opvatting verbiedt; 

dat bij dit voorschrift de eigenaar of houder 
van het rijdende motorrij tuig wordt belast met 
een bijzondere aansprakelijkheid uit hoofde 
van de daarop of daaraan aanwezige mecha
nische voortbewegingskracht; 

dat echter het verhoogde gevaar voor het 
verkeer, dat de wetgever van de werking van 
deze kracht ducht, zich zeker in niet mindere 
mate openbaart in hetgeen op of door het 
motorrijtuig wordt voortbewogen, dan in het 
in beweging gebrachte motorrijtuig zelf; 

dat de door de strekking der bepaling ge
boden ruime opvatting trouwens ook steun 
vindt in de woorden van het vijfde lid van het 
artikel, dat, een beperking aanbrengend op 
den in het eerste lid gestelden regel, de daar 
bedoelde sch ade aanduidt a ls toegebracht 
"door" een motorrij tuig, wel ke uitdrukking 
ook naar de letter mede het geval omvat, dat 
het motorrijtuig zijn aanhangwagen in botsing 
brengt met een tramwagen; 

dat het middel dus in zijn primaire stelling 
gegrond is; 

Vernietigt het bestreden arrest. 
Verwijst het .geding naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ten einde met inachtneming van 
deze uitspraak de zaak verder te behandelen 
en te beslissen. (Salaris f 450, R ed.). 

(N. J .) 

5 FebNt(l,ri 1937 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Znivelwet 1932 (DWBR 102 
I) art. 8; Crisis Zuivel Besluit 1I 1932 
(D\VBR 102 Ia) art. 5.) . 

Noch art. 8 Crisis-Zuivelwet 1932, S, 
290, noch een ige a11dere wetsbepal ing 
spreekt over niet verpakte spijsvetten, wo
dat noch de Koningin bij A. M. v. B. , 
noch ook de M iniste,· van Ec. Z ttken en 
Arbeid bevoegd is het voorhanden hebben 
van dergel ijke spijsvetten te verbieden of 
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voorwaarde] ijk toe te staan. Art. 20 der 
Crisis-Zuivelwet 1932 kan ten deze niet 
baten, daar regelen, welke handelen over 
een onderwerp, waarover de Crisis-Zuivel
wet geen bepaling bevat, te weten niet 
verpakte andere vetten , niet gesteld zijn 
met betrekking tot de uitvoering dier wet. 

ConcL Proc.-Gen. Besier: Terecht was 
het Hof van oordeel, dat hier verboden 
delegatie heeft plaats gehad. Er is hier 
geen strijd met de jurisprudentie van de 
Strafkamer van den Hoogen Raad. 

De Vereeniging Crisis-Zuivel-Centrale, in 
1 iquidatie, gevestigd te 's-Gravenhage, eische
res tot cassatie van een op 31 Januari 1936 
tusschen partijen door het Gerechtshof te 
's-Gravenhage gewezen arrest (1936 n°. 316, 
Red.), advocaat Jhr. Mr. G. W. van der 
Does, 

tegen: 
de Handelsvennoot.schap onder de firma C. 
Jamin, gevestigd te Rotterdam, verweerster 
in cassatie, advocaat Mr. L. G. van Praag; 
gepleit door Mr. R. A. N. Houwing. 

Conclusie van den Proc. -Gen. Besier. 

Post alia: 
De Zuivel-Centrale voert thans als middel 

tot cassatie aan: ,,S. of v. t. van art-t. 48 Rv., 
2 en 11 A. B., 1, 8 en 20 Crisis-Zuivelwet 
1932, S . 290 (Wet van 10 Juni 1932, S. 290\ 
en 5 Crisis-Zuivel-Besluit II 1932, S. 319 
(Algemeene Maatregel van Bestuur van 7 
Juli 1932, S. 319, gewijzigd 27 Augustus 1932, 
S. 450), 

"doordat het Hof heeft beslist, dat de door 
den Minister, krachtens art. 5 lid 2 van het 
Crisis-Zuivel-Besluit II 1932, voor het voor
handen hebben van andere spijsvetten gestelde 
voorschriften geen steun kunnen vinden in 
art. 8 van de Crisis-Zuivelwet en onverbindend 
waren en zulks op de onjuiste gronden, 

"dat het stellen van dergelijke voorschriften 
zou zijn een daad van wetgeving en dat der
ge lijke daden van wetgeving volgens art. 8 
van de wet bij den Algemeenen Maatregel 
van Bestuur zelf moeten plaats vinden, terwijl 
ook uit andere wettelijke bepalingen geen 
bevoegdheid voortvloeit het geven van zulke 
voorschr iften bij Algemeenen Maatregel van 
Bestuur aa11 den Minister over te laten; 

,,een en ander ten onrechte: 
,,primo, omdat het Hof daarbij ervan \lit

gaat, dat delegatie a lleen mag plaats vinden, 
wanneer zij uitdrukkelijk is toegestaan, doch 
de wet en in het bijwnder art. 8 van de 
Crisis-Zuivelwet 1932 eene zoodanige beper
king geenszins bevat; 

,,secundo, omdat het Hof heeft voorbijgezien, 
dat naast art. 8 Crisis-Zuivelwet 1932 staat 
art. 20, dat -bepaalt, dat voorwaarden a ls in 
art. 8 bedoerd niet behoeven voor te komen in 
den in art. 8 bedoelden Algemeenen Maat
regel van Bestuur zelf, doch ook kunnen voor
komen in eene beschikking van den Minister, 
die daartoe bij den Algemeenen Maatregel 
van Bestuur is bevoegd verklaard; 

"uit den samenhang van welke bepalingen 
volgt: ' 1 

"dat toepassing ,van · art. 20 Crisis-Zuivel wet 

1932 zeer wel kan plaats vinden voor in art. 
8 di er wet genoemde onderwerpen, 

,, in welk geval uitvoering wordt gegeven. 
aan het in art. 8 door den wetgever mogelijk. 
gemaakt verbod of niet dan voorwaardelijk 
toegestaan zijn van het voorhanden hebben. 
van "andere spijsvetten", 

,,terwijl, ook al geeft art. 8 Crisis-Zuivelwet. 
1932 voor de daai·genoemde onderwerpen een 
uitdrukkelij k voorschrift, ,,onverwachte leem
ten" bij de regeling dier onderwerpen zeer wel 
kunnen blijken te bestaan." 

De eerste grief schijnt mij ongegrond. 
Delegatie van wetgevende bevoegdheid kan 

niet anders clan uitdrukkelijk gesch ieden; 
anders ontbreekt juist de h andeling, welke, 
"delegatie", d. i. opdracht uitmaakt. Deze is 
te meer noodig, waar de gedelegeerde bevoegd
heid - als hier - door straf te handhaven. 
voorschriften mogelijk wu maken. 

Onjuist schijnt mij dan ook de stelling, bii 
pleidooi namens de Zuivel-Centrale verkon
digd, dat delegatie van zelf de bevoegdheid 
tot sub-delegatie meebrengt. Wel is het, waar· 
geen delegatie van wetgevende bevoegdheid 
is gegeven, mogelijk, dat een lagere autoriteit. 
dan de wetgevende uitvoerings-voorschriften 
geeft, maar die uitvoering moet dan de regelen. 
betreffen, welke de wetgevende autoriteit h~eft 
gegeven en blij ven binnen de grenzen, door
deze gesteld; wat buiten deze grenzen valt is. 
niet meer uitvoering van het wettelijk voor
schrift doch zelf wetgeving. 

Ook met de tweede grief kan ik mij niet· 
vereenigen en wel om de redenen door het
Hof reeds aangevoerd in de vijf de rechts
overweging. 

Hierbij valt naar aanleiding van het voor
laatste lid van deze grief nog op te merken,. 
dat art. 20 der Wet den Minister slechts be
voegd maakt regelen te stellen tot uitvoering
der wet, niet van den Algemeenen Maatregel 
van Bestuur, dien art. 8 mogelijk maakt. 

Ik kan met deze enkele woorden 11i et vol
staan, daar bij de gehouden pleidooien namenS
de Zuivel-Centrale een beroep is gedaan op, 
arresten der strafkamer van den H. R., waarin 
haar stelsel reeds wu zijn omhelsd. Ik ber, 
van de juistheid van dit beroep geenszins over
tuigd en mag er niet stil zwijgend aan voorbij
gaan. 

De arresten van 11 December 1933 (W. 
12707, N. J . 1934, blz. 238) en van 4 Junï 
1934 (W. 12792, N. J. 1934, blz. 1375) roepen 
art. 20 der Crisis-Zuivelwet in ter verded iging 
van de rechrageldigheid onderscheidenlijk van 
art. 8 van het Crisis-Zuivelbesluit 1932 I, S. 
318, en van art. lbis van het Nieuw Crisis
Zuivelbesluit 1932 II, S. 545, die beide be
trekking hebben op de "erkende belangheb
benden" van art. 4 der Crisis-Zuivel wet, voor 
wie de genoemde artt. 8 en lbis voorschriften 
geven. Maar zij doen dat niet, dan nadat ge
tracht is een verband te leggen tusschen deze· 
artikelen en de artikelen der Crisis-Zuivelwet, 
ten einde aldus de artt. 8 en lbis der besluiten 
te kunnen stempelen tot voorschriften ter uit
voering van genoemde W et. 

Op overeenkomstige wijze roept het arrest. 
va1:1 29 Januari 1934, (W. 12778, T_ J. 1934. 
blz. 440) art. 20 Crisis-Zuivelwet te hulp om 
te komen tot de rechtsgeldigheid van art. 5,. 
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in het bijzonder lid 2, van het Nieuw Crisis
Zuivelbesluit 1932 II, zooals het destijds weder 
was gewijzigd bij K. B. van 25 Februari 1933, 
S. 59, tot het voorschrift dat bij het voorhan
den hebben van andere spijsvetten deze aan
wezig moeten zijn in bepaalde verpakte een
heden, voorzien van een door den Minister 
vastgesteld merk. Dit voorschrift wordt door 
den H. R. weder in verband gebracht met een 
artikel der Crisis-Zuivelwet en wel met art. 
10 daar.van, dat voorschriften geeft over de
merken en hunne verstrekking, zulks door art .. 
5 van het Besluit te stempelen tot een voor
schrift kenlijk strekkende om controle te be
vorderen op de naleving der wet, dus weder 
tot een uitvoeringsvoorschrift. 

Het blijkbaar met eenige moeite zoeken van 
<le genoemde verbanden schijnt mij een bewijs, 
<lat de strafkamer van den H. R. art. 20 der 
Wet niet zonder meer geschikt heeft geacht 
om de artikelen, waarvoor zij in art. 20 steun 
zocht, dien steun te verschaffen. 

Ook op het arrest der strafkamer van 25 
Maart 1935 (W. 12948, N. J . 1935, blz. 869) 
is een beroep gedaan. Geheel ten onrechte, 
naar het mij voorkomt. Dit arrest betrof de 
overtreding van art. 2 Crisis-Zuivelbesluit 
1932 III, S. 475, dus de overtreding niet van 
een Ministerieel Besluit, doch van een a1·tikel 
van een Algemeenen 1\1:aatregel van Bestuur, 
bij hetwelk geheel overeenkomstig de artt. 14 
en 20 der Crisis-Zu ivelwet een voorwaarde 
was gesteld betreffende o. a. het vervoeren van 
consumptiemelk eri waarnaast de Minister 
a ll een ter uitvoering van dit art. 14 bij Besluit 
van 13 Februari 1933 de gebieden had aan
gewezen, waar het voorschrift van art. 2 zou 
gelden. 

Geheel hetzelfde geldt van het arrest der 
strafkamer van 6 April 1936 (W. en N. J . 1936 

0
• 854), eveneens betreffende een overtreding 

van het zooeven genoemd art. 2 van het Crisis
Zuivel besluit III 1932, echter toegepast niet 
op de consumptiemelk van art. la, doch op 
een waar door den Minister krachtens art. lb 
voor de uitvoering van het Besluit als con
sumptiemelk aangewezen. Zijne bevoegdheid 
tot deze aanwijzing was in cassatie bestreden. 
De H. R. kon echter terecht overwegen, dat 
deze bevoegdheid bestond krachtens art. 20· der 
Crisis-Zuivelwet, dat immers aan de Kroon de 
bev_oegdheid geeft met betrekking tot de uit
voering der Wet nadere regelen te stellen of 
door den Minister te doen stellen, van welke 
bevoegdheid de Kroon gebruik had gemaakt 
om b ij art. lb van het Crisis-Zuivelbesluit Ill 
aan den Minister op te dragen andere waren 
als consumptiemelk aan te wijzen, hetgeen 
<l_eze bij Besluit van 13 Februari 1933 N° . . 240 
had gedaan. Hierin kon de H. R . een uitvoe
ring zien van art. 14 der Wet, waarbij de 
M inister uit den aard der zaak had te blijven 
binnen de grenzen der ~trekking van art. 14, 
hetwelk hij immers uitvoerde. 

Deze twee arrest~n betroffen dus geheel 
andere gevallen dan het onderhavige, waarin 
de -J'dinister niet nadere regelen ter uitvoering 
der Crisis-Zuivelwet heeft gesteld, maar voor 
een in de wet niet voorziene materie zelfstan
<lig een verbod - of zelfs een gebod, immèrs 
in wezen een geldheffing - heeft gegeven. 
. Tegenover deze namens de Zuivel-Cent1·àle . 

aangehaalde arresten kunnen trouwens andere 
arresten, ook van de strafkamer van den H . 
R. worden gesteld, waarin zij heeft geweigerd 
in art. 7 van het Crisis-Varkensbeslui t uitvoe
ring te zien van art. 23 der Crisis-Varkenswet, 
dat vrijwel analoog is aan art. 20 der Crisis
Zuivelwet. Het zijn de arresten van 24 April 
1933 (W. 12633, 19 Juni 1933, N. J. 1933, 
blz. 1907) en 26 Juni 1933 (W. 1 2628, N. J . 
1933, blz. 1322), bij pleidooi namens de tegen
partij aangehaald. 

De rechtspraak der strafkamer kan derhalve 
mijne opvatting niet wijzigen. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling der eisoheres in de kosten 
in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat eischeres in cassatie, verder de Centrale 

te noemen van de verweerster in cassatie, aan 
te duiden als Jamin, heeft gevorderd de be
taling van f 14420, welk bedrag haar zou toe
komen, omdat J amin, zooals vaststaat, op 14 
October 1932 eene hoeveelheid van 42000 kg 
"andere spijsvetten" - in den zin van art. 1 
onder 4 der C'risis-Zuivelwet 1932, S. 290 -
voorhanden had en bij beschikking van den 
Minister van Economische Zaken en Arbeid 
van 14 October 1932 N°. 81 is voorgeschreven, 
dat "het voorhanden hebben in eene hoeveel
heid van meer dan 1000 kg van andere spijs
vetten, waarvan ten genoege van de Crisis
Zuivel-Centrale kan worden aangetoond, dat 
zij niet na 8 October zijn vervoerd, slechts is 
toegestaan voor zoover voor de hoeveelheid, 
verminderd met 1000 kg, aan de Crisis-Zuivel
Centrale is betaald de waarde van de merken, 
waarvan de verminderde hoeveelheid in kleine 
verpakking bij vervoer zou dienen te zij n voor
zien"; 

dat tegenover het door J amin gevoerde ver
weer, dat er geen rechtsgeldig voorschrift als 
grondslag voor gemelde beschikking en de 
daarmede verband houdende bepalingen der 
ministerieele beschikking van 7 October 1932 
n°. 78, en derhalve als grondslag voor haren 
betalingsplicht bestaat, de Centrale beroep 
deed op lid 2 van art. 5 van het Crisis-Zuivel
besluit II 1932, S. 319, zooals dit laatstelijk 
was gewijzigd bij besluit van 27 Augustus 
1932, S. 450, luidende: ,,Ten 1;1anzien van het 
voorhanden hebben en de verpakking van 
andere spijsvetten kunnen door Onzen Minister 
nadere voorschriften worden gegeven", uit 
welk voorschrift de Centrale wilde afleiden, 
dat den Minister de · bevoegdheid toekwam 
voor het voorhanden hebben van "andere .spijs
vetten" voonvaarden te stell en, als bij gemelde 
ministerieele beschikkingen is geschied; 

dat de Arr.-Rechtbank. te Rotterdam aan 
art. 3 lid 2 verbindende kracht heeft ontzegd, 
daarmede tevens beslissende, dat aan gemelde 
ministerieele beschikkingen haar wettelijke 
grondslag ontvalt, en de Centrale niet-ontvan
kelijk verklaarde in hare vordering; 

dat het vonnis der Rechtbal)k bij het bestre
den arrest is bevestii;:d en het Hof overwoog: 
dat uit geen. wettelijke bep11ling voortvloeit, 
dat, zooals bij het Crisis-Zuivelbesluit II 1932, 
S . 319, is gedaan, een algemeene maatregel 
va~ bestuu~ aan del\ !flinister_ mag ov_erlaten 
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voorschriften a ls bij a1't. 5 lid 2 bedoeld te 
geven; dat in het bijwnder art. 8 der C'risis
Zuivel wet 1932, S. 290, vordert, dat het vast
stellen van "normatieve voorschriften" als in 
dat artikel genoemd omtrent het voorhanden 
hebben van andere spijsvetten, hetwelk een 
daad van wetgeving en niet slechts van uit
voering is, bij a lgemeenen maatregel van be
stuur moet plaats hebben; dat ook een beroep 
op art. 20 Crisis-Zivelwet 1932, S. 290, niet 
kan baten, omdat, waar art. 8 dier wet "voor 
het geven der daarin genoemde normatiev~ 
voorschriften omtrent het voorhanden hebben 
van andere spijsvetten bepaaldelijk een alge
meenen maatregel van bestuur vordert, eene 
algemeene "uitvoerings" bevoegdheid als daar
na in art. 20 aan den minister wordt verleend, 
aan het voor eenige met name genoemde on
d rwerpen gegeven bepaalde wetsvoorschrift 
van art. 8 niet kan derogeeren", waaraan het 
Hof nog toevoegde, dat zulks te eer moet wor
den aangenomen, omdat uit de geschiedenis 
van art. 20 blijkt, dat de den minister in art. 
20 gegeven bevoegdheid slechts strekt "tot 
voorziening in mogelijke onverwachte leem
ten", waarvan nu art. 8 voor dit geval een 
uitdrukkel ijk voorschrift gaf, ten deze geen 
sp rake is; 

0 . dat de Centrale tegen deze beslissing het 
volgende middel van cassatie inbrengt: zie 
conel. Proc.-Gen.; 

0. omtrent het middel: 
dat het in deze gaat om niet verpakte andere 

spijsvetten en ook de bepalingen der ministe
ri ee le beschikkingen, waarop door de Central e 
beroep wordt gedaan tot staving van hare vor
dering, betrekking hebben op niet verpakte 
spijsvetten ; 

dat echter noch art. 8 der Crisis Zuivelwet 
1932, S. 290, noch eenige andere wetsbepal ing 
oYer niet verpakte andere spijsvetten spreekt, 
wesha lve nóch de Koningin bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur, noch ook de minister 
van Economische Zaken en Arbeid bevoegd is 
het voorhanden hebben van dergelijke spij s
vetten te verbieden of voorwaarde! ijk toe te 
staan; 

dat art. 20 der Crisis-Zuivelwet 1932, S. 
290. in deze niet kan baten, daar regelen, 
welke handelen over een onderwerp, waarover 
de Crisis-Zuivelwet geen bepaling bevat -
uiet verpakte andere vetten - niet gesteld 
zijn met betrekking tot de uitvoering dier wet; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 250. Er is 
nog een tweede arrest gewezen in eene geheel 
f:e l ijksoortige zaak, Red.). 

(N . .J. ) 

8. Feb,·uari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. Wet art. 324.) 

Art. 324 Alg. Wet, sprekende van het 
weigeren o. m. van visitatie of het "an
derszins" verhindernn van werkzaamheden . 
omvat onder verhinderen van werkzaam
heden steil ig een geval als het onderhavige, 
waarbij eep aan den l;,etrokk ne kenbaar 
gemaakt voornemen tot visitatie wordt be
antwoord met .feitel ijkheden [de vlucht ge
nomen, na den ambtenaar een ledige mand 
en een bos touw voor de voeten te hebben 
gewoxpen ,- in de woning gesprongen en de 

L. 1937. 

deur dicht geslagen], welke de voorge
nomen visitatie verijdelen. 

Overeenkomstig de dagv. heeft de Recht
bank bewezenverklaard en kunnen bewe
zenverklaren, dat de bekeurende ambtenaar 
bij zijn optreden voorzien was van zijne 
aanstelling en dat het gebeurde zich heeft 
afgespeeld op deq openbaren weg. 

Op het beroep van F. K., proviand-hande
laar te Dordrecht, requirant van cassatie tegen 
een a rrest van het Gerechtshof te 's-Graven
hage van 13 Oct. 1936, houdende bevestiging 
in hoogei beroep van een vonnis van den 
Politie-rechter te Dordrecht van 15 Maart 
1935 , waarbij requirant ter zake van "het 
ve rhinderen van werkzaamheden, welke de 
ambtenaren krachtens de wet verrichten", m!é't 
aan l,al ing van de artt. 190, 195, 225, 247, 
320. 324 der Alg. Wet van 26 Aug. 1922, S . 
38. art. 7 der lnvoeringswet van 15 April 
1886, S. 64, rutt. 52 van de afgeschafte code 
pónal, !ll Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van één honderd gu lden, invorderbaar bij 
lijfsdwang en rnet bepaling, dat de boete, 
indi en .-equ irant buiten staat is tot voldoening 
daan·an, zal worden vervangen door een hech
ten is van één maand. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

PoJt alia: 
Bewezen verklaard is, dat requirant op of 

omstreeks den dertigsten April 1934, des na
middags te omstreeks 4. 30 ure, op den open
baren weg, genaamd Handelskade in de ge
meente Dordrecht, -- nadat een ambtenaar der 
Invoerrechten en Accijnzen, voorzien van zijne 
aanstelling, op vermoeden van fraude, den 
verdachte, die twee manden met zich droeg, 
had toegeroepen " Halt Frans, visitatie" - de 
vlucht heeft genomen, een led ige mand en een 
bos touw op den grond heeft geworpen vóór 
voormelden ambtenaar, zoodat deze in de 
achtervolging werd belemmerd, en daarna in 
zijne woning is gesprongen en de deur dier 
woning achter zich op slot heeft geslagen, als 
gevolg van welk een en ander de verdachte 
voormelden ambtenaar daadwerkelij k de ver
langde visitatie heeft verhinderd. 

In cassatie voert requirant bij schriftuur aan 
dat hij van meenirig is, dat het ten laste ge
legde, noch bij art. 324 der Algemeene wet 
van 26 Augustus 1822, S. 38, noch bij eenige 
andere wet of wette! ijke verordening strafbaar 
is gesteld; 

a. dat blijkens de redactie van voornoemd 
artikel de bedoeling van de woorden " of het 
ander3z ins verhinderen van werkzaamheden, 
welke de ambtenaren krachtens de wet verrich
ten" deze is , dat de ambtenaar, gelijk in art. 
184 Sr. is voorgeschreven, de werkzaamheid 
ondernomen moet hebben, om in zijn werk
zaamheid verhinderd of be lommerd te kunnen 
worden · 

dat e~hter i.c., door de achtervolging, de 
werkzaamheid der visitatie nog niet onder
nomen was, wodat geen verhindering eener 
werkzaamheid, als bedoeld in art. 324 der 
Alg. Wet, bewezen en strafbaar had moeten 
zijn ver ki aard ; 

b. dat zélfs, al ware zulks anders en al ware 
4 
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terecht aangenomen de verhindering eener 
werkzaamheid, die reeds ondernomen was, of 
waartoe het voornemen bestond, uit niets ge
bleken is, dat de ambtenaar bevoegd was 
krachtens de Alg. Wet deze werkzaamheid te 
verrichten; 

dat niet gebleken is, dat de ambtenaar voor
zien was van zijne commissiën, bedoeld in art. 
190 der Alg. Wet; 

c. das evenmin gebleken is, dat de ambte
naar een werkzaamheid ondernomen heeft, of 
voornemens was te ondernemen, waartoe hij, 
mits voorzien van zijne commissiën, krachtens 
art. 190 der Alg. Wet of eenig ander artikel 
dier wet, de bevoegdheid wude hebben gehad; 

dat immers de betrokken ambtenaar ter 
terechtzitting van het Gerechtshof heeft toe
gegeven - requirant hoopt, dat zulks in het 
proces-verbaal ter terechtzitting is opgenomen 
-, dat requirant zich niet op de handelskade, 
noch op een anderen openbaren weg te Dor
drecht bevond, gelijk ten onrechte in de dag
vaarding is opgenomen, toen hij werd opge
roepen met de woorden "halt Frans, visitatie"; 

dat de betrokken ambtenaar heeft erkend, 
dat requirant zich, bij het uitspreken van 
voornoemde woorden, op particulier terrein 
bevond, a l mede dat hij (de ambtenaar) zic-h 
eveneens op particulier terrein bevond, waarop 
hij zich had begeven met het voornemen tot 
visitatie over te gaan; 

dat echter ingevolge art. 20 der Algemeene 
Wet, de betrokken ambtenaar niet bevoegd 
was op parti,culier terrein, zonder autorisatie 
van den Kantonrechter, tot visitatie over te 
gaan. 

Het middel bestaat, blijkens de door mij 
daarbij aangebrachte letters a., b en c, uit drie 
onderdeel en. 

Het eer te onderdeel van het middel kan 
m. i. niet tot cassatie leiden. Art. 324 der 
Alg. wet van 1822 noemt naast elkaar eenige 
handelingen bestaande in weigeringen, en 
voorts het verhinderen van ambtelijke werk
zaamheden in ruimen zin. 

H et telastegelegde, hierboven vermeld, 
draagt ongeveer alle kenmerken van het wei
geren van visie. 

Gelet op de moeilijkheden gerezen in recht
spraak en literatuur, waarvan ik alleen een 
oud en een later arrest wil aanhalen (11 Dec. 
1849, v. cl. H. III, 426 en 17 Nov. 1919, B.i. 
B. 2432) omtrent het begrip "weigeren", acht 
ik het juist, dat de steller der dagvaarding 
enkel de feiten rnrmeldt, en begrijpelijk, dat 
R echtbank en Hof hetgeen bewezen werd, oor
deelden te vallen onder het verhinderen van 
een ambtshandeling. Uit hetgeen bewezen 
verklaard is, volgt m.i. dat de ambtenaar 
met zijn werkzaamheid was aangevr,ngen . H et 
weigeren te voldoen aan het bevel van den 
ambtenaar, op de wijze als is bewezen ver
klaard , vormt naar mijn oordeel een verhin
der ing van werkzaamhedeu. 

De tweede grief, n.l. dat niet blijkt, dat da 
ambtenaar bevoegd was krachtens de wet ge
melde werkzaamheid te verrichten, gaat niet 
op, naar mijn meening, omdat de verbalisant, 
woals onbestreden en nooit betwist vaststa.,t, 
was: ,,tijdelijk hulpkomrnies, ambtenaar der 
invoerrechten en accijnzen", en als wodanig 
dus krachtens art. 233 e. a. der Algemeene 
wet, bevoegdheid bezat. 

Nadere motiveeriug van die bevoegdheid in 
vonnis of arrest aci,t ik overbodig. 

Evenmin is naar mijn meening het derde 
onderdeel juist. Uit niets blijkt, dat, requirant, 
toen de ambtenaar tot onderwek wi lde over
gaan, zich op particulier terrein bevond. Uit 
het proces-verbaal der terechtzitting van het 
Hof volgt dit niet. Daarin staat betreffende de 
verklaring van den ambtenaar: 

Getuige legt eene verklaring af geheel over
eenkomstig den inhoud van het door hem in 
deze zaak op zijn ambtseed opgemaakte proces
verbaal d.d. 5 Mei 1934

1 
welks inhoud door 

den Voorzitter is medegeaeeld. 
Voorts zegt hij: Ik blijf erbij en herhaal, 

dat ik heb geroepen: ,,halt Frans, visitatie" 
en dat verdachte toen hard wegliep en mij een 
mand voor de voeten wierp; de andere nam 
hij mee in huis en wierp de deur dicht in het 
slot. Ik heb zelfs meermalen geroepen. 

Op de vraag van den raadsman zegt getuige: 
Verdachte kwam onder de brug doorvaren. 
Ik stond vóór die brug en moest om verdach
tes huis heenloopen om hem te bereiken. Ver
dachte is uitgestapt op open terrein. Of dit 
van hem is weet ik niet. 

Het beroep op schending van art. 200 der 
Algemeene wet - in de schriftuur staat als 
tikfout art. 20 - gaat derhalve niet op. 

Er bestaat verschi l tusschen de artt. 182, 
190, 196 en 200 der Algemeene wet en art. 
159 Grondwet, doch dit punt, dat in de schrif
tuur niet ter sprake wordt gebracht, behoef ik 
niet te behandelen, daar thans a l leen beweerd 
wordt, dat requirant zich tijdens het plegen 
van het feit op particulier terre in bevond, 
terwijl is telastegelegd en bewezen verklaard, 
dat het op den openbaren weg geschiedde, het
geen het Hof kon afleiden uit bovengemelde 
verklariog van verbalisant en dien proces
verbaal. Daaruit volgt dat de verbalisant zich 
op den openbaren weg bevond en requirant 
eerst in het daarlangs loopend vaarwater en 
daarna op open terrein. 

Van oordeel, dat het middel in geen zijner 
onderdeelen tot cassatie kan le iden, concludeer 
ik tot ve rwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur, waarin wordt betoogd, dat het ten 
laste gelegde noch bij art. 324 der Al gemeene 
wet noch bij eenige nadere wet of wette) ijke 
verordening is strafbaar gesteld , zulks op de 
volgende gronden: 

a. enz. (zie conclusie); 
0. dat bij het bevestigde vonnis overeen

komstig de dagvaarding, met qua lificatie en 
strafoplegging als voormeld, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, dat hij enz. 
(zie conclusie); 

0. ten aanzien van de ingewnden schriftuur: 
dat de daarbij tegen het vonnis ingebrachte 

grieven niet opgaan; 
die onder a niet, omdat art. 324 van de 

Algemeene Wet, sprekende van het weigeren 
o. m. van visitatie of het "anderszins" ver
hinderen van werkzaamheden, stellig onder 
verhinderen van werkzaamheden omvat een 
geval als het onderhavige, waarbij een aan 
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den betrokkene kenbaar gem aakt voornemen 
tot vis itatie wordt beantwoord met feitelijk
heden, welke de voorgenomen visitatie ver
ijdelen ; 

die onder b en c niet, omdat de rechter over
eenkomstig de dagvaarding heeft bewezen 
verklaard - en op grond va n het als bewijs
middel gebezigde proces-verbaal van den be
keurenden ambtenaar heeft kunnen bewezen 
verkl a ren - dat deze laatste bij zijn optreden 
voorzien was van zijn aanstelling en da t het 
gebeurde zich heeft afgespeeld op den open
ba ren weg ; da t hetgeen wordt aangevoerd 
omtrent een verkl a ri ng van den bekeurenden 
ambtenaar voor het Hof geen grondslag heeft 
in de stukken waarvan de H. R . kennis neemt, 
en, al s niet betreffende de gebezi gde bewijs
m iddelen, ook n iet wu kunnen a fdoen ; 

Verwerpt het be roep. 
(N . J . ) 

8 Februari 1937. ARREST van den H oogen 
R aad. (Winkelsluitingswet art . 2. ) 

De stelling van req., dat het verho<l van 
art. 2 der Winkelsluitingswet om "een 
winkel voor het publiek geopend te heb
ben" slech ts w u ui tslui ten toelating van 
het publiek op de in dat a rtikel noemde 
t ijdstippen tot den winkel, voorwover dit 
publ iek in de gelegenheid wordt gesteld 
voorwerpen of stoffen te koopen, staat 
t . a . v. art. 2 een beperking voo r, d ie in 
de a lgemeene bewoordingen van dat a r t i
kel geen steun vindt., evenmin uit eenige 
bijzondere bepaling dier wet is af to le iden 
en ook niet aannemelijk is. 

Op het beroep van J . A . P . G., makelaar 
te H eerlen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de R echtbank te M aastricht van 
19 Oct . 1936, houdende bevestig ing in hooger 
beroep van een vonnis van het Kanto1.gerecht 
te H eerl en va n 27 M ei 1936, waarbij requi 
rant ter zake van : ,,het al s hoofd va n een 
winkel , een winkel voor het publiek geopend 
hebben gedurende den Zondag" , met aanha
ling van de a r tt. 2, 10 der Winkelsluit ingswet 
19 30, 23 en 91 Sr., veroordeeld tot een geld
boete van zes gul den en een :vervangende 
hech tenis va n dri e dogen ; (Geple it door M r. 
A. P. C. P eters). 

Conclusie van den Adv. -Gen . Wijnveldt. 

P ost alia: 
In cassatie gekomen voerde requi rant's 

raadsm an bij pl e idooi al s mi ddel aan: 
,,S. , a lthans v. t. van de artt. 350, 351, 352, 

358, 359, 422, 425 Sv. en a r tt. 2 en 10 Win
kelsluitingswet , S. 460 , door het bewezen 
verklaarde strafbaar te verkl a ren." 

H et middel berust blijkens de mondelinge 
toelich t ing op hetzelfde verweer a ls voo r K an
tongerech t en R echtbank gevoerd is, hetwelk, 
zooals het in het vonnis des Kanton rechters is 
samengevat, hierop neerkomt, da t in requi
rant's winkel goederen in ' t kl e in worden ver
koch t, doch dat op den t ij d en plaats bij dag
vaard ing omschreven enkel aan het publiek 
gelegenheid werd gegeven om de goederen te 
bezichti g_en, doch niet tot aa nkoop der goe-

deren, en ter verdedi g ing is aangegeven, dat 
a fgezien van de vraag of de bij dagvaarding 
omschreven localitei t een wi nkel is, het bewijs 
van het ten laste ge legde niet is geleverd nu 
niet is komen vast te staan da t op tijd en 
pl aats bij dagvaarding omschreven goederen 
zij n verkocht, in elk geval ontslag va n rechts
vervol g ing dient te volgen bij bewezen ver
kl a ring nu de bij dagvaarding gestelde fe iten 
niet stra fbaar zijn, daar a lstoen niet werd 
ve rkoch t , doch alleen aan het publiek gelegen
heid werd gegeven om de goederen te bezich
t igen, derhalve alleen kijkdag werd gehouden. 

N aar aa nle iding van di t verweer zegt de 
K antonrechter - en de R echtbank neemt dit 
ove r - da t ui t de bewijsmiddelen is komen 
vast te staan dat ve rdachte in het a lgemeen 
in de bij dagvaardi ng omschreven loka lite it 
goederen in het kl e in aan het puhliek verkoopt 
en levert, ook a l .koopt hij dezelve in het 
groot in en m itsdien voormelde lokali te it een 
w inkel is in den zi n. der wet ; 

dat art. 2 sub a van de Winkelsluitingswet 
1930 S. 460 verbied t het geopend hebben a. 
van een winkel voor het " publiek" gedurende 
den Zondag, in het a lgemeen, ronder te ver· 
melden dat zulks a ll een geldt voor verkoop 
van goederen ; 

voorts dat a l zoude verdach te op plaats en 
t ijd in de dagvaarding omsch reven n iet met 
de aanwezige personen over ver koop hebben 
onderhandeld, toch in elk geval deze personen 
zich ter pi aatse bevonden te r even tueele aan
koop van de aanwezige goederen en derhalve 
moet worden beschouwd a ls " publiek" , nu zij 
in den winkel aanwezig waren ; en ten over
vloede, a l ware de ratio en geschieden is van 
voormeld art . 2 der wet deze dat h ieronder 
a lleen zoude vallen het openhouden van win
kel tot verkoop en n iet ter bezich tiging, het
geen geenszi ns blijkt u it den text der wet, hier 
toch moet worden aangenomen, dat verdach te 
de winkel ten verkoop voor het publiek ge
opend had, al zoude de koop en afl evering op 
een la ter tijdstip geschieden, nu het p ubliek 
in den winkel aanwezig was. 

Hij voegt hier nog aan toe, dat vast t:i.at , 
dat de loka li te it n iet in het algemeen een 
toon kamer , doch een winkel is. 

H et wil mij voorkomen, dat door de fe ite
lijke besli ss ing het middel reeds g rootendeels 
weerlegd is. Hier is sprake van een winkel 
en het is dus niet de vraag of een toonkamer 
een winkel is in den zin der wet , doch of een 
winkel ' s Zondags voor het publiek geopend 
mag zijn om a ls toonkamer dienst te doen. 

• u doen zich inderdaad gevall en voor, dat 
een wi nkel 's Zondags geopend m ag zijn voor 
het publiek, woals o.a. word t vermeld in de 
arresten van den H . R . van 13 F ebruar i 1933 
(W. 1 2605; N . J . 1933, 408) en 15 Juni 1936 
(1936, n °. 833) . 

Deze gevall en berusten ech ter op bijwndere 
regeli ngen der wet, welke ik thans niet nader 
behoef te besp re ken, doch m. i. in geen enkel 
opzicht van verdere strekking zijn en niet 
a fbreu k doen aan den a lgemeenen regel van 
a r t. 2 der W et: ,.H et is verboden een winkel 
voor het publiek geopend te hebben gedurende 
den Zondag" . Deze woorden zijn duide lijk . 
Bovendi en zou de werking der wet zeer ver 
slappen, wanneer het geopend hebben van 
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winkels "als toonkamers" op Zondag gewoonte 
zou worden. Naar uit deze zaak blijkt adver
teert requirnnt in plaatselijke bladen, a ldus: 
,, 'l'e zien : Zondag van 11-5 uur. Andere 
dagen van 9-7 uur. Gratis re is voor 2 pe r
sonen bij aankoop. 7.00. 2 pers . led ika nt, enz. 
(vol gen een uitgebre ide reeks artikelen met de 
prij zen)" . 

H et toestaan van een de rgelijke gedrag.,l ijn 
is niet de bedoeling van de duidelijke woorden 
der wet, en ook uit de geschiedenis volgL niet, 
dat winkels op Zondag voor het publiek ge
opend mogen zijn, mits er maar niet verkocht 
worde. Zij moeten m. i. gesloten zijn behoudens 
in de bijwndere gevall en waarop ik hierboven 
doelde. 

Ik ben derhalve van oordeel , da t het middel 
niet tot cassatie kan le iden en concludeer tot 
verwerping van het be roep . 

D e Hooge Raad, enz. : 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner · • 
Ge let' op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pl e idooi en lui 
dende : (zie conclus ie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, ten laste van 
req ui rant is bewezen verklaard, dat hij Zondag 
den lsten Maart 1936 des voormiddags c irca 
11. 40 uur te Heerlen a ls hoofd van een aan 
de Schinkelstraat n°. 94 gelegen besloten 
ruimte, waar meubels in het kl e in aan het 
publiek plachten te worden verkocht, die 
rnimte voor het pub! iek geopend heeft gehad; 

dat de Kantonrechter daarbij nog heeft over
wog-en: 

,,dat verdachte bij monde van zijn gem ach
tigde heeft aangevoerd, dat in zijn winkel 
goederen in 't klein worden verkoch t, doch 
dat op den tijd en plaats bij dagvaarding om
schreven enkel aan het publiek gelegenheid 
werd gegeven om de goederen te bezichtigen, 
doch n iet tot aankoop der goederen, en ter 
verdedig ing is aangegeven, dat a fgezien van 
de vraag of de bij dagvaarding omschreven 
lokaliteit 'èlen winkel is, het bewijs van het 
ten laste gelegde niet is geleverd nu niet is 
komen vast te staan dat op tijd en p laats hij 
dagvaarding omschr~ven goederen zijn ver
kocht, in elk geva l ontslag van rechtsvervol
g ing dient te volgen bij bewezenverklar ing nu 
de bij dagvaarding gestelde feiten niet straf
baar zijn, daar a lstoen niet werd verkocht, 
doc h all een aan h et publiek gelegenhe id we rd 
gegeven om de goederen te bezichtigen, der
halve a lleen kijkdag werd gehouden; 

dat uit bovenstaande bewijsmiddelen is ko
men vast te staan dat verdachte in het a lge
meen enz. (zie conclusie ) ; 

dat immers, zooals is komen vast te staan, 
de lokali teit voormeld n iet in het a lgemeen 
een toonkamer, doch een winkel is; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie : 

dat di t middel blijkens de toelichting hierop 
steunt, dat weliswaar de onderhavige ruimte 
va lt onder de omschrijvi ng van "winkel" in 
art. 1 der wet, doch het verbod van art. 2 
van "een winkel voor het publiek geopend te 
hebben" slechts uitsluit toelating van het 

publiek op de in dat artikel genoemde tijd
stippen tot den winkel , voorzoover dit publiek 
in de gelegenheid wordt gesteld voorwerpen 
of stoffen te koopen; 

dat - daargelaten, of naar de feitelijke 
vaststelling van den K antonrechter wel inder
daad kan worden aangenomen, dat hier de 
gelegenheid tot koop n iet werd gegeven - het 
middel ten aanzien van de verbodsbepaling 
van art. 2 een beperking voorstaat, di e in de 
algemeene woorden van het artikel geen steun 
vindt, evenmin uit eenige bijzondere bepal in
gen van de wet valt a f te lei den, en waarvan 
trouwens - om de bemoeilijk ing van de hand
having der wet, welke daarvan het gevolg wu 
zijn - ook niet aannemelijk is, dat zij wu 
zijn bedoeld; 

dat dit nog bevestiging kan vinden in de 
omstand igheid, dat in art. 3 der wet, tot de 
wijziging bij de wet van 27 Juli 1934, S . 450, 
onder k is opgenom~n geweest een uitwnder ing 
voor "het verrichten van herstell ingen en de 
a flevering van in hersooili ng gegeven voor
werpen", uitzondering, welke in het stelsel 
van requirant overbod ig zou zijn geweest, doch 
die bij de evengenoemde wet - behoudens een 
aanvulling van art. 7, derde lid - niet is 
geschrapt op grond van haar overbodigheid, 
maar omdat zij aanleiding gaf tot ontduiki ng 
van de wet; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden : 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

8 Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Wegenbelastin°w et [MotorrijLui
genbelastingwet] art. 17 ; Sv. art. 359.) 

De Politierechter mocht aannemen, dat 
het betrokken motorrijtui g, waarmede req. 
- volgens zijne verkla ring - uit hoofde 

van een overeenkomst met de drukkerij 
van een dagblad dagbladen van Amste r
dam naar Enschede I iet vervoeren en waar
op een opschrift " Twentsch Dagblad het 
Centrum" was aangebracht, niet behoorde 
tot den handelsvoorraad van req., die in 
het bezit was van een z.g. F a brikant, H an
delskaart. 

Reg.'s stelling, dat een gebruik van een 
voertuig anders dan uitsl uitenrl in de ui t
oefening van bedrij f van ha ndelaa t· slechts 
op de wijze, bedoeld in art. 4 v. h . K. B . 
van 9 J ul i 1927 n°. 29, zou kunnen worden 
ach terhnal d, kan worden voorbijgegaan. 

Door met het plaatsen van roode haken 
in de aanteekening van zijn monde! ing 
vonn is met vo ldoende duide lij kheid aan te 
wijzen, welke gedeel ten van het ambtseedig 
proces-verbaal , waarvan de inhoud ter zit
ting in het kort is medegedee ld , en van d-, 
in het p.-v. der zitting voo rkomende ver
kl ar ing van verd ., door hem a ls bewijs
middelen zijn gebezigd, heeft de politie
rechter niet een ig wette! ijk voorschr ift ge
schonden . 

Op het beroep van H. J. R., garagehouder, 
te Hengelo (0.) , requirant va n cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Politierechter 
bij de R echtbank te Almelo van 24 Sept. 1936 , 
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waarbij requirant ter zake van het: Als hou
der van . een motortijtuig . daarmede op den 
:openbaren weg doen rijden, ·zonder da t daar
voor de verschuldigde belasting is .voldaan, 
met aanhaling der artt. 17 der Motorrijtuigen
belastingwet en 23, 91 Sr_, is veroordeeld tot 
een geldboete van vijftig gulden en vervan
gende hechtenis van twee weken; (gepleit 
door Mr. S. van Oven). . 

o;nclusie va~ den Adv.-Gen. Wijnveldt. 
. .. . 

Bij mondeling vonnis van 24 September 
1936 verklaarde de Politierechter te Almelo 
ten laste van requirant bewezen, dat hij op 
of omstreeks 6 Mei 1936 te Enschede heeft 
doen rijden op den Bodden Kampsingel , zijn
de openbaren weg, door het te doen besturen 
door E. Roelfsema, een motorrij tuig, fabr ieks
merk Citroën, motornumme~ K . 10013, . van 
\velk motorrijtuig verdachte de houder was, 
zonder dat daarvoor de verschuldigde motor
rijtui genbelasting .betaald was. 

Met toepassing enz. 
In cassatie gekomen , droeg requirant's raads

man bij pleidooi twee middelen voor, n.l.: 
L "S., althans v. t. van de artt. 17 Mo

torrij tuigenbel astingwet, 1, 2, 3, 4 K . B. van 
9 Juli 1927 N °. 29 gewijzigd bij K. B. van 
9 Nov. 1934 N°. 521 367, 378, 350, 351 , 358, 
359 Sv., 

door requirant terzake van het bewezen 
verklaarde te veroordeelen hoewel aan requi
rant gedeel telijke vrijstelling van motorrij tu i
genbelasting was verl eend voor de van zijn 
handelsvoorraad deel uitmakende motorrijtui
gen, welke hij uitsluitend in de uitoefening 
van zijn bedrijf van fabrikant of handel aar 
bezigde, en zelfs de Politierechter het ver
weer te dien opzichte door requirant gevoerd 
niet weerlegt." 

II. ,,S., althans v . t. van de artt. voor
noemd, 

omdat de bewezenverklaring n iet met re
denen is omkleed, immers berust op bewijs
middelen, voor roover niet geplaatst tusschen 
roode haken ." 

De Politierechter h eeft het bewijs in deze 
zaak aangenomen op grond van een ambts
eedig proces-verbaal en de verklaring van 
verdachte ter terechtzitting a fgelegd, voor zoo
ver niet gepl aatst tusschen roode h aken. Die 
verklaring luidde: ,,In den morgen van 6 
Mei 1936 heeft de in mijn dienst zijnde chauf
feur E. Roelfsem a in mijn opdracht a ls be
stuurder van een motor rijtuig fabr ikaat· Ci
troën, motornummer K. 10013, van welk mo
torrij tu ig ik houder was, gereden over den 
openbaren weg den • Boddenkampsingel te 
Enschede. Als h andelaar in motorrij tuigen 
had ik ook voor dit motorrijtuig, dat tot mijn 
handelsvoorraad behoorde, een F abrikant Han
delskaart, als bedoeld in het K. B. van 9 
Juli 1927 N°. 29, ontvangen na betaling van 
gedeel telijke belasting overeenkomstig dat K . 
B. Overigens had ik voor dat motorrijtuig 
geen bel asting betaald. Mijn chauffeur Roelf
sema was toen met dat motorrijtuig, model 
bestelauto, op weg naar Amsterdam, van 
waar hij in mijn opdracht met dat motorrijtuig 
een hoeveelheid dagbladen naar Enschede 
moest vervoeren. Ik had namelijk met de 

drukkerij "de Ti3d'.; een OYereenkomst geslo
ten , waa rbij ik tegen betaling op mij had 
genomen dagelij ks een hoeveelheid dagbladen 
van Amsterdam naar Enschede te vervoeren. 
Ik placht dit vervoer dagelijks met dat motor'. 
rijtuig, waarop een opschrift " Twentsch Dag
bla d " H et Centrum", Bureau Kal anderstraat 
Enschede was aangebracht, te laten doen. 

Ik deed dit echter all een om daardoor te 
demonstreeren, dat het motorrijtuig goede 
kwaliteiten bezat en in staat was zonder de
fecten een dergelijk geregeld vervoer te ver
richten. H et was mij bekend, dat ik a ll een met 
een F-abrikant H andelskaart kon volstaan. in
di en ik het motorrij tuig uitslu itend in de uit
oefening van mijn bedrijf als handelaar bezig
de en slechts van tijd tot t ijd een ander ge
bruik er van maakte. Ik beschouw echter dat 
vervoer als een demonstratie, welke tot de 
uitoefen ing van mijn bedrijf als h andelaar 
behoort." 

De tweede alinea hiervan is tusschen roode 
haken gepl aatst. -

Betreffende . de meer vermelde belasting
kaart vermeldt het proces-verbaal van de 
belastingambtenaren nog, dat zij den bestuur
der van het motorrijwiel hiernaar gevraagd 
hebben, en dat hij hierop vertoonde een be
lastingkaart (z. g. n. F. H. Kaart), afgegeven, 
op grond van de R esolutie van 17 November 
·1934_ N °. 81 , ten Ontvangkantore Enschede 
D. B . onder N°. 2912, geldig van 1 Mei 1936 
tot en met 31 J uli 1936 en uitgereikt aan de 
Twentsche Garage H erm an J. Roeloffzen , 
Lasondersingel 33 Enschede, vermeldende een 
,gewicht van 1350 K.G. , 
. Vaststaat dus , dat aan requi rant a ls fabri
kant of handelaar in motorrij tuigen een ge
deeltelijke vrij stelling van belasting is ver
leend op den voet omschreven in artt. 1 en 
vlg. van K. B. 9 Juli 1927, n° , 29 (Ned. Stct. 
n°. 134), zooals dat gewijzigd is bij K . B. 9 
November 1934, n~ . 52. 
· Die vrij stelling geschi edt onder verschillen
.de in het Koninklijk B esluit, (dat een uit
vloeisel is van art. 6 1 id 4 der Motorrijtui gen
belastingwet ), en onder nader door den Mi
nister van Financiën vast te stell en voorwaar
den en bepalingen. Welke die algemeene en 
bijzondere voorwaarden en bepalingen ·zijn , is 
in deze zaak- niet ter zake dienende, daar 
boven de e ischen, wellicht in dit geval ge
steld voor a fg ifte van de belastingkaart, art. 
1 van gemeld K on. Besluit de algemeene 
voorwaarde noemt, dat de · gedeeltelijke vrij
stelling van motorrijtuigenbelasting verleend 
wordt voor de van den h andel svoorraad deel 
·uitmakende motorrijtuigen, welke de fabrikant 

' of handelaar uitsluitend bezigt in de uitoefe
ning van zijn bedrijf als zoodan ig. 

F eitelijk. is vastgesteld, dat requirant zijn 
motorrijtuig krachtens o-.rereenkomst gebru ikte 
om dagelijks couranten mede te vervoeren. 
Zonder verdere beschouwingen heeft de Po
litierechter aangenomen , dat dit niet was een 
gebruik uitsluitend in het bedrijf van hande
laar of fabr(kant. Het lijkt mij dan ook 
tamelijk wel overbod ig daaraan ·woorden te 
wijden en zulks zou alleen grond kunnen vin
den in de beweringen van requirant opgeno
men in de tweede. zinsnede zijner verklaring, 
dat hij een dergelijk gebruik van een tot zijn 
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handelsbedrijf behoorenden wagen een demon
stratie noemt. Mij lijkt dit, gegeven de vast
staande feiten betreffende de wijze van ge
bruik, echter geen verweer, dat naar den 
eisch van art. 398 lid 3 Sv. een afzonderlij ke 
met redenen omkleede weerlegging behoefde. 
Door op grond van de feiten het tegendeel aan 
te nemen geeft de Politierechter voldoende te 
kennen, dat hij de opvatting van requirant, 
want d~t is die opmerking eigenlijk meer dan 
een verweer, onaannemelijk acht. Deze wagen 
viel door het gebruik, dat ervan gemaakt 
werd, niet ·of niet meer onder de motorrijtui
gen waarvoor gedeeltelijke belasting was be
taald. Art. 4 van meergemeld Kon. Bes!. , ook 
door den geachten raadsman aangehaald, 
blijft buiten beschouwing bij deze strafzaak. 
Wellicht kan een tweede gevolg van het daar
bij vastgestelde rijden zonder belastingbeta
ling zijn, dat de Minister de geheele gedeelte
lijke vrijstelling voor requirant's bedrijf in

trekt, maar ten deze gaat het er alleen over, 
dat requirant met een zijner wagens als ge

woon vrachtrijder regelmatig heeft gereden 
onder voorgeven, dat dit een rijden was in de 
ui toefen ing van het bedrijf van fabrikant of 
handelaar in wagens. 

Het tweede middel is van gansch anderen 
aard. 

De Politierechter heeft m . i. zijn beslissing 
voldoende met redenen omkleed. H et bij plei
dooi ontwikkelde bezwaar komt hier op neer, 
dat de gevolgde werkwijze, n.l. het uitzonderen 
bij het gebruik als bewijsmiddel van een ge
deel te der verklaringen opgenomen in het 
proces-verbaal der terechtzitting bij een mon
deling vonnis, door het plaatsen van "haken" 
niet beantwoordt aan de eischen van art. 359 
lid 3 Sv. Bewonderen kan ik deze werkwijze 
niet, maar zij is slechts een schakeer ing van 
het onderstrepen, waarvan de H. R . ( 31 Oct. 
1927, W. 11750 ; N. J . 1927, 1512) zegt, dat 
verwijzing in de aanteekening van het monde
ling vonnis voor wat betreft de gebezigde be
wijsmiddelen naar de blauw onderstreepte ge
tuigenverklaringen van het proces-verbaal der 
terechtzitting ongewenscht, maar voldoende is. 

De beslissing waarop reqüirant's raadsman 
zich beriep, n.l. die van 29 Nov. 1926 (W. 
11622 ; N. J . 1927, 49) betrof een geheel 
ander geval. Daar had het gebruik van 
,,blauwe haken" onduidelijkheid tengevolge, 

/ en wordt niet het systeem als zoodanig ver
oordeeld. 

Ook dit middel kan m. i. niet tot cassatie 
le iden, weshalve ik concludeer tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant ter terechtz itting voorgesteld en 
lu idende: enz. (zie Conclusie); 

omdat de bewezenverklaring niet met re
denen is omkleed, immers berust op bewijs
middelen, voor zoover niet geplaatst tusschen 
roode haken;" 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van requirant, 
met qualificatie en strafoplegging als voor-

meld, is bewezen verklaard, enz. (zie Con
clusie); 

dat het eerste middel faalt, daar de aan re
quirant op grond van het K . B . van 9 Jul i 
1927 N°. 29, zooals gewijzigd bij beslu it van 
9 November 1934, N°. 52, afgegeven zooge
naamde Fabrikant Handelaarskaart ingevolge 
het tweede lid van art. 3 van dit besluit 
slechts als geld ig bewijs van betaling wordt 
aangemerkt ten aanzien van elk van den 
handelsvoorraad van den houder deel uitma
kend motorrijtuig en de Politierechter, op 
grond van de als bewijsmiddel gebezigde ver
klaring van requirant, dat hij met de druk
kerij "de Tijd" een overeenkomst had ge
sloten, waarbij hij tegen betaling op zich had 
genomen dagelijks een hoeveelheid dagbl aden 
van Amsterdam naar Enschede te vervoeren 
en dat hij dit vervoer met het in . de telaste
legging bedoelde motorrijtuig, waarop een op
schrift "Twentsch Dagblad het Centrum" Bu
reau Kalanderstraat Enschede" was aange
bracht, placht te laten doen, zeer zeker mocht 
aannemen, dat dit motorrijtuig niet tot den 
handelsvoorraad van requirant behoorde, ter
wijl, waar het verweer aldus in de bewezen
verklaring een besl issing heeft gevonden, na
dere weerlegging niet werd vereischt; 

dat voorts in verband met het vorenstaande 
de bij pl eidooi verdedigde stelling, dat een 
gebruik van het voertuig anders dan uitslui
tend i_n de uitoefening van bedrijf van han
delaar slechts op de wijze, bedoeld in art. 4 
van het voormelde Koninklijk Besluit van 
9 J uli 1927 wu kunnen worden achterhaald, 
kan worden voorbijgegaan; 

0. dat ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leideu, daar de P olitierechter, door. 
op de in het middel beschreven· wijze, in de 
aanteekening van zijn mondeling vonnis met 
voldoende duidelijkhe id aan te wijzen, welke 
gedeelten van het ambtseedig proces-verbaal, 
waarvan de inhoud ter zitting in het kort is 
medegedeeld, en van de in het proces-verbaal 
der zitting voorkomende verklaring van ver
dachte, door hem als bewijsmiddelen zijn ge
bezigd, niet eenig wettelijk voorschrift heeft 
geschonden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

15 Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Motor- en Rijw.wet artt. 1 en 26.) 

Op grond van de door verbalisanten 
afgelegde verklaring dat de betrokken 
weg, was een voor het openbaar verkeer 
opengestelden rijweg, op welks begin- en 
eindpunt op den dag, dat verd. daar reed, 
in verband met herbestrating borden waren 
geplaatst met het opschrift "Afgesloten 
rijweg", heeft de rechter bewezen kunnen 
verklaren, dat het hier betrof een voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg. De 
tijdel ijke afsluiting voor het rijverkeer kon 
aan den weg het karakter van vüor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg niet 
ontnemen. 

Op het beroep van P. F. L. B., monteur te 
Schiebroek, requirant van cassatie tegen een 
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arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
van 9 Nov. 1936, houdende bevestiging in 
hooger beroep van een mondeling vonnis van 
den Politierechter bij de Rechtbank te Rotter
dam van 26 Juni 1936, waarbij requirant ter 
zake van: ,,terwij l de schuldige weet, dat hem 
bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid mo
torrijtuigen te besturen is ontzegd, gedurende 
den tijd, dat hem die bevoegdheid ontzegd is, 
op een weg een motorrijtuig besturen", met 
aanhaling van de artt. 26, 29 der Motor- en 
Rijwielwet, 10, 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
gevangenisstraf van veertien dagen, met ont
zegging van de bevoegdheid, motorrijtuigen 
te besturen voor den tijd van een jaar. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de door den requirant ingezonden 

schriftuur, waar in wordt betoogd, dat de be
wezenverklaring voor wat betreft de omstan
digheid, dat requ irant het motorrijtuig op een 
weg heeft bestuurd, ten onrechte is geschied, 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strnfopl-egging a ls voormeld, ten laste van 
rnquirant is bewezen verklaard, dat hij op 23 
Mei 1935 te Hillegersberg a ls bestuurder van 
f'en tweewielig motorrijt.uig, daarmede heeft 
i;ereàen op den voor het verkeer open taanden 
njweg de J ulianalaan aldaar, zulks terwijl hij 
wist dat hem bij vonnis van den Kantonrech
ter to Alphen a. d. Rijn van 20 Dec. 1935, de · 
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen was 
ontzegd voor den tijd van zes maanden, zijnde 
bedoeld vonnis onherroepelijk geworden op 
4 Januari 1936; 

dat deze bewezenverklaring onder meer 
steunt op een proces-verbaal de dato 25 ~lei 
1936, waarin door verbalisanten onder meer 
is verklaard: 

"Wij verbalisanten vermelden hierbij , dat de 
Julianalaan en de Willem van Hildegaers
bergstraat in deze gemeente, waar verdachte 
met het tweewielig motorrijtuig H .Z. 18247 
gereden heeft, rijwegen zijn, welke voor het 
openbaar verkeer zijn opengesteld, doch op den 
dag, dat verdachte daar reed, waren er aan 
het begin en eindpunten van die wegen in 
verband met herbestrating borden geplaatst 
met het opschrift " Afgesloten rijweg";" 

0. ten aanzien van de bij schriftuur inge
brachte grief, dat deze grief is _ongegrond, 
omdat de rechter op grond van voormelde 
verklaring heeft kunnen bewezen verklaren, 
dat het hier betrof een voor het openbaar 
verkeer openstaanden rijweg, en daaraan niet 
afdoet het in voormelde verklaring toege
voegde omtrent de afslu iting, omdat deze 
tijdelijke afsluiting voor het rij.veckeer, wat 
daarvan moge geweest zijn, in elk geval aan 
den weg het karakter van voor het openbaar 
verkeer openstaanden rijweg niet kon ont
nemen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove,·eenkomstig dJe conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Lier .J 

(N. J.} 

15 Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vuurwapenwet 1919 art. 6; Vuur
wapenreglement art. 1 ; Sv. art. 353 .) 

Wat er zij van het door Rechtb. over
wogene, het bij dagv. telastegelegde [ ,,dat 
hij te Rotterdam in of omstreeks Septem
ber 1935 een a larmpistool heeft afgeleverd 
aan C. A . K."] levert in ieder geval niet 
een stráfbaar fe it op. 

De dagv. had om tot veroordeeling we
gens overtred ing van het bij art. 6 der 
Vuurwapenwet 1!!19 gegeven verbod te 
kunnen leiden, moeten aangeven, dat het 
a larmpistool niet aan de e ischen van lid 
2 van art. 1 van het Vuurwapenreglement 
voldeed. 

De wet verbindt aan het niet-nakomen 
van het voorschrift van art. 353 Sv. om 
een bes! issing te geven omtrent de a ls 
stukken van overtuiging gediend heb1'~nde 
voorwerpen, geen nietigheid van het von
nis, terwijl deze ook niet uit den aard van 
het overtreden voorschrift volgt. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Arr.
Rechtbank te Rotterdam, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank, van 17 Nov. 1936, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een schriftelijk 
vonn is van den Kantonrechter te Rotterdam 
van 21 Aug. 1936, J. H. J . v. D ., wapenhan
delaar te Rotterdam, werd ontslagen van alle 
rechtsvervolging, met bevel tot teruggave van 
het inbeslag genomen al armpistool aan C. A. 
Kievid. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Rech.tdoende in hooger beroep verklaarde de 
R echtbank te Rotterdam bewezen, dat gere
quireerde te Rotterdam in of omstreeks Sep
tember 1935 een a larmpistool heeft afgeleverd 
aan Cornel is Antonie Kievid , oordeelde dit 
bewezene niet strafbaar en ontsloeg gerequi
reerrle van alle rechtsvervolging met bevel tot 
teruggave van het inbeslaggenomen alarm
pistool aan C. A. Kievid. 

De Officier van Justitie heeft zich tegen 
deze uitspraak in cassatie voorzien en stelt a ls 
middelen voor: 

I. S. van art. 1 van het Vuurwapenregle
ment i.v. m. de artt. 1, 6, 12 der Vuurwapen
wet 1919. 

IL S. van art. 353 Sv. 
Omtrent de eerste grief wordt in de schrif

tuur aangevoerd, dat de rechtbank ten on
rechte aanneemt, dat het onderhavige alarm
pistool zoodan ig is ingericht dat het enkel 
losse patronen niet grooter dan 6 mm kan 
bevatten, vermits uit de verklaringen der des
kundigen Mastenbroek, Groeneveld en de 
Zwart duidelijk blijkt dat met afgevij lde 
scherpe patronen, zijnde scherpe patronen van 
ietwat ander formaat dan het gangbare, uit 
bedoeld pistool kan worden geschoten, zonder 
dat van ontzetting van het pistool kan worden 
gesproken, terwijl bedoeld wapen geheel be
a ntwoordt aan datgene waarover Zijne Excel
lentie den Minjster van Justitie in het rond
schrijven van 7 Mei 1935, 5e Ad. n°. 832 aan 
H.H. Commissarissen der Koningin in de pro
vinciën meldi~g maakt. 
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De Rechtbank is blijkens "het vonnis van 
Gordeel, dat het onderhavige vuurwapen, een 
alarmpi tool Emge N°. 2, is een alarmpistool, 
vallende onder de uitzonderingsbepaling van 
art. 1, 2de lid van het Vuurwapenreglement 
van 11 Juli 1919, omdat dit alarmpistool -
het moge dan, gelijk ter terechtzitting zijn 
aangetoond, uiterlijk eene zeer groote gelijke
nis hebben met een klein browningrevoJver 
- heeft: 

1. geen loop, zijnde het onderdeel van dit 
wapen, dat van buiten op een loop gelijkt, niet 
hol en bovendien niet bestemd en geschikt, 
noch zelfs maar anders dan door volledige 
structuurverandering van het geheele wapen 
bestemd en geschikt te 111aken voor het naar 
buiten brengen van projectielen, wat de ken
merkende eigenschap van een loop is; 

2. geen verkorte loop, wat uit het sub 1 
betoogde zonder meer volgt; 

3. eene zoodanige inrichting, dat het enkel 
losse patronen van een kaliber, niet groot.er 
dan 6 millimeter kan bevatten, zijnde immers 
gebleken dat de kleine scherpe patronen, die, 
min of 'meer ~fgevij ld, evengoed als ieder 
ander willeke11rig, even klein voorwerp in de 
voor het schietmateriaal bestemde plaats kun
nen worden gewrongen, slechts met moeite 
daarin kunnen worden gebracht en met groote 
kans, dat het wapen daardoor wordt ontzet, 
we halve men niet kan zeggen, dat dit wapen 
voor iets anders dan lo e patronen is inge
richt· 

4. ~ene ligplaats voor de losse patronen en 
een gasuitlaat, die loodrecht staan op de 
lengterichting van het voorwerp, hetgeen 
meebrengt, dat ieder gevaar uitgesloten is, of, 
zoo het al anders mocht zijn, dan toch ieder 
gevaar voor anderen dan een zeer onhandig 
gebruiker. 

De Officier is van meening, dat het bedoeld 
alarmpistool niet valt onder de uitzonderings
bepal ing vervat in alinea 2 van art. 1 van het 
Vuurwapenreglement, omdat het niet zoodanig 
zou zijn ingericht, dat het enkel lo se patronen 
niet grooter dan 6 mm zou kunnen bevatten en 
de Officier acht dat dit duidelijk bl ijkt uit de 
verklaringen van de gehoorde deskundigen. De 
vaststel I ing en de waardeering van deze ver
klaringen behoort echter tot de taak van den 
rechter, die over de feiten heeft te oordeelen 
en de rechtbank heeft geoordeeld, dat het 
alarmpistool een zoodanige inrichting heeft, 
dat het enkel losse patronen van een kaliber 
niet grooter dan 6 mm kan bevatten. Tegen 
de7.e feite lij ke beslissing kan niet met vrucht 
in cassatie opgekomen worden, en het eerste 
midde l mist feitel ij ken grondslag. 

Ook het tweede middel geeft geen aanleiding 
tot cassatie. Het geuite bezwaar is, dat de 
Rechtbank heeft vei-wimd een beslissing te 
geven omtrent eenige overtuigingsstukken, n.l. 
een blikken doosje inho udende 25 losse patro
nen en een afgeschoten patroon benevens een 
tweetal plankjes op welke schietproeven zijn 
genomen. Uit het proces-verbaal der zitting 
blij kt, dat een plankje, waarin deuken als 
overtuigingi,stukken ter terechtzitting aanwezig 
was; omtrent dit plankje had de Rechtbank 
ingevolge art. 353 SY. d ienen te bevelen aan 
wien het moest worden teruggegeven (verge
lijk arrest H. R . 11 Dec. 1911 W. 9266), maar 

niet-inachtneming van dit voorschr ift heeft 
geen nietigheid ten gevolge (zie o. a. arrest 
H. R. 23 Maart 1931 W. 12309) . 

Mijn conclusie strekt mitsdien tot verwerping 
van het beroep: 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het vers lag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat aan gerequireerde is telastegelegd, 
dat hij te Rotterdam in of omstreeks Septem
ber 1935 een alarmpistool heeft afgeleverd 
aan Cornelis Antonie Kievid; 

dat de R echtbank dat telastege legde als be
wezen heeft aangenomen, doch niet strafbaar 
geoordeeld, op grond dat "het onderhavige 
vuurwapen, een .alarmpistool Emge N°. 2, is 
een alarmpi tool, vallende ouder de uitzon
deringsbepaling van art. 1 tweede I id van het 
Vuurwapenreglement vao 11 Juli 1919", zoo
als in het vonnis nader wordt uiteengezet; 

dat tegen die beslissing het eerste middel is 
gericht, doch dit niet tot cassatie kan le iden. 
omdat, wat er zij van het door de Rechtbank 
overwogene, het bij dagvaarding telastegelegde 
in elk geval niet opleve1·t een strafbaar feit; 

dat immers krachtens het tweede lid van 
art. 1 van het Vuurwapenreglement, strekken
de tot uitvoering van art. 1 der Vuurwapenwet 
1919, mede onder vuurwapenen worden ver
staan alleen die alarmpistolen, welke niet 
rnldoen aan de bij dit voorschrift gestelde 
eischen; 

dat dus, om tot een veroordeeling wegens 
overtreding van het bij art. 6 der Vuurwapen
wet 1919 gegeven verbod - waarop de dag
vaarding kennelijk doelt - te kunnen leiden, 
die dagvaarding had moeten aangeven dat het 
a larmpistool aan vorenbedoelde eischen niet 
voldeed, terwij l het telastegelegde ook n iet bij 
eenige andere wetsbepal ing strafbaar is ge
steld; 

dat bij de toelichting tot het tweede middel 
is aangevoerd, dat de Rechtbank heeft ver
zuimd, om, zooals art. 353 Sv. voorschrij ft, 
bij haar uitspraak een beslissing te geven 
omtrent eenige voorwerpen die als stukken van 
overtuiging hebben gediend; 

dat echter de wet aan niet-nakoming van 
voormeld voorschr.ift niet de nietigheid van 
het vonnis verbindt, en deze ook niet uit den 
aard van het overtreden voorschrift volgt, 
wodat ook dit middel niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

15 Februari 1937. ARRES'f van den Hoogen 
Raad. (Wet op de Staatsloterij , art. 19a; 
Loterijwet 1905, W ijzigingswet v. 23 J uni 
1925, Overgangsbepal ing; Sv. art. 350.) 

De dagv., welke uitvoerig melding maakt 
van schuldbrieven, waarin de trekk ingen 
der taatsloterij eene bepaalde daarbij 
aa11gewezen rol spelen en voorts aan het 
slot zegt, dat het hier ging om de bepaling 
op welke schuldbrieven een prijs of prem ie 
zou vallen, bevat daarmede eene nadere 
bepaling van het in qua litatieve termen 
omschreven fe it. 
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Daaraan doet niet af, dat de schuldbrie
ven betreffeQ. dE) N. V ." en niet de requi 
ranten, daar blijkens de dagv. de requi
ranten in hunne hoedanigheid van direc
téuren der N. v_. in rechte werden geroe
pen. 

Met aan te geven, dat het gebruik maken 
van den uitslag der · trekkingen bestond 
in het zich gedragen naar dien uitslag. is 
de Rechtb. niet buiten de t.1.1. getreden, 
doch heeft zij slechts eene nadere bepaling 
van het telastegelegde gegeven. 

De qualificatie "gebruik maken van een 
of meer trekk ingen der Staatsloterij" is 
juist, ook al moet worden aangenomen dat 
is bewezcnverklaard, dat de requirnnteh 
"te zamen en in vereeniging" en niet 
" ieder voor 'zich" hebben geh andeld. H et 
betoog, dat vàn primair of subsidiair geen 
sprake zou kunnen zijn, indi en voor beide 
dezelfde wettelijke qualificatie geldt, Yindt 
geen steun in eenigerlei wettelijke bepaling. 

Art. 19a der Wet van· 23 Juli 1885, is. 
142 (gew. bij wet van 4 Maart 1935, S. 
69) luidt geheel algemeen; het heeft all er
minst enkel op de toekomst betrekking, 
doch is mede op de bestaande toestanden 
gericht. Noch op_ de Overgangsbepaling 
van de Wet van 23 Juni 1925, S. 242, toL 
wijziging van de Loterijwet, noch op de 
omstandigheid, dat de trekking opleverde 
de uitvoeting va_n eene overeenkomst, kan 
door req. met vrucht een beroep worden 
gedaan; het laatste uiet, omdat van het. 
verbod van eene bépaalde handeling rech
tens niet is ui tgesloten het geval, dat di e 
handeling een element vormt van een vóór 
het verbod gesloten overeenkomst. 

Op het beroep van 1 °. Ch. F. H., directeur 
der Hilmij.; 2° .. Th. R., directeur der Hilmij., 
beiden te ' s-Gravenhage, requ irant-en van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 3 Nov. 1936, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een mon
deling Yonnis van het Kantongerecht te 's-Gra
venhage van den 15 Febr. 1936, requiranten 
ter zake van he't ,.gebruik maken van een of 
meer trekkingen van de Staatsloterij", met 
aanhaling van de artt. 19a en o van de Wet 
van 23 Juli 1885, S. 142, zooals dez-e is ge
wijzigd bij de wet van 4 Maart 1935, S. 69, 
23, 91 Sr., zijn veroordeeld. ieder tot een 
geldboete van honderd gulden en een vervan
gende hech ten is van tien dagen ; (Gepleit door 
Mr. C. J. de Vries). 

Conclusie van den Adv.-Gen. v.an Lier. 

Requiranten hebben, zioh voor den Kanton
rechter alhier te verantwoorden gehad ter 
zake van het volgende· (zulks nadat het ten
lastegelegde ter tèeohtzitting was gewijzigd): 

" dat zij te 's-Gravenhage, te zamen en in 
vereeniging, a lthans ieder voor zich, in hunne 
hoedanigheid van· bestuurder der Naamlooze 
Vennootschap Handel-, Industrie én Land
bouw Maatschappij voor N ederland, gevestigd 
te 's-Gravenhage, - welke Naamlooze Ven
nootschap schuldbrieven g root ·f 200, had uit
gegeven, waarvan een houder behalve zijn 
vordering uit geldleening op die N. V. zoolang 
zijn schuldbrief nog niet volgens het ,door die 

N . V. te gebruiken amortisatieplan ter amor
t isat ie zou _zijn aangewezen, het recht had t-el
kenmale, wanneer op het nummei· van een lot 
in de Nederlandsche Staatsloterij correspou
deerende met het nummer van de schuldbrief 
van dien houder, een prijs of premie viel , van 
die N. V . te vorderen · een bedrag gel ijk aan 
1/20ste deel der op dat nummer in die Staats
loterij gevall en prijs ( en ronder dat de bij de 
Staatsloterij gebruikelijke korting in mindering 
was gebracht), altha ns dit recht hadden met 
betrekking tot a lle prijzen met uitzondering 
van het zoogenaamde eigen geld ; altha ns met 
betrekking tot prijzen van bepaalde bedragen 
op of omstreeks 25, 26 en 27 November 1935, 
invloed hebben toegekend aan en gebruik ge
maakt van de uitslag van de trekking voor de 
eerste kl asse der 470ste Staatsloterij teneinde 
te bepa len op welke schuldbrieven als boven
bedoeld een prijs of premie zou vallen of was 
gevall en." 

Met vernietiging enz. 
Tegen deze beslissing zijn namens requiran

ten bij ple idooi de volgende middelen van 
cassatie voorgesteld : 

.,1. S. en/of v. t. van art. 261 Sv. in ver
band met art. 398 Sv., doordat de R echtbank 
de requiranten veroordeeld heeft op een nie
tige dagvaarding, behelzende deze dagvaar
ding immers geen opgave van een feit dat ten 
laste wordt gelegd. 

2. ,,S. en/of v. t. van artt. 350, 358, 415 en 
425 Sv., doordat de Rechtbank beslist heeft 
dat requiranten zich voor de bepaling van 
hunne verplichtingen jegens de houders van 
schuldbrievèn gedragen hebben naar den uit
si ag van . de trekkingen der Staatsloterij en 
daardoor gebruik hebben gemaakt van den 
uitslag van die trekkingen, terwijl in de dag
vaarding niet anders voorkomt dan de quali
ficatie van het strafbare feit, dat gepleegd 
wu zijn. 

3. ,,S. en/of v. t. van artt. 250, 358, 359 
Sv. lid 2 in verband met art. 425 en art. 415 
Sv., doordat de R echtbank, de verdachten 
schuldig verklarende aan het hun primair ten 
laste gelegde, behalve het invloed toekennen 
aan, dus (wanneer hier sprake kan zijn van 
primair, waarover hierna nader) requiranten 
sehuldig verklarende aan het "te zamen en in 
vereeniging gebruik maken van den uitsl ag 
enz.", te overwegen dat het bewezene ten 
aanzien van ieder der verdachten oplevert" 
gebruik maken van den uitslag van een of 
meer "trekkingen van de Staatsloterij". 

4. ,,S. en/of v. t. van art. 19a der Vï'et van 
23 Juli 1885, S. 142, zooals de,,e nader is ge
wijzigd bij de Wet van 4 Maart 1935, S . 69, 
art. II van ·de Wet van 23 Juni 1925, S. 242, 
en art. 2 N°. 2 de r Loterijwet 1905, zooals 
deze luidde voor de wijziging van 23 Juni 
1925, van art. 5 van de \Vet houdende Alge 
meene Bepaling der Wetgeving van het Ko
ninkrijk en van art. 1374 B. \V. , doordat de 
Rechtbank, ofschoon_ de onderhavige leening 
behoort tot; de premieleeningen bedoeld bij 
art. II van de W et van 23 Juni 1925, S. 242, 
zooals de R echtbank zelf overweegt, en de 
schuldbriéven van deze leening dus rechts
geldige contracten inhouden, toch te beslissen 
dat het_ tel astegelegde strafbaar is, Ómdat bij 
art. 19a der we·t van 4 Maart 1935 de bij 
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genoemde Overgangsbepalingen gegeven be
voegdheid later is beperkt, overwegende dat 
noch uit den tekst van dat artikel, noch uit 
de geschiedenis van deszelfs totstandkoming 
blijkt, dat men voor bepaalde premieleeningen 
een uitzondering wilde maken, als ook door 
te beslissen dat niet mag worden aangenomen 
dat verdachten ten deze een rechtsgeldige ver
plichting nakwamen." 

Door de Wet van 4 Maart 1935, S. 69, 
(waarbij de Wet tot regeling der Staatsloterij 
werd aangevuld met de artt. 19a, 19b en 19c) 
is het verboden invloed toe te kennen aan of 
gebruik te maken van den uitslag van een of 
meer trekkingen van de Staatsloterij ( art. 
19a) en indien dit feit wordt begaan door of 
vanwege een naamlooze vennootschap, een 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of een stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van het bestuur 
(art. 19b). 

Requiranten hadden zich te verantwoorden 
in hoedan igheid van bestuurder der N. V. 
Handel- Industrie en Landbouw Maatschappij 
voor N ederland (Hilmij). 

De eerste grief is, dat de dagvaarding geen 
opgave van een feit wu inhouden en nietig 
zou zijn. Ik acht deze opvatting niet juist. Er 
is gesteld, dat de N. V . schuldbrieven heeft 
u itgegeven, en dat voor de bepaling op welke 
schuldbrieven een prijs of premie viel, invloed 
werd toegekend aan en gebruik gemaakt werd 
van de trekking der Staatsloterij; ingevolge 
art. 19b is de strafvervolging ingesteld tegen 
i-equiranten als de bestuurders der N. V. Bij 
pleidooi is betoogd, dat niet is gesteld, wat 
verdachten hebben gedaan. Maar twijfelachtig 
kan dit m. i. niet zijn er is toch ten laste 
gelegd, dat zij op of omstreeks 25, 26 en 27 
November 1935 als bestuurders der N. V. 
invloed hebben toegekend aan en gebruik heb
ben gemaakt van den uitslag van de trekking 
voor de eerste klasse der 470ste Staatsloterij 
teneinde te bepalen op welke schuldbrieven 
een prijs of premie viel. En hiermede is het 
feit m. i. voldoende en duidelijk omschreven 
en requiranten kunnen ook niet in tw ijfel vAr
keerd hebben omtrent datgene waarover zij 
zich te verantwoorden hebben gehad. De grief 
acht ik dus niet gegrond. 

Ook het tweede middel betreft de tenlaste
legging; deze wu n.l. slechts een qualificatie 
van het strafbare feit inhouden. In de dag
vaarding zijn dezelfde bewoordingen gebez igd 
a ls die waarmede het strafbare feit in het 
meergenoemde art. 19a is omschreven, en die 
wettelijke aanduiding is tevens een feite lijke 
omschrijving van het feit. De Rechtba nk hee ft 
overwogen, dat verdachten door zich voor de 
bepaling van hunne verplichtingen jegens de 
houders van schuldbr ieven te gedragen naar 
den uitslag van de trekkingen der Staats
loterij gebruik hebben gemaakt van den uit
slag dier trekkingen. 

Hierover is bij pleidooi betoogd, dat .. ~ièh 
g<cldragen naar" niet in de telastelegging is 
gesteld; ik acht dit ook n iet noodig, daar 
,,gebruikmaken van de uitslag der trekking" 
"het zich gedragen daarnaar" insluit en de 
Rechtbank is niet buiten den grondslag van 
de telastlegging gegaan door met andere be-

woordingen te omschrijven waarin het gebruik 
maken heeft bestaan. 

Ook dit bezwaar acht ik niet gegrond. 
Wat het derde middel betreft: de Rechtbank 

heeft bewezen geacht dat verdachten het hnn 
primair tenlastegelegde hebben begaan, be
halve het invloed toekennen aan. In de telast
legging komt enkele malen voor "althans"; 
ik meen als hetgeen de Rechtbank "het pri 
mair tenlastegelegde" noemt, datgene van de 
telastlegging te moeten verstaan, dat niet 
afhankelijk is gesteld van "althans" . 

Bij deze opvatting is dan bewezen geacht, 
dat requiranten "te zame" en in vereeni_g ing" 
het feit pleegden. Maar het is overigens va11 
geen belang of ieder der requiranten het feit 
pleegde voor zich, dan wel te zamen en iu 
vereeniging, daar het te zamen en in ver
eeniging plegen ten aanzien van de telaste
gelegde overtreding geen strafverzwarende 
omstandigheid oplevert en ook in de qual ifi
catie geen wijziging brengt. H et hezwaar in 
dit 3e middel geuit, geeft derhalve geen aan
leiding tot cassatie. 

De laatste grief betreft het namern requi 
ranten gedaan beroep op de Overgang-sbepa
ling (art. II) van de Wet van 23 Juni 1925, 
S. 242, waarbij is bepaald, dat voor premie
leeningen aangelegd niet in strijd met de 
Loterijwet 1905 met verhandeling der vóór 1 
October 1928 uitgegeven aandeelen met de 
daaraan verbonden aflossing, a lsmede met de 
bij de uitgifte van die stukken bekendgemaakte 
premietrekkingen regelmatig kon worden 
voortgegaan. Blijkens het vonnis behoort · de 
onderhavige leening van de Hilmij tot deze 
premieleeningen en de Hilmij heeft hare trek
kingen, waarbij gebruik gemaakt wordt -- van 
den uitslag der trekkingen der Staat~loterij, 
kunnen voortzetten totdat bij de Wet van 4 
Maart 1935, S. 69, tot wijziging van de Wet 
tot regeling der Staatsloterij zulks werd ver
boden. 

Requirnnten zijn nu van meerring, dat de 
Hilmij aan de meergenoemde Overgangsbe
paling de bevoegdheid ontleent door te gaan 
met gebruik te maken van den uitslag de ,· 
trekkingen van de Staatsloterij, hetgeen bij de 
uitgifte der schuldbrieven aldus was vastge
steld. De Rechtbank heeft deze zienswijze 
onjuist geoordeeld en overwogen, dat het 
namens requiranten gedane betoog faalt, om
dat de bij genoemde Wet van 1925 gegeven 
bevoegdheid later is beperk--t door de Wet van 
4 Maart 1935 waarbij genoemd art. 19a tot 
stand kwam en noch uit den tekst v,tn dat 
artikel noch uit de geschiedenis van deszelfs 
totstandkoming blijkt dat men voor bepaalde 
premieleeningen een uitzondering wilde maken. 

Bij de behandeling van het ontwerp tot 
wijziging der Wet tot regeling van de Staats
loterij (Hand. le Kamer 1934/35 bi. 338/9) 
heeft Minister Oud te kennen gegeven, dat 
het middel, dat op dat oogenblik de particu
liere loterijen kunnen gebruiken, n.l. het ge
bruik maken van de trekk ingen van de Staat
loterij , voor het vervolg aan die loterijen zal 
worden ontzegd; en ook, dat hij het onjuist 
wu vinden, wanneer de Wet in werk ing wu 
treden terwijl een trekking aan dAn gang was 
en dat hij het tijdstip van pub! icatie in het 
Staatsblad wodanig wu moeten kiezen, dat 
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de inwerkingtreding niet midden in een loterij , 
maar vóór een volgende trekking wu vallen. 
Het komt mij voor, dat hieruit duidelijk 
blijkt, dat de strekking van het wetsvoorstel 
was, voor het vervolg het gebruik maken van 
de trekkingen van de Staatsloterij niet toe to 
laten en dat er op gelet zou worden, dat het 
verbod in werking trad op een tijdstip dat 
viel tusschen twee trekkingen. Hieruit volgt, 
dat het tot stand gekomen art. 19a der Wet 
tot regeling der Staatsloterij in zooverre wij
ziging heeft gebracht ten opzichte van de in 
de meergenoemde Overgangsbepaling (II), ge
troffen regeling, dat ook voor die premielee
ningen, waarvan de verhandeling door de 
Overgangsbepaling was toegelaten, niet meer 
gebruik mocht worden gemaakt van de trek
kingen der Staatsloterij. Ik vereenig mij dus 
met het oordeel der Rechtbank hieromtrent. 

In het vonnis is nog overwogen, dat niet 
mag worden aangenomen dat verdachten ten 
deze een recht.~geldige verplichting nakwamen 
en dus handelden ter uitvoering van een wet
telijk voorschrift, omdat genoemde verplich
ting, a lthans in den vorm waarin zij bestond, 
door meergenoemde Wet van 4 Maart 1935 was 
komen te vervallen. 

Door den geachten pleiter voor requiranten 
is meegedeeld, dat op de schuldbrieven ook 
de bepaling voorkomt, dat de Hilmij eigen 
trekkingen zal houden, wanneer de Staats
loterij mocht worden geschorst of opgeheven, 
of zoodanige ingrijpende veranderingen in de 
geldende wetten, Koninklijke besluiten of 
usantiën mochten worden. ingevoerd dat daar
door de in het trekkingsplan vastgelegde kans 
op premie-uitkeering wijziging ondervindt. 
't Wil mij voorkomen, dat een wodanige wets
wijziging is ingevoerd en dus de Hilmij ook 
jegens de houders van de schuldbrieven con
tractueel verplicht is niet meer gebruik te 
maken van den uitslag der trekkingen der 
Staatsloterij. 

Door de uitspraak van de Rechtbank acht 
ik alzoo geen Wetsvoorschrift verkeerd toege
past of geschonden en mijn conclusie strekt 
dus tot verwerping van het beroe p. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner· 
Gelet' op de middelen van cassatie, namens 

de requiranten voorgesteld bij pl ei dooi en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaarding, gelijk die 
vervolgens ter zitting van het Kantongerecht 
is gewijzigd, aan requiranten is tela8tegelegd, 
.,dat zij te 's-Gravenhage, enz. (zie conclusie) ; 

dat dat Rechtbank heeft bewezen geacht, 
dat requiranten het hun primair telastegelegde 
hebben begaan behalve het invloed toekennen 
aan, daarbij overwegende: ,,dat toch verdach
ten door zich voor de bepaling van hunne 
verplichtingen jegens de houders van schuld
brieven te gedragen naar den uitslag van de 
trekkingen der Staatsloterij gebruik hebben 
gemaakt van den uitslag dier trekkingen"; 

dat de Rechtbank dit bewezenverklaarde 
heeft gequalificeerd en deswege straf heeft 
opgelegd als voormeld; 

dat de R echtbank daarbij nog heeft over
wogen: 

dat verdachten bij monde van hunnen raads
man met een beroep op de overgangsbepaling 
van art. II van de Wet van 23 Juni 1925, 
S. 242, - waarbij werd bepaald dat met de 
aflossing en premietrekkingen van zekere pre
mieleeningen waartoe ook de onderhavige lee
ning behoort, regelmatig kan worden voort
gegaan - hebben betoogd, dat het telastge
legde feit niet strafbaar is, doch dat dit betoog 
faalt, omdat de bij genoemde Wet van 1925 
gegeven bevoegdheid later is beperkt door de 
Wet van 4 Maart 1935 waarbij genoemd art. 
19a tot stand kwam en noch uit den tekst van 
dat art ikel noch uit de geschiedenis van des
zelfs totstandkoming blij kt dat men voor be
paalde premieleeningen een uitzondering wilde 
maken; 

dat niet mag worden aangenomen dat ver
dachten ten deze een rechtsgeldige verplich
ting nakwamen en dus hande lden ter uitvoe
ring van een wettelijk voorschrift, omdat ge
noemde verplichting, althans in den vorm 
waarin zij bestond, door meergenoemde Wet 
van 4 Maart 1935 was komen te vervallen; 

0 . ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van ca sa tie: 

dat bij het eerste middel wordt gesteld , dat 
de dagvaarding niet wu bevatten de opgave 
van een bepaald feit, doch slechts aan de wet 
ontleende qualificaties; dat echter - nog 
daargelaten, dat de hier bedoelde qualificaties 
ook als feitel ij ke omschrijving kunnen ge lden 
- het middel feitelijken grondslag mist, nu 
immers de dagvaarding uitvoerig melding 
maakt van schuldbrieven, waarin de trekkin
gen van de Staatsloterij een bepaal de daarbij 
aangewezen rol spelen, en voort.s aan het slot 
zegt, dat het hier ging om de bepaling op 
welke schuldbrieven een prijs of premie zou 
vallen, welk een en ander een nadere bepaling 
van het in qualificatieve termen vervatte feit 
inhoudt; 

dat daaraan niet afdoet, zooals hij de toe-
1 ichting tot het middel is betoogd, dat de 
schuldbrieven betreffen de N. V. en niet de 
requiranten, omdat blijkens de dagvaarding 
de requiranten in hun hoedanigheid van direc
teuren der N. V. iu rechte werden geroepen, 
kennelijk - overeenkomstig art. 19b der wet 
van 23 Juli 1885, S. 142, gewijzigd bij de wet 
van 4 Maart 1935, S . 69, - ter zake van een 
vanwege de . V. gepleegde overtreding; 

dat dus het eerste middel niet opgaat, en 
hetze] fde geldt van het tweede, immers de 
Rechtbank, nader aangevende, dat het gebruik 
m aken bestond in het zich gedragen naar, 
niet buiten de telastlegging trad , doch inte
gendeel slechts een nadere bepaling van het 
tPlastegelegde heeft gegeven; 

dat ook het derde middel faalt; dat toch de 
rechtbank - aangenomen, dat hare bewezen
verklaring ook een keuze ten aanzien van het 
eerste "althans" in de telastlegging omvat -
en dus is bewezen verklaard, dat de requiran
ten "te zamen en in vereeniging" en niet 
"ieder voor zich" hebben gehandeld, - dat 
bewe1.enverklaarde juist heeft gequal ificeerd, 
zij het dan ook, dat op het subsidiair telaste
gelegde dezelfde qualificatie ·zou hebben ge
past ; dat wel bij de toelicht ing is betoogd, 
dat van primair en subsidiair geen sprake kan 
zijn, indien voor beide dezelfde wettelijke 
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qualificatie geldt, doch deze· bewering in gee
nerlei wettelijke bepaling steun vindt; 

0 . ten aanzien van het vierde m;ddel: 
dat de bepaling van art. 19a der ·voormelde 

wet· geheel a lgemeen luidt, en de door requi
ranten verdedigde beperking - waar blijkens 
de geschiedenis de bepaling allerminst enkel 
op de toekomst betrekking h ad, doch mede op 
bestaande toestanden was gericht - ook n iet 
in de strekking van de bepaling ligt opge
sloten ; 

dat requirant\m een beroep doen op de Over
gangsbepaling van de wet van 23 Juni 1925, 
S. 242, tot wijziging yan de Loterijwet, die op 
de onderhavige gevallen van toepassing wu 
zijn, en ingevolge welke de onderhavige trek
kingen geoorloofd wuden zijn ; dat dus a ll een 
door wijzi g ing van die overgangsbepaling een 
verbod van deze trekkingen mogelijk wu zijn, 
hoedanige wijziging in de bepaling van art 
19a, nu zij daarin niet bepaaldelijk is uitge
drukt, niet gelegen kan worden geacht; 

dat dit betoog echter faalt, in de eerste 
plaats, omdat de eisch, dat een wijziging der 
Overgangsbepaling ingevolge een late re wets
bepaling daarin bepaaldelijk had moeten zijn 
uitgeclrukt, geen steun vindt in de wet, doch 
ook in de tweede plaats, omdat niet gezegd 
kan worden dat hier de Overgangsbepaling 
zelve gewijzigd is; dat toch die Overgangs
bepaling slechts de strekking had om met 
betrekking tot het onderwerp van de Loterij 
wet het a l en niet verbodene af t.e bakenen, 
do<'h betrokkenen daarmede niet werden ge
vrijwaard, dat een element van dit niet inge
volge de Loterijwet verbodene nader door een 
regeling uit anderen hoofde - gelij k blijkens 
de geschiedenis de onderhavige regeling is -
wu worden getroffen ; 

dat evenmin een beroep kan worden gedaan 
op de omstandigheid, dat de trekking oplever
de een uitvoer ing van een overeenkomst. omdat 
van het verbod van een bepaalde handeling 
rechtens niet is ui tgesloten het geval, dat die 
handeling een element vormt van een vóór het 
ver bod gesloten overeenkomst; 

dat dit ook is een andere vraag dan die, of 
een wet, welke bepaalde overeenkomsten ver
biedt, mede betrekking heeft op reeds gesloten 
overeenkomsten, en dan ook hetgeen bij de 
toel ichting van het middel te dien aanzien is 
betoogd, wat de waarde daarvan zij , hier niet 
is terzake dienende; 

dat dus geen van de middelen tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

19 Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
.Raad. (Octrooiwet a r t. 51.) 

Eenerzijds moet de strekking der con
clusie worden verstaan in het licht der 
beschrij ving van de uitvinding, ook a l 
mocht deL,0 laatste niet in de conclusie 
wederom met wovel e woorden zijn uitge• 
drukt, doch anderzijds geeft het verleende 
octrooi geen uitsluitend recht te r zake van 
eene uitvinding, die in de beschrijving 

. mocht worden aangetrofien, maar ter zake 
waarvan de aanvrager blijkens de conclu-

sie, ook bij de uitlegg ing daarvan in bo
venvermelden zin , geen aanspraak op ui t
sluitend recht geldend wil maken. 

Bij de in cassatie niet te toetsen uitleg
g ing van de conclusie van het verl eendf 
octrooi hee ft het H of terecht geoorcleeld, 
dat het uitsluitend recht van Bell Tele
phone zich niet uitstrekt tot de vervor
m ingsvrije versterking van een geheele 
groep frequenties - zie nader het arrest 
( l/, ed.) - a l maakt de aan de condusie 
voorafgaande beschrijving melding van die 
we, kwijze en a l is daarin eene uitvindings
gedachte belichaamd. 

A nders Proc.-Gen. Besier met betoog, 
dat 's Hofs arrest in strijd· is met 's Hoogen 
Raads arrest van 17 April 1936 , 1936 n°. 
557, bij welk zoo recent, tegen zijne con
clusie gewezen arrest, hij zich moet neer
leggen. 

De Belgische V ennootschap B ell Telephone 
Manufacturing Co., Société Anonyme, geves
tigd te Antwerpen (Belg ië ), eischeres tot cas
satie van het op 30 Maart 1936 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen par
tijen gewezen arrest, advocaat Mr. A. F. Vis
ser van IJzendoorn, gepleit door Mr. M. M . 
Schim van der Loeff; 

tegen : 
de N . V . Philips' Gloeil ampenfabrieken, ge
vesti gd te Eindhoven, verweerster in cassatie, 
advocaat Mr. F. M . Westerouwen van M ee
teren, geple it door Mr. B . M . Telders. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

P ost alia: 
Thans voert Bell Telephone het volgende 

middel tot ca satie aan: 
,,S., althans v . t. van artt. 1 , 2, 3, 4, 15 , 

20, 25, 26, 28 , 29, 51 en 54 Octrooiwet (S. 
1910 N °. 313), artt. 21 , 22 , 23 en 32 Octrooi
reglement (S. 1921 N°. 1083) en art. 48 Rv.; 

"doordat het Hof bij zijne beslissing over 
het hoofd heeft gezien, dat aard, inhoud en 
omvang van een octrooi worden bepaald door 
het octrooischri ft in zijn geheel, m. a.w. door 
beschrijving en conclusie(s) in onderling ver
band en samenh ang en h et bij het onderzoek 
naar den aard, inhoud en omvang van een 
octrooi dan ook niet is toegelaten aan de 
conclusie(s) - en de daarin gebru ikte woor
den - de bijwndere waarde toe te kennen 
als bij 's Hof arrest is geschied." 

Dit middel is in overeenstemming met de 
opvatting van den H. R . welke is neergelegd 
in het tus chen àe,.elfde partijen, die d it 
geding voeren, op 17 Apr il 11 . in een ged ing 
tot vernietig ing van een octrooi gewezen arrest 
(W. en N. J. 1936 n° . 557) , wa arbij toch is 
bes! ist, dat ter beantwoord ing der vraag, 
waarin naar het wezen der zaak de geoc
trooieerde uitvinding bestaat, niet enkel is te 
letten op wat met wovele woorden in de con
clusie is uitgedrukt, doch mede op de toelich
ting, zooals die in de voorafgaande beschrij 
v ing der u itv inding is gegeven. Thans heeft 
echter het Hof, dat dit arrest nog n iet kon 
kennen, blijkens de aangehaalde overwegingen 
zijne uitspraak alleen op de bewoord ingen der 
conclusie gegrond en ze lfs uitdrukkelij k ge-
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weigerd hierbij belang te hechten aan de daar
aan voorafgaande beschrijving der uitvinding. 
Bedoeld arrest is in strijd met mijne conclu ie 
gewezen , doch ik moet mij bij 's Hoogen 
Raads zoo recente beslissing neerleggen. 

Indien dan de bij 's Hoogen Raads arrest 
gehuldigde opvatting als juist moet worden 
aangenomen, verliest oàk zijn kracht het argu
ment door het Hof in zijn achtste overweging 
nog tot versterking van zijn betoog geput uit 
de omstandigheid, da t bij de beh andeling der 
octrooiaanvrage conclusies zijn geschrapt, 
waar in B ell T elephone's standpunt omtrent 
de strekking de r uitvinding tot uitdrukking · 
was gebracht. I=ers die conclusies waren 
niet noodig wanneer die strekking reeds is 
af te leiden 'uit de beschrijving der uitvinding, 
we lke in het octrooi aan de conclusie voor
afgaat. 

H et middel is derhalve gegrond. 
Ik concludeer, dat het bestreden a rrest z:il 

worden vernietigd dat het geding zal worden 
verwezen naar het' Gerechtshof om met inacht
nemi ng van het door den H. R. te wij zen 
arrest verder te worden behandeld en beslist 
e n da t de verweerste r zal worden veroordeeld 
in de kosten in cassatie geva llen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat uit het bestred en arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de verweerster in cassatie, Philips, bij 

inl eidende dagvaarding nietigverklaring heeft 
gevorderd van het ederlandsch octrooi n °. 
13574, dat op 17 Juli 1925 aan de eischeres 
B el! Telephone, in verl eend en waarvan deze 
nog houdster is; 

dat de conclusies van dit octrooi luiden: 
1. ,,Electrische overdraaginrichting om ener

g ie van het eene deel van een keten naar het 
andere over te brengen, bevattende een triode 
( 26) en een transformator ( 25) , hi erdoor ge
kenmerkt, dat het magnetisch circuit van den 
transformator zoodanig is ingericht, dat een 
zelf-inductie wordt verkregen, welke de trans
formatorcapaciteit en (o f) de capaciteit van 
de buis vrijwel neutra! iseert voór de frequen
t ie van de opgedrukte stroomen. " 

2. ,,Electri sch overdraab"Stelsel volgens con
clusie 1, hierdoor gekenmerkt, dat de genoemde 
transformator een inductieve lekreactantie be
zit, waardoor zijn e igen capacitieve reactan
tie en die van de triode voor het gewenschte 
frequentiegebied worden opgeheven".; 

dat Phi lips haar vordering onder meer hier
op deed steunen, dat datgene waarvoor octrooi 
is verleend, op 6 M ei 1922 - . den dag der 
indien ing van de aanvraag - met kon gelden 
als een uitvinding ten opzichte. van den toen
maligen stand de r techniek; 

dat de Arr.-R echtbank te 's-Gra venhage, 
nadat op haar last een onderzoek door des
kundigen had plaats gevonden en het door 
deze uitgebracht verslag op haar verlangen 
was aangevuld, bij vonnis van 20 Novembe r 
1934 de ingestelde vordering heeft ontzegd; 
. dat Philips van dit vonnis in hooger beroep 
is gekomen en het Hof op den voorgrond heeft 
gesteld, dat in den loop van het geding de 
strijd tusschen partijen zich is gaan concen
treeren op de vraag, welke de strekking was 
va n het verleende octrooi, waarbij Philips het 

standpunt innam, dat de gedachte was den 
transformator zoodanig te construeeren, dat 
de schadelijke capaciteiten volledig of bijna 
voll edig, dus voor één bepaalde frequentie, 
werden gecompenseerd, terwijl B ell Telephone 
beweerde, dat de uitv indingsgedachte was ge
legen in de vervormingsvrije versterking van 
een geheele groep frequenties, hetgeen te be
reiken was, indien men de resona ntiepiek in 
de curve buiten de groep van freque nties 
plaatste; 

dat het Hof in aansluiting daaraan heeft 
overwogen: 

,,dat dus de besliss ing van het geschi l af
hangt van de beantwoording van de vraag. 
of in de concl u ies van het aangevallen octrooi 
te lezen is eene bescherming van toestellen, 
bedoeld voer een breed frequentiegebied, 
waarbij de resonantiepiek buiten het te ver
sterken frequentiegebied li gt; 

"dat het Hof van oordeel is , dat dit laatste 
niet het geval is; 

" dat het Hof zich onder overneming der 
gronden aansluit bij het oordeel der deskun
digen dat de meest aannemelijke uitlegging 
van de bewoordingen der conclusies is, dat 
beschermd is een toestel , waardoor de capaci
t ieve reactanties van den transformator en 
(of) buis vrijwel of gehee l worden opgeheven 
voor eene bepaalde frequentie of een bepaald 
frequent iegebied (waa ronde r het Hof kennelijk 
verstaat een smal frequentiegebied, waar bin
nen de resonantiepiek is gelegen) ; 

dat er toch geene aanleiding is, waarom 
d;;den - en dus ook appellante - in di e 
conclusies iets anders zouden lezen dan het
geen aannemelijk is ; 

,,dat inderdaad de door geïntimeerde voor
gestane opvatting in de aan de conclusies 
voorafgaande beschrijving voorkomt, maar dat 
dit niet van belang is , a ls zij niet op vol
doende duidelijke wijze in de conclusies is 
terug te v inden; 

dat de deskundigen wel hebben betoogd, 
d~t dit l aatste mogel ijk is, als de zeer vage 
en breede conclusies zeer beperkt worden _f!_e
l ezen m aar zij de vraag, of eene dergehJ ke 
bepe;kte interpretatie mogelijk is met behoud 
van de bestaande conclusies, ter beslissing 
aan den rechter overlaten; 

dat het Hof van oordeel is, da t slechts op 
zéér gewrongen wijze het standpunt van geïn
timeerde onder de conclusies zou zijn te bren
gen en dat de door _geïntimee_\·de_gewilde inter
pretatie dan ook met mogehJk 1s met behoud 
van de bestaa nde r edactie ; 

"dat het Hof onder deze omstandigheden 
oordeelt, dat in de conclusies sJechts te lezen 
is, wa t door de deskundigen als eene aaune
melijke uitlegging is vooropgesteld; 

dat het H of te eer tot dat oordeel komt, 
m:' geenszins voldoende blijkt, of geïntimeerde 
destijds bij de octrooi-aanvrage bescherm111g 
heeft willen vragen voor eene ui tvinding, als 
t.hans door haar naar voren word t gebracht; 

dat toch ten processe vaststaat, dat bij de 
behandeling der octrooiaanvrage conclusies zijn 
geschrapt, waa rin die uitvinding nadrukke lijk 
was geredigeerd; 

,,dat het in verband hiermede onverklaar
baar is, dat indien geïntimeerde inderdaad 
voor die uitvinding bescherming had will en 
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verkrijgen, zij, die dermate op de hoogte is 
van de onderhavige materie, genoegen zou 
hebben genomen met de huidige redactie der 
conclusies; 

,, dat de ten verzoeke van geïntimeerde ge
hoorde deskundige in zijn zeer uitvoerig rap
port er met geen woord van rept, of van meer
bedoeld standpunt iets in de huidige redactie 
der conclusies is terug te vinden; 

" dat nu a lzoo de conclus ies moeten worden 
gelezen naar de meest aannemelijke uitlegging 
der bewoordingen, de vraag aan de orde komt, 
of ten tijde der aanvrage de door het octrooi 
beschermde uitvinding reed bekend was en 
geen octrooieerbare materie inhield, en het 
Hof met de deskundi gen op de door hen aan
gevoerde gronden die vraag bevestigend beant
woordt·" 

dat het H of op deze gronden, wat vernieti
ging van voormeld vonnis der R echtba nk, 
al snog het meergemelde octrooi nietig heeft 
verklaard· 

0 . dat Bell Tel ephone tegen deze ui tspraak 
het volgende middel van cassatie heeft aange
voerd: zie concl. Proc.-Gen. ; 

0. daaromtrent: 
dat ingevolge het derde lid van art. 20 

Octrooiwet 1910, S. 313, zooals dit is vastge
steld bij de wet van 15 Januari 1921, S. 15, 
de aanvraag om octrooi vergezeld moet zijn, 
zoowel van een duidelijke en volledige be
schrijving van de uitvinding, als van een 
nauwkeurige aanduiding van datgene, waar
voor het uitsluitend recht wordt verlangd, 
welke aanduiding ingevolge a rt. 23, Jid 4, 
van het Octrooireglement aan het slot der 
beschrijving zooveel mogelijk in een of meer 
conclusies moet worden vastgelegd; 

dat hieruit volgt: eenerzijds, dat de strek
king der conclusie moet worden verstaan in 
het I icht der beschrijving van de uitvinding, 
ook al mocht deze laatste niet in de conclusie 
wederom met zooveele woorden zij n uitgedr ukt, 
doch anderzijds, dat het verleende octrooi geen 
uits lui tend recht geeft ter zake van een uit
vinding, die in de be chrijving mocht worden 
aangetroffen, maar ter zake waarvan de aan
vrager blijkens de conclusie, ook bij uitlegging 
daa rvan in bovenvermelden zin, geen aan
spraak op ui tslui tend recht geldend wil 
maken; 

dat naar de feitelijke, mede op de geschie
denis van het tot standkomen van het octrooi 
gegronde, beslissing van het H of de conclusies 
van het aan Bell Telephone verleende octrooi 
niet zijn gericht op de verkrijging van een 
uitsluitend recht ter zake van de meergemelde 
vervormingsvrije versterk ing van een geheele 
groep frequenties; 

dat bij deze in cassatie niet te toetsen uit
legging van de conclusies van het ve rl eende 
octrooi het Hof terecht heeft geoordeeld, dat 
het uitsluitend recht van Bell Tel ephone zich 
niet uitstrekt tot die versterking, a l maakt de 
aan de conclus ies voorafgaande beschrij ving 
melding van die werkwij ze en al is daarin een 
uitvindingsgedachte bel ichaamd; 

Verwerpt het bernep. (Salaris f 500. R ed.). 
(N. J .) 

19 Februari 1937. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 23.) 

Terecht hebben Ged. Staten machtiging 
geweigerd aan de gemeentelijke Instelling 
voor maatschappelijken steun tot storting 
van een kapitaal à fonds perdu in de kas 
van het plaatselijk Borgstell ingsfonds, daar 
deze storting 1,0u neerkomen op het doen 
toekomen van ondersteuning bij wege van 
borgstelling aan de daa rvoor in aanmer
king komende personen op een wijze, di e 
wet en reglement niet kennen, aangezien 
omtrent het inwilligen van verzoeken om 
borgstelling niet door het bestuur der In
ste lling <loch door de organen van het 
Fonds zou worden beslist. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Gemeentelijke Instelling 
voor Maatschappelij ken steun, te Eindhoven, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant van 7 October 1936, G. N°. 415, 
afdeeling II, waarbij machtiging is geweigerd 
tot deelneming in het kapitaal van het op te 
richten Eindhovensche Borgstellingsfonds met 
een bedrag van f 10.000.-, welke deelneming 
zou geschieden door overdracht van obligaties ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 J anuari 1937, 0 • 32; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Februari 1937, 
N°. 1246, Afdeeling Armwezen; 

0. dat het genoemde besluit van Gedepu
t eerde Staten steunt op de overwegingen, dat 
door deze deelneming de genoemde burgerlijke 

instelling een gedeelte harer gelden zal over
dragen aan een ander en dat die andere naar 
zijn inzicht en op zijne vera ntwoordelijkheid 
over de besteding dier gelden zal beslissen ; 
dat ech ter de besteding der gelden van de bur
gerlijke instelling volgens stelsel en bewoor
dingen der Armenwet behoort plaa ts te hebben 
door en onder verantwoordelijkheid der in
stelling zelve; dat dit reeds aanstonds blijkt 
uit de artikelen 29 en 30 der Armenwet, volgens 
welke de burgerlijke instelling omtrent het ver
leenen der ondersteuningen zelf beslist en deze 
verstrekt in zoodanigen vorm en zoodanige 
mate als haar met het oog op de behoeften en 
de persoonlijke eigenschappen in verbaPd met 
de omsta ndigheden van den arme het meest 
gewenscht voorkomt, zoodat de burgerlijke 
instelling volgens de wet deze beslissingen niet 
uit handen geven kan; dat de voorgenomen trans
actie derhalve in strijd komt met de Armenwet; 
dat naar de meening van hun college de ver
strekking der gelden voor de oprichting van 
h,it genoemde fonds ook beter za,l kunnen ge
schieden rechtstreeks door de gemeente, die de 
g,moemde burgerlijke instelling, wat hare te
korten betreft, toch van de noodige gelden zal 
moeten voorzien en dan ook over de afgeloopen 
jaren reeds zeer aanzienlijke subsidies uit de 
gemeentekas heeft beschikbaar gesteld, o. a. 
ov_er 1935 niet minder dan f 774.500.-; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
door de voorgenomen transactie de aan de in
stelling krachtens Hoofdstuk III der Armen 
wet opgedragen beslissingen - het verleenen 
van ondersteuningen - in geenen deele ui t 
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handen worden gegeven ; dat het in het voor
liggende geval enkel betreft eene daad van ver
mogensbeheer, welke niet beheerscht wordt 
noch kan worden door de voorschriften, in 
het voormelde hoofdstuk vervat; dat de in
stelling alleszins belang heeft bij v.oorkoming 
van armlastigheid, welke het oogmerk vormt 
van het in samenwerking met de bijzondere 
instellingen inmiddels opgerichte borgstel
lingsfonds ; dat zoodanige deelneming ook ge
heel ligt in de lijn der ontwikkeling der armen
zorg tot maatschappelijke zorg, waartoe door 
den wetgever van 1912 de kiem werd gelegd ; dat 
het belang voor de instelling, aan de totstand
koming van dit donds verbonden, duidelijk 
naar voren treedt, indien overwogen wordt, 
hetgeen door de - inmiddels opgeheven -
plaatselijke crisiscomité's te Eindhoven op 
het terrein van voorschotverleening is verricht 
en daarnaast in de laatste jaren door de in
stelling zelve aan voorschotten werd verstrekt; 
dat immers door de oprichting van het plaatse
lijk borgstellingsfonds de voorschotverleening 
van de zijde der instelling belangrijk zal worden 
beperkt, daar hierdoor voor de betrokken 
credietaanvragers de noodzakelijkheid vervalt 
om zich te wenden tot de instelling ; dat echter 
evenals elke maatregel, waardoor het doen 
van een beroep op de burgerlijke instelling 
wordt voorkomen, ook deze niet enkel uit 
financieel oogpunt, doch - voor wat de be
trokkenen aangaat - ook uit moreele over
wegingen alleszins aanbeveling verdient; dat 
ook de wijze, waarop dit borgstellingsfonds, 
welks belang o. m. is uiteengezet in het schrij
ven van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken d.d. 9 April 1936, N°. 3917, afdeeling 
A., is tot stand gekomen, geheel in overeen
stemming is met den geest der Armenwet, 
welke toch op dit terrein samenwerking van 
burgerlijke met bijzondere instellingen ten 
sterkste voorstaat ; dat daarenboven als voor
waarden voor deze deelneming zijn gesteld, 
dat a. het Bestuur der Gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelijken Steun met ten 
minste twee leden zitting zal hebben in het 
bestuur van het "Eindhovensch Borgstellings
fonds", b. de stichting "Eindhovensch Borg
stellingsfonds" niet zal kunnen worden opge
heven dan met goedkeuring van burgemeester 
en wethouders der gemeente Eindhoven en in 
zoodanig geval het kapitaal der stichting aan de 
oprichters van het fonds of hunne rechtverkrij
genden zal worden terugbetaald naar rato van 
inbreng; dat in het Reglement van het Borgstel
lingsfonds voorts is bepaald, dat het kapitaal 
der instelling intact moet blij ven en uitsluitend 
uit de inkomsten de eventueel te storten borg
sommen en de loopende uitgaven van admini
stratie dienen te worden gekweten ; dat de 
verstrekking dezer gelden naar zijne meening 
beter door de instelling, welke over vermogen 
beschikt, dan door de gemeente, welke voor 
dit doeleinde haren schuldenlast wederom zou 
moeten vergrooten, kan geschieden ; dat, daar 
deze gelden niet uit de gewone inkomsten, 
doch uit kapitaaldienst worden verstrekt, de 
door Gedeputeerde Staten voorgestane op
lossing voor de gemeente in financieel opzicht 
practisch geen voordeel beteekent, daar het
geen zij - wegens derving door de instelling 
van de inkomsten (rente), uit deze over te 

dragen effecten voortvloeiende - meer aan 
subsidie moet uitkeeren, volledi~ opweegt t egen 
de rente, welke zij voor de harerzijds op te nemen 
gelden - bij rechtstreeksche deelneming door 
de gemeente - jaarlijks zal moeten betalen ; 
dat het hooge bedrag der subsidies, welke de· 
gemeente jaarlijks aan de instelling heeft uit 
te keeren, te meer noodzakeiijk maakt, dat 
zooveel mogelijk getracht wordt, door het 
treffen van voorzieningen, als de onderhavige, 
te geraken tot preventie van armenzorg ; 

0. dat het storten door de Gemeentelijke 
Instelling voor Maatschappelijken Steun, te 
Eindhoven, van eene waarde van f 10.000.
à fonds perdu in de kas van het Plaatselijk Borg
stellingsfonds slechts dan toelaatbaar zou zijn, 
indien rleze transactie zou kunnen worden be
schouwd als een vorm van steunverleening aan 
armen op de wijze, als in de Armenwet en het 
Reglement der Instelling is voorgeschreven ;. 

dat zulks echter niet het geval is ; 
dat namelijk deze storting zou neerkomen 

op het doen toekomen van ondersteuning bij 
wege van borgstelling aan de daarvoor in aan
merking komende personen op eene wijze, die
wet en reglement niet kennen, daar omtrent 
het inwilligen van verzoeken om borg te stel
len in voorkomende gevallen niet op de voor
geschreven wijze door het bestuur der Instel
ling zou worden beslist, doch door de organen 
van het Plaatselijk Borgstellingsfonds ; 

dat bovendien de bedoelde storting slechts 
gedeeltelijk ten goede zou komen aan hen, 
die zich het noodzakelijk levensonderhoud 
niet kunnen verschaffen in den zin van artikel 
28 der Armenwet ; 

dat toch, al zullen onder die categorie nie 
uitsluitend zijn te rekenen degenen, die alreeds 
gebrek lijden, in geen geval allen, te w;ar be
hoeve het Plaatselijk Borgstellingsfonds werk
zaam zal zijn, daartoe geacht zullen mogen 
worden te behooren ; 

dat dus de voorgenomen storting zich met. 
de Armenwet en het Reg lement der Instel 
ling niet verdraagt, zoodat Gedeputeerde Sta
ten terecht de gevraagde machtiging hebben 
geweigerd; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren.-
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A. B .) 

19 Feb,-uari 1937. KONINKLIJK BESLUIT .. 
(Gemeentewet art. 143.) 

Daar het niet billij k is, dat de kosten , 
welke de toelating van, in de gemeente A. 
wonende, kinderen tot de openbare u. i. o. 
school te B. voor de:r...e gerneente m ude
brengt, voor haar rekening zouden blijven_ 
is er, nu het gemeentebestuur van A . niet 
heeft wil Jen medewerken om te dezer zake 
eene gemeenschappelijke regeling met de. 
gemeente B. aan te gaan, voor de K roon 
grond om aan de beide gemeenten een_ 
zoodanige regel ing op te leggen. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het verzoek van het ge

meentebestuur van Gorinchem om de totstand
koming te bevorderen van eene gemeenschap-
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pelijke regeling met de gemeente H erwijnen, 
omtrent de toelating van kinderen uit de 
l aatstgenoemde gemeente op de openbare 
scholen der gemeente Gorinchem; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, g,,hoord, advies van 
27 Januari 1937, N°. 21; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
l3innenlandsche Zaken van 6 Februari 1937, 

0
• 4219, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat burgemeester en wethouders van Go
rinchem krachtens artikel 138 der gemeente
wet ingevolge een besluit van den raad hunner 
gemeente van 28 Februari 1936 tot Ons het 
verzoek hebben gericht om eene regeling, waar
van een ontwerp bij het verzoek was gevoegd, 
tusschen de gemeenten Gorinchem en Herwijnen 
-omtrent de toelating van kinderen uit de laatst
genoemde gemeente op de openbare scholen 
te Gorinchem, aan deze gemeenten op te leggen, 
-daarbij aanvoerende, dat reeds met een 19-tal 
gemeenten eene gemeenschappelijke regeling 
-ex artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 
betreffende de toelating van leerlingen uit die 
_gemeenten tot de openbare scholen in de ge
meente Gorinchem, hetzij voor het gewoon lager 
-onderwijs, hetzij voor het uitgebreid lager on
derwijs, is getroffen, overeenkomstig bijge
-voegd ontwerp ; dat de raad der gemeente Her
·wijnen, niettegenstaande vier in die gemeente 
wonende leerlingen tot nu toe regelmatig de 
school voor uitgebreid lager onderwijs in Gorin
-chem hebben bezocht, niet bereid is gevonden 
-de hierboven bedoelde regeling aan te gaan, 
daarbij aanvoerende, dat "de wettelijk ver
plichte bijdragen in de kosten van rijks-hoogere
burgerscholen, gymna ia en nijverheidsscholen 
reeds zoo zwaar drukken, dat geen vrijheid 
Jmn worden gevonden vrijwillig de uitgaven 
voor onderwijs te verhoogen"; dat naar hunne 

-meening dit bezwaar niet steekhoudend is, 
.aangezien het doel van de onderhavige regeling 
is, dat aan Gorinchem. de kosten worden ge
restitueerd, welke door leerlingen uit de buiten
gemeenten, i. c. de gemeente Herwijnen, die 
in Gorinchem de openbare scholen bezoeken, 
veroorzaakt worden; dat in het onderhavige 
geval de onderscheiding tusschen verplichte 
-en niet-verplichte uitgaven niet kan worden 
gemaakt; dat de openbare school voor uitge
breid lager onderwijs te Gorinchem op 1 Janu
.ari 1936 190 leerlingen telde, waarvan 82 leer
lingen in de buitengemeenten woonachtig 
waren, dat het bil.lijk is, dat een deel van de 
kosten van instandhouding dezer school door 
de buitengemeenten, naar gelang van het aan
tal in die gemeenten woonachtige leerlingen, 
wordt vergoed, hetgeen dan ook, zooals uit 
het bovenstaande blijkt, door verschillende 
gemeenten geschiedt; dat de billijkheid vor
dert, ook ten opzichte van de gemeenten, met 
wie eene gemeenschappelijke regeling is getrof
fen, dat ook de gemeente Herwijnen haar aan
deel in de kosten draagt ; 

dat de Commissie uit de Gedeputeerde Staten 
-van Zuid-Holland en Gelderland, als bedoeld 
i n artikel 140 der gemeentewet, haar gevoelens 
overeenkomstig artikel 141 dier wet ter kennis 
-van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
heeft gebracht, daarbij dezen voorstellende, om 
de besturen der beide gemeenten te doen . op
dragen nader over eene gemeenschappelijke 

regeling overleg te plegen, waarbij de termijn, 
binnen welken de gemeenschappelijke regeling 
behoorde tot stand te komen, ware te bepalen 
op twee maanden ; 

dat Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
daarna door tusschenkomst van de hiervoor 
genoemde Commissie uit de Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland en Gelderland den 
beiden gemeentebesturen overeenkomstig het 
voorstel dezer Commissie heeft opgedragen om 
nader over eene gemeenschappelijke regeling 
overleg te plegen ; 

dat, nadat binnen den daarbij door Onzen 
Minister gestelden termijn van twee maanden 
door de weigerende houding van het gemeente
bestuur van Herwijnen geen gemeenschappe
lijke regeling was tot stand gekomen en het 
door de gemeente Gorinchem gedane verzoek 
inmiddels niet was ingetrokken, de meerge
noemde Commissie door tusschenkomst van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
onder bijvoeging van een ontwerp eener ge
meenschappelijke regeling, aan Ons een met 
redenen omkleed advies heeft ingezonden om 
overeenkomstig dat ontwerp eene regeling aan 
de beide gemeenten op te leggen ; 

0. dat het naar Ons oordeel niet billijk is, 
dat de kosten, welke de toelating van, in de ge
meente Herwijnen wonende, kinderen tot de 
openbare school voor uitgebreid lager onderwijs 
te Gorinchem voor deze gemeente medebrengt, 
voor haar rekening zouden blijven ; 

dat er derhalve, nu het gemeentebestuur van 
Herwijnen niet heeft willen medewerken om 
te dezer zake eene gemeenschappelijke regeling 
met de gemeente Gorinchem aan te gaan en 
ook bij het door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken met toepassing van artikel 142 
der gemeentewet bevolen, nader overleg geen 
overeenstemming tusschen de beide gemeenten 
is bereikt, voor Ons grond bestaat om, met in
williging van het daartoe door het gemeente
bestuur van Gorinchem gedaan verzoek, aan 
de beide gemeenten eene zoodanige gemeen
schappelijke regeling op te leggen ; 

dat er evenwel geen voldoende aanleiding 
bestaat, om - zooals het gemeentebestuur van 
Gorinchem blijkens het bij zijn verzoek gevoegd 
ontwerp verlangt - in de gemeenschappelijke 
regeling ook de toelating op de andere openbare 
scholen dan die voor uitgebreid lager onderwijs 
in de gemeente Gorinchem te betrekken ; 

dat echter ook aan het door de Commissie 
uit de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
en Gelderland ingezonden ontwerp-gemeen
schappelijke regeling enkele bezwaren zijn ver
bonden, welke bezwaren naar Ons oordeel bij 
eene regeling, als hieronder is aangegeven, 
zijn ondervangen ; 

Gezien artikel 143 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

voor de gemeenten Gorinchem en Herwijnen 
vast te stellen de navolgende gemeenschappe
lijke regeling omtrent de toelating van, in de 
gemeente Herwijnen wonende, kinderen tot de 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs te Gorinchem : 

Art. 1. Tot de school voor openbaar uit
gebreid lager onderwijs te Gorinchem kunnen 
toegelaten worden kinderen, wier ouders, 
voogden of verzorgers in de gemeente Herwijnen 
wonen. 
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Art. 2. De toelating van de in artikel 1 be
doelde leerlingen geschiedt alleen voorzoover 
daartoe na plaatsing van alle leerlingen uit 
Gorinchem gelegenheid bestaat. 

Art. 3. J aarlijks vóór 15 Maart zenden 
burgemeester en wethouders van Gorinchem 
aan hun ambtgenooten van Herwijnen een lijst, 
bevattende de namen en geboortedata der kin
deren, bedoeld in artikel l, die in het afge
loopen kalenderjaar de in dat artikel bedoelde 
~chool hebben bezocht, met vermelding der 
namen van de ouders, voogden of verzorgers. 
Bij deze opgave wordt tevens vermeld het tijd
vak, dat elk dier kinderen de in a rt. 1 bedoelde 
school ;n de gemeente Gorinchem bezocht. 

Art. 4. De gemeente Gorinchem heeft, tel
kens in een kalenderjaar kinderen, die te H er
wijnen wonen, de, in artikel 1 dezer regeling 
bedoelde, school hebben bezocht, aanspraak 
op eene uitkeering van deze gemeente over dat 
jaar. 

Deze uitkeering wordt telken jare bepaald 
op zoodanig gedeelte van de hierna te noemen 
kosten als wordt uitgedrukt door een breuk, 
waarvan de teller is het getal, dat aanwijst het 
gemiddelde aantal leerlingen, hetwelk in het 
voorafgaande kalenderjaar de school heeft be
zocht en in de gemeente H erwijnen woonachtig 
was en de noemer het getal, dat aanwijst het 
gemiddelde van het geheele aantal leerlingen, 
hetwelk in dat jaar de school heeft bezocht. 

Als kosten, bedoeld in het vorige lid , komen 
in aanmerking : 

a. die, bedoeld in artikel 55 der Lager -On
derwijswet 1920 onder letters d tot en met h, 
j, m, n en o, alsmede die van instandhouding 
der schoollokalen ; 

b. die van rente en aflossing terzake van 
buitengewone onderwijsuitgaven (stichtings
en uitbreidingskosten, door geldleening gedekte 
kosten voor aanschaffing van schoolmeubelen 
enz.) ; 

c. die voor onderwijzersjaarwedden, hetzij 
van vak-, hetzij van klasseonderwijzers, welke 
niet door het rijk worden vergoed. 

De uitkeering wordt verminderd met het be
drag der van de kinderen uit Herwijnen ge
heven schoolgelden, welke gelden zullen worden 
berekend en ingevorderd door het gemeentebe
stuur van Gorinchem, overeenkomstig de veror
deningen op de heffing en invordering van school
gelden aldaar. 

Onder het gemiddelde aantal leerlingen wordt 
verstaan het aantal, zooals is aan$egeven in 
artikel 28, 6e lid, der Lager-OnderwiJswet 1920. 

Art. 5. Jaarlijks, zoodra de uitkeering door 
h et gemeentebestuur van Gorinchem is vastge
steld, wordt daarvan mededeeling gedaan aan 
het gemeentebestuur van Herwijnen. 

De voldoening dezer uitkeering zal geschie
den binnen een maand na haar vaststelling. 

Art. 6. De ouders, voogden of verzorgers, 
wonende in de gemeente H erwijnen, die leer
lingen in Gorinchem ter school zenden, als
mede die leerlingen zelf, zijn aan alle op dit 
onderwerp betrekking hebbende bepalingen 
onderworpen, welke thans voor de in artikel 
J bedoelde school bestaan of later daarvoor 
zullen worden vastgesteld, daaronder ook be
grepen de verordeningen op de heffing en in
vordering van het scnoolgeld. 

Art. 7. Wijziging dezer regeling kan slechts 
L. 1937. 

plaats hebben overeenkomstig besluit van elk 
der gemeenteraden en behoudens de in artikel 
135 der gemeentewet bedoelde goedkeuring. 

Art. 8. Elk der beide gemeentebesturen kan 
telken jare de regeling tegen 1 September op
zeggen, mits daarvan ten minste zes maanden 
van tevoren aan de andere partij wordt kennis 
gegeven. Een zoodanige opzegging behoeft in
gevo!ge artikel 135 der gemeentewet Onze goed
keuring. 

Art. 9. Deze regeling treedt in werking op 
den eersten dag der maand nà die van hare 
afkondigin$ in de Nederlandsche Staatscourant. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

19 Peb1'Uari 1937. KONINKLIJK BESL UI'l'. 
(Gemeentewet art. 228e.) 

Ten onrechte heeft de gemeenteraad be
sloten, to t verlaging der huren van een 
aanta l gemeentewoningen, nu gebleken is, 
dat de maatschappelij ke positie van dP. 
huurders dezer woningen niet verschil t van 
die van daarmede vergelijkbare stichtings
woningen en het percentage werkloo2Pn 
daaronder weinig ui teen loopt. Bovendien 
bernst het verschi I van gehal te der bewo
ners, waarop de Raad zich heeft beroepen, 
niet op verschil in draagkracht of maat
schappelijke positie , doch veeleer hierop, 
dat de sticht ingen vrijer zijn in de selectie 
van hare huurders. Echter wordt op grond 
van een vergelijking met de ge ldende en 
bedingbare huren van andere te r plaatse 
met overheidssteun gebouwde woningen, 
huurverlag ing van somm ige woningen wel 
billijk en gewenscht geacht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Tiel tegen het besluit 
van Gedeputeerde Sta ten van Gelderland van 
22 Juli 1936, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan een besluit nopens verlaging der huren ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Januari J 937, n°. 34 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 9 Februari 1937, n°. 811 M/ 
B. A. 183, Afd. Volkshuisvesting ; 

0. dat de raad der gemeente Tiel in zijne 
vergadering van 25 Februari 1936 heeft be
sloten het Huurreglement voor de arbeiders
woningen der gemeente Tiel, gelegen op de 
,,Baggerkuilen" te Tiel (vastgesteld bij raads
besluit van 12 Februari 1929, n°. 12, en goedge
keurd door Gedeputeerde Staten van Gelder
land bij besluit van 6 Maart daaraanvolgend, 
n°. 50, sedert herhaaldelijk gewijzigd) nader te 
wijzigen als volgt : 

A. het eerste lid van artikel 2 wordt ge
lezen : 

,,(1). De huurprijs van elke woning bedraagt: 
a. van die behoorende tot type A f 3.

( drie gulden) per week; 
b. van die behoorende tot type B f . 4.15 

(vier gulden vijftien cents) per week"; 
-B. het eerste lid van artikel 8 wordt gelezen : 
•. (1). Het gewone waterverbruik in de wo

ning, door het gezin van den huurder, is in den 
huurprijs begrepen,' ' ; 

5 
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C. het tweede lid van ::i,rtikel 16 wordt ge
lezen: 

,,(2). Het ledigen van den beerput geschiedt 
van gemeentewege ; de kosten daarvan zijn in 
den huurprijs begrepen."; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 22 Juli 1936, n°. 84, aan dit 
raadsbeslui t hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat de gemeentewo
ningen, waarvoor thans huurverlagingen wor
den voorgesteld tot f. 3.- en f.4.15, zijn gelijk 
te stellen met de woningwetwoningen van een 
tweetal in de genoemde gemeente gevestigde 
woningstichtingen, voor welke woningen thans 
huren worden gevorderd van respectievelijk 
f. 3.50 tot. f 3. 95 en f. 4.40 per week ; dat der
halve de t hans bestaande huurprijzen ad f. 3.25 
en f. 4.40 per week voor de eerstgenoemde 
woningen voor het grootste deel lager en voor 
het overige deel niet hooger zijn dan de huur
prjjzen van de laatstbedoelde woningen, en er 
blijkens een nog in het begin van dit jaar door 
het gemeentebestuur gedane mededeeling geen 
aanleiding bestond deze laatstbedoelde huren 
te doen verlagen ; 

dat van dit be luit de raad van Tiel bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende. dat, afge
zien van de vraag of de bedoelde gemeente
woningen, waarvoor huurverlagingen zijn voor
gesteld respectievelijk van f. 3.25 tot f. 3.- per 
week en van f. 4.40 tot f. 4.15 per week, in
derdaad, voor wat den bouw en de indeeling 
betreft, gelijk zijn te stellen met de woning
wetwoningen van de Nutsstich t ing tot verbe
tering der Volkshuisvesting en de Sint Joseph
stichting in de gemeente Tiel, voor welke wo
ningen thans huren worden gevorderd van 
f. 3.50 tot f. 3.95 en f. 4.40 per week, ten deze 
een goede vergelijking tusschen de beide hier
bedoelde groepen van woningen toch niet op
gaat, wijl de gemeentewoningen bijna zonder 
uitzondering worden bewoond door huurders, 
die maatschappelijk in ongunstiger positie ver
keeren dan in het algemeen de huurders der 
woningwetwonin~en dat het voor de huurders 
der gemeenteworungen dan ook vee l moeilijker 
is, geregeld hun wekelijksch huurbedrag af te 
dragen , welke bewering wordt gestaafd door 
het feit, dat velen van hen dikwij ls met huur
achterstand hebben te kampen ; dat het voren
staande zijns inziens alleen reeds een verschil 
van bescheiden omvang tusschen de huren 
der beide onderhavige groepen van woningen 
ten volle wettigt ; dat voor een dergelijk huur
verschil ook nog moge worden gewezen op de 
omstandigheid, dat het overgroote deel der 
in het algemeen beter ges itueerde bewoners 
van de woningwetwoningen zeker niet genegen 
zou zijn één van deze gemeentewoningen te 
betrekken ; dat sedert geroimen tijd twee ge
meentewoningen leeg staan, die voor den thans 
nog geldenden huurprijs van f 3.25 per week 
niet zijn te verhuren ; dat burgemeester en 
wethouders weliswaar in het begin van dit jaar 
als hun gevoelen hebben ken baar gemaakt, 
dat er toch geen aanleiding bestond, de huren 
van de onderhavige woningwetwoningen ver
der te doen verlagen, doch dat naar zijn stelli~e 
overtuiging, medei n verband met het rondschrij
ven van Onzen Minister van Sociale Zaken dd. 
31 Juli 1936, Afd. Volkshuisvesting, n°. 6650 
M/P cire., en het voornemen van dien bewinds-

man, om den huurbijslag voor de steuntrek
kenden binnenkort te doen vervallen, die ziens
wijze thans niet meer gehandhaafd zal kunnen 
worden, omdat uit een en ander ongetwijfeld 
een nieuwe huurverlaging der woningwetwo
ningen zal voortvloeien; dat uit al het voren
staande zijns inziens voldoende kan zijn ge
bleken, dat alle aanleiding bestaat, de huren 
der meerbedoelde gemeentewoningen te ver
lagen tot de bedragen, als genoemd in zijn ge
wraakt besluit ; dat Gedeputeerde Staten tegen 
den overigen inhoud van dat besluit geenerlei 
bedenking hebben gemaakt; 

0. dat bij een vanwege den Hoofdinspecteur 
der Volksgezondheid (Volkshuisvesting) inge
steld onderzoek gebleken is, dat de maatschap
pelijke po itie van de huurders der gemeente
woningen niet verschilt van die der stichtings
woningen en dat het percentage werkloozen 
daaronder weinig uiteenloopt ; 

dat de omstandigheid dat in de tichtings
woningen in het a lgemeen gezinnen van iets 
beter gehalte gehuisvest zijn, in verband waar
mede deze huurders wellicht minder genegen 
zouden zijn een der gemeentewoningen te 
betrekken, met betrekking t.ot de t e bedingen 
huren van geen beteekenis is, aangezien dit 
verschil van gehalte der bewoners niet berust 
op verschil in draagkracht of maatschappe
lijke positie, doch veeleer hierop, dat de stich
tingen vrijer zijn in de selectie van hare huur
ders; 

dat ook aan het geruimen tijd leegstaan van 
een tweetal gemeentewoningen van type A geen 
argument tot huurverlaging van dit typEI van 
woningen kan worden ontleend, aangezien deze 
beide woningen onlangs voor f. 3.25 zijn ver
huurd; 

dat voorts met den genoemden Hoofdinspec
teur moet worden aangenomen, dat de door den 
gemeenteraad van Tiel vastgestelde huurver
faging voor de woningen type A niet gerecht
vaardigd wordt op grond van eene vergelij
king met de thans nog geldende en bedingbare 
huren van andere ter plaatse met overheids
steun gebouwde woningen ; 

dat echter op grond van zoodanige verge
lijking voor de woningen van type B, welke 
aan woongerief bij de poortwoningen van het 
complex der stichting "St. Joseph" ten achter 
staan, de vastgestelde huurverlaging wèl bi l
lijk en gewenscht moet worden geacht; 

dat ook de beide wijzigingen onder B en C 
bij Ons geen bezwaar ontmoeten, aangezien de 
hierbedoelde bepalingen in overeenstemming 
zijn met de practijk bij de in het beroepschrift 
genoemde woningbouwvereenigingen ; 

dat, al moge derhalve tegen de onderdeelen 
van het ra.adsbesluit A sub b, B en C geen b . 
denking bestaan, het raadsbesluit in zijn ge
heel, op grond van het daarin onder A sub a 
bepaalde, niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat Gedeputeerde Staten mit dien terecht, 
zij het ook op ~ronden, waarmede door Ons 
slechts gedeelteliJk kan worden ingestemd, aan 
het raadsbesluit de goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en ver taan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini ter van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 
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19 Februari 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 4 Augustus 1933 S. 414 art. 5.) 

Een verwek om machtiging, als bedoeld 
in het le lid, behoort te worden beoor
deeld naar den toestand op het oogenbl ik, 
waarop het verwek werd ingediend, terwijl 
daa1·bij geen rekening behoort te worden 
gehouden met latere, onafhankelijke van 
den wil des verwekers, ingetreden wijzi
gingen van de aan het verwek ten grond
slag I iggende feitelijke omstandigheden, 
wanneer de indiening van het verzoek te 
goeder trouw is gedacm, in de verwachting 
van een blijvende overeenstemming met de 
wettelij ke nor·men. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R. K. Kerkbestuur van de parochie van 
den Heiligen Petrus, gevestigd te Vught, tegen 
de beschikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 Oc
tober 1934, n°. 19919, Afd. L. 0. F. , houdende 
weigering van de ten behoeve van eene in loka
liteiten van het gebouw der R. K. jongens
school voor gewoon lager onderwijs aldaar te 
openen R. K. jongensschool voor uitgebreid 
lager onderwijs gevraagde machtiging, bedoeld 
in artikel 5, eerste lid, der wet van 4 Augustus 
1933 (Staatsblad n°. 414) ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 Januari 1935, n°. 28, 8 Mei 1935, n°. 28/58, 
en 27 Januari 1937, n°. 28 (1935)/8; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Februari 1937, n°. 1020, afdeeling L. 0. ; 

0. dat de beschikking van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat het schoolbestuur 
heeft overgelegd eene lijst met de namen van 
65 kinderen, wier ouders verklaren hen, zoodra 
zij de daarvoor voorgeschreven klassen der school 
voor gewoon lager onderwijs hebben door
loopen, de te stichten school voor uitgebreid 
lager onderwijs te zullen doen bezoeken ; dat 
hieronder 42 kinderen zijn opgegeven als leer
lingen van het zesde en zevende leerjaar van de 
school voor gewoon lager onderwijs; dat, 
gerekend naar den toestand van het oogenblik, 
in redelijkheid niet kan worden aangenomen, 
dat althans 36 daarvan de uitgebreid-lager
onderwijs-school "bij haar opening" zullen be
zoeken, aangezien 4 hunner wegens vertrek naar 
elders buiten beschouwing moeten blijven en 
o.m. 5 eerst op 1 September 1935 tot de 7e 
klasse van de school voor gewoon lager onder
wijs zullen kunnen worden toegelaten ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat volgens de gevestigde jurisprudentie de 
juistheid van het al of niet meetellen van de 
kinderen, voor welke geteekend is, moet worden 
beoordeeld naar den toestand op het oogenblik, 
waarop het verzoek van het schoolbestuur wordt 
ingezonden ; 

dat het beoordeelen naar den toestand op een 
later liggend tijdstip trouwens met de redelijk
heid in strijd zou zijn, daar het het schoolbe
stuur onmogelijk is, bij de indiening van het 
verzoek den toestand op dat toekomstig, boven
dien onbekend, tijdstip te kennen; dat het 
stellen van den eisch het indienen van eene 
juiste lijst van kinderen eenvoudig onmogelijk 

zou maken ; dat het, uitgaande van den toe
stand ten tijde van het indienen van het ver
zoek; het volgende moge opmerken : dat de 
wet geen bepaalde voorwaarden stelt voor 
de toelating van een leerling tot een school 
voor uitgebreid lager onderwijs ; dat er dus 
geen enkele wetsbepaling is, die belet om de 
kinderen, die thans het zesde leerjaar dou
bleeren, bij de opening der school voor uitge
breid onderwijs tot die school toe te laten en 
dat er daarom geen enkele redelijke grond is om 
aan te nemen, dat het die kinderen niet zal 
toelaten ; dat die grond zeker niet bestond bij 
het indienen van het verzoek, op welk tijdstip 
nog geenszins de wenschelijkheid van het dou
bleeren van het zesde leerjaar door die kinderen 
vaststond ; dat verder het feit, dat een viertal 
jongens, voor welke geteekend was, op 1 Sep
tember 1934 is overgegaan naar eene school 
voor uitgebreid lager onderwijs in 's-Hertogen
bosch, geen reden mag zijn die jongens niet 
mede te tellen ; het wel degelijk in de bedoe
ling van de ouders dier jongens lag, hunne kin
deren naar de school voor uitgebreid lager 
onderwijs te Vught te zenden, welke het be
stuur aanvankelijk op 1 September 1934 hoopte 
te openen; dat dit niet mogelijk was, doordat het 
niet gelukt is tot opening der school op l Sep
tember 1934 te komen, maar dat daaruit toch 
zeker niet kan worden afgeleid, dat het ten 
onrechte heeft a.angenomen, dat die leerlingen 
bij de opening der school deze zouden bezoeken ; 
dat het bestuur dus bij het indienen van het 
verzoek op grond van de overgelegde verkla
ringen der ouders redelijkerwijze kon aannemen, 
dat bij de opening der school voor uitgebreid 
lager onderwijs deze door meer dan 36 leer
lingen zou worden bezocht ; 

O. dat in het algemeen een verzoek om mach
tiging, als in deze door het schoolbestuur tot 
Onzen Minister gericht, behoort te worden be
oordeeld naar den toestand op het oogenblik, 
waarop het verzoek werd ingediend, terwijl 
daarbij geen rekening behoort te worden ge
houden met latere, onafhankelijk van den wil 
des verzoekers, ingetreden wijzigingen van de 
aan het verzoek ten grondslag liggende feitelijke 
omstandigheden wanneer de indiening van het 
verzoek te goeder trouw is gedaan, in de ver
wachting van eene blijvende overeenstemming 
met de wettelijke normen ; 

dat in deze niet is gebleken, dat ten tijde v"'n 
de indiening van het verzoek in redelijkneid 
niet mocht worden aangenomen, dat de boven
bedoelde uitgebreid lager onderwijs school bij 
haar opening niet door ten minste 36 van de 
op de bijgevoegde ouderverklaring vermelde 
kinderen zou worden bezocht ; 

dat de gevraagde machtiging mitsdien ten 
onrechte door Onzen Minister is ge"\veigerd ; 

Gezien de wet van 4 Augustus 1933 (Staats
blad n°. 414) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietigirg van de bestreden beslissing 

van Onzen Minister van Ondenvijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 22 October 1934, n°. 
19919, Afd. L . 0. F., aan het R. K. K erkbestuur 
van den Heiligen Petrus, te Vught, alsnog de 
in artikel 5 der wet van 4 Augustus 1933 (Staats
blad n°. 414) bedoelde macht iging te verleenen 
met betrekking tot de in een reeds bestaande 
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lokaliteit te vestigen school voor uitgebreid 
lager onderwijs. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

19 Febr1ta1·i 1937. KONI NKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 103.), 

Wel kan art. 103 le lid niet in die mate 
dwingend worden geacht, dat met buiten
gewone omstandigheden, waaraan in een 
bijwnder geval de te late inzending van 
de aanvrage te wijten is, in het geheel geen 
rekening wu mogen worden gehouden, 
doch als zoodanig kan niet gelden de 
enkele omstandigheid, dat het met de 
samenstell ing en indiening van de aan
vragen belaste bestuurslid niet voldoende 
ter zake kundi g bleek te zijn. Nu eenmaal 
de, zij het dan ook aanvull ende, aanvrage 
te laat is ingediend, is in verband met het 
voorafgaande daarmede terecht door het 
gemeentebestuur geen rekening gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

bet bestuur der Nederlandsche Hervormde 
Schoolvereeniging, te Meppel, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
van 28 October 1936, n°. 50, tot ongegrondver
klaring van zijn beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Meppel van 24 Juni 
1936, n°. 7/V. houdende vaststelling van de 
driejaarlijksche vergoeding, bedoeld in artikel 
101, achtste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
over de jaren 1928 tot en met 1930, ten behoeve 
van de scholen voor gewoon lager onderwijs aan 
de Brouwersstraat en de Catharinastraat, en 
de school voor uitgebreid lager onderwijs aan 
de J ulianastraat te Meppel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 J anuari 1937, n°. 33 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunst:,en en Wetenschappen van 9 
Februari 1937, n . 1021, Afd. L. Q. ; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun evenver
meld besluit hebben overwogen, dat het school
bestuur tegen het voormelde raadsbesluit aan
voert, dat daarbij naar zijne meening ten on
rechte buiten beschouwing is gelaten een door 
het schoolbestuur ingediende suppletoire op
gave van uitgaven, gedaan ·ten behoeve van 
liet onderwijs aan de voormelde scholen over 
het tijdvak 1928 tot en met 1930 en deel uit
makende van de kosten, die in gevolge artikel 
101 der Lager-Onderwijswet 1920 voor vergoe
ding in aanmerking komen ; dat weliswaar de 
bedoelde suppletoire opgaaf werd ingediend 
na de driejaarlijksche afrekening over hetzelfde 
tijdvak, doch dat niettemin de nader opgege
ven kosten zonder bezwaar nog voor verreke
ning in aanmerking zouden kunnen worden 
gebracht; dat hier toch bezwaarlijk kan worden 
gesproken van een te late indiening van de 
aanvrage ; dat immers de aanvragen en afre
kening over de jaren 1928, 1929 en 1930 alle 
tijdig werden ingediend en dat daarop dan ook 
door het gemeentebestuur een vergoeding is 
toegekend; dat de na de indiening van de af
rekening verstrekte suppletoire opgave een ge-

volg is van een plaats gehad hebbende con
tröle van de administratie der schoolvereeni
ging, waarbij bleek, dat verschillende voor ver
rekening in aanmerking komende uitgaven niet 
als zoodanig aan het gemeentebestuur waren 
opgegeven en door bewijsstukken gestaafd ; 
dat, daar de afrekening van de vergoeding 
toen nog niet had plaats gevonden, aan het ge
meentebestuur de suppletoire oygave is ver
strekt met verzoek deze alsnog m de verreke
ning op te nemen; en dat deze suppletoire op
gaaf in feite noch in wezen als een nieuwe aan
vrage kan worden beschouwd, doch slechts kan 
worden aangemerkt als een correctie van de 
bedragen der uitgaven, vermeld in de tijdig 
ingediende aanvragen en afrekeningsstaat ; en 
voorts, dat het aanvankelijk buiten aanmer
king laten van de meerbedoelde uitgaven uit
sluitend is toe te schrijven aan de omstandig
heid, dat het met de samenstelling en indiening 
van de afrekeningen belaste bestuurslid niet 
voldoende ter zake kundig was georiënteerd, 
een omstandigheid derhalve van bijzonderen 
aard, en dat de billijkheid vordert, dat daaruit 
voor de schoolvereeniging geen schade voort
vloeit, terwijl de wet zich tegen het alsnog in 
aanmerking nemen van de op de suppletoire 
opgave vermelde kosten niet verzet; dat hun 
college meent te moeten overwegen, da t volgens 
het eerste lid van artikel 103 der wet de aan
vrage om de vergoeding, bedoeld in artikel 101, 
jaarlijks in de maand J anuari, volgend op het 
jaar, waarop de aanvrage betrekking heeft, 
bij den gemeenteraad moet worden ingediend, 
terwijl volgens het tweede lid van artikel 103 
de aanvrage om de drie jaren vergezeld dient te 
gaan van de bescheiden tot staving van de 
over dat driejaarlijksche tijdvak gedane uit 
gaven; dat, terwijl de onderwerpelijke aanvra
gen met de bijbehoorende bescheiden, welke 
stukken de jaren 1928, 1929 en 1930 betreffen, 
mitsdien in Januari 1931 behoorden te zijn 
ingediend bij den ~emeenteraad, de suppletoire 
aanvragen met biJlagen eerst onder dagteeke
ning van 31 Juli en 3 Augustus 1934 bij den 
raad zijn ingekomen ; dat weliswaar de vergoe
ding volgens artikel 101 der wet niet van de 
naleving van de bepalingen van het eerste en 
tweede lid van artikel 103 afhankelijk is ge
steld, doch dat deze bepalingen niettemin aldus 
moeten worden opgevat, dat een te laat inge
diende opgave buiten beschouwing behoort 
te blijven, tenzij bijzondere omstandigheden 
de vertraging hebben veroorzaakt; dat on
kunde van een van de bestuursleden niet als een 
zoodanige bijzondere omstandigheid kan wor
den aangemerkt, dat deze eene termijnover
schrijding van ongeveer 3½ jaar. zooals in het 
onderhavige geval, zou kunnen rechtvaardigen, 
zoodat de raad van Meppel terecht met de 
suppletoire opgaaf van het schoolbestuur geen 
rekening heeft gehouden ; 

dat de appelleerend schoolbestuur in beroep 
aanvoert, dat het van meening is, dat de bij 
suppletoire opgave aan het gemeentebestuur 
meegedeelde en door bewijsstukken gestaafde 
uit~aven zonder bezwaar of strijd met de wet
teliJke bepalingen in de verrekenin~ kunnen 
worden opgenomen en daarom hierbiJ ook nog 
in aanmerking moeten worden genomen ; dat 
toch in het onderhavige geval niet kan worden 
gesproken van te late indiening, daar de aan-
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vragen, waarop deze uitgaven betrekking hebben, 
tijdig in de maand Januari van het jaar 1931 
zijn ingediend en dus de later verstrekte op
gaven niet als nieuwe aanvragen, t er vervanging 
van de aanvankelijk ingediende, doch uitslui
tend ter aanvulling, c.q. correctie daarvan, 
werden ingediend ; dat de late indiening der 
opgaven voortvloeide uit een geruimen tijd 
na de indiening der betrekkelijke aanvragen 
plaats gehad hebbende controle van de admini
stratie der Schoolvereeniging, waarbij bleek, 
dat verschillende voor verrekening in aanmer
king komende uitgaven niet als zoodanig aan 
het gemeentebestuur waren opgegeven ; dat 
ten tijde van de indiening der opgaven - l 
Augustus 1934- de afrekening over het tijd
vak 1928-1930 nog niet had plaats gevonden, 
daar toen de daarover gevoerd wordende 
correspondentie tusschen het gemeentebestuur 
en het schoolbestuur nog niet was beëindi~d en 
in elk geval de indiening plaats vond vóordat 
de raad over de desbetreffende aanvragen had 
beslist ; dat de nazending der bewijsstukken, 
hoewel gepaard gaande met een drietal aanvra
gen model K, het toch in feite noch in wezen 
betreft het doen van een nieuwe aanvrage, maar 
alleen het nazenden van bewijsstukken wegens 
gedane uitgaven, welke bij de beslissing op de 
in Januari 1931 ingediende aanvragen in aan
I11erking behooren te worden genomen; dat 
weliswaar het tweede lid van artikel 103 der 
Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, dat de in 
het eerste lid bedoelde aanvrage vergezeld moet 
gaan van de bescheiden tot staving van de 
gedane uitgaven, doch aan deze bepaling, welke 
van louter administratieven aard is, niet eene 
zoodanige beteekenis mag worden toegekend, 
dat bij de beslissing op de aanvrage buiten 
aanmerking zouden moeten blijven de uitga
ven, welke eerst later - doch vóór 's raads be
slissing - ter kennis van den raad worden ge
bracht en gestaafd worden met bewijsstukken; 
dat, al moge de nazending der bewijsstukken 
laat zijn geschied, dit nog niet beteekent, dat 
zij, nu ze vóór 's raads beslissing over de aan
vragen te zijner kennis waren gebracht, te laat 
zijn ingediend ; dat het aanvankelijk buiten 
aanmerking laten van de bedoelde uitgaven 
uitsluitend is toe te schrijven aan het feit, dat 
het met de samenstelling en indiening der af
rekeningen belaste bestuurslid niet voldoende 
ter zake kundig bleek te zijn georiënteerd, 
welk feit, naar het bestuur meent, in het on
derhavige geval wel degelijk als eene bijzondere 
omstandigheid moet worden aangemerkt; 
dat toch als regel de aanvragen worden inge
diend in het vertrou_wen, dat de samenstelling 
daarvan met voldoende kennis van zaken heeft 
plaats gehad en dat, wanneer na de indiening 
blijkt, dat zulks niet het geval is geweest, dit 
ongetwijfeld als een bijzondere - van den 
algemeenen regel afwijkende - omstandig
heid zal moeten worden erkend; dat het boven
dien onbillijk zou zijn, indien de bedoelde, 
suppletoir opgegeven, uitgaven buiten aan
merking zouden worden gelaten, omdat zulks 
eene zeer aanzienlijke schade voor het school
bestuur zou beteekenen, terwijl zonder strijd 
met de wet of wettelijke voorschriften deze 
schade door opneming der uitgaven in de ver
rekening is te voorkomen, hetgeen te meer 

klemt, wanneer gelet wordt op het feit, dat het 
maximum der vergoeding, waarop het bestuur 
over het genoemde tijdvak aanspraak kan 
maken, f. 35.183.- beloopt, terwijl met in
begrip van de door den gemeenteraad buiten 
aanmerking gelaten uitgaven aan het bestuur 
totaal f. 27.356.54½ zou worden uitgekeerd, 
derhalve f. 7.826.45½ minder dan waarop aan
spraak zou kunnen worden gemaakt ; 

0. dat weliswaar het voorschrift van artikel 
103, le lid, der Lager-Onderwijswet 1920, niet 
in die mate dwingend kan worden geacht, 
dat met buitengewone omstandigheden, waar
aan in een bijzonder geval de te late inzending 
van de aanvrage te wijten is, in het geheel geen 
rekening zou mogen worden gehouden, doch 
dat naar Ons oordeel, blijkens de stukken, 
zoodanige buitengewone omstandigheden hler 
niet aanwezig zijn ; 

dat als zoodanig niet kan gelden de enkele 
omstandigheid, dat het met de samenstelling 
en indiening van de aanvragen belaste bestuurs
lid niet voldoende ter zake kundig bleek te 
zijn; 

dat het appelleerend schoolbestuur er wel
iswaar nog op wijst, dat in de maand Januari 
van het jaar 1931 de aanvragen tijdig waren 
ingediend en dat de hiervoor vermelde suppletoire 
aanvrage slechts diende ter aanvulling van de 
oorspronkelijke aanvragen, doch dat zulks niet 
wegneemt, dat, nu eenmaal deze, zij het dan 
ook aanvullende, aanvrage te laat is ingediend, 
in verband met het vorenstaande daarmede 
door het gemeentebestuur terecht geen rekening 
is gehouden ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan. 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

19 Febr1tari 1937. KONINKLIJK BESLUIT, 
n°. 93, houdende vaststelling van de kleu
ren van de vlag van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 5 F ebruari 1937, 
n °. 486, Kabinet M.R. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
De kleuren van de vlag van het Koninkrijk 

der Nederlanden zijn rood, wit en blauw. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in de Staats
courant zal worden geplaatst. · 

WILHELMINA. 
De Minister van Staa.t, 
Minister van Koloniën, 

Voorzitt er t•an den Raad van Ministns, 
H. CO I ij Il. 
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22 Februari 1937. ARREST van den Hoogcn 
Raad. (Merkenwet art. 10 . ) 

De overwegingen van 's Hofs beslissing 
zij n slechts aldus te· verstaan, dat het Hof 
de mogelijkheid van verwarring heeft aan
genomen, omdat het de onderscheidende 
kracht van het geheele merk van Rade
maker voornamelijk gelegen achtte in het, 
in uitspraak en klank met "bobbie" over
temmende, woord "Hoppy", terwijl het 

overige van het merk niet of in onbedui
dende mate tot het publiek sprak. Dus
doende heeft het Hof het merk in zijn ge
heel voor vergelijking met de merken van 
Bensdorp gebezigd. Dat Rademaker recht 
zoude hebben op het merk "Hopje", doet 
aan de beslissing betreffende het merk 
,,Hoppy sticks" niets af. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De . V. Rademaker's Koninklijke Cacao

en Chocoladefabriek N.V., gevestigd en kan
toorhoudende te 's-Gravenhage, adv. Mr. Ir. 
H. Smal hout; 

dat requestrante bij deze beroep in cassatie 
instelt tegen de hierbij overgelegde beschik
k ing van het Gerechtshof te 's-Gravenhage dd. 
18 December 1936, waarbij, met vernietiging 
van de beschikking der Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhàge dd. 27 October 1936 ten ver
zoeke van de . V. Bensdorp N.V., gevestigd 
en kantoorhoudende te Bussum de inschrijving 
van haar onder N°. 69 226 op 14 Februari 
1936 ingeschreven (beeld) merk voor choco
lade, chocolade-artikelen en suikerwerk is 
nietig verklaard; 

dat de . V. Bensdorp die nietigverklar ing 
heeft gevorderd op grond van haar merken: 

a. Bobbie - Bobby - Bobbies 
b. Mij n Hobbie is 'n Bobbie 

van welke merken alleen het woordmerk Bob
bies (onder N°. 47 546 dd . 1 November 1923) 
en het beeldmerk sub b (onder N°. 56 286 dd. 
3 Augustus 1928) zijn ingeschreven; 

dat het Hof in Zijn beslissing feitelij k vast
stelt, dat verzoekster's merk bestaat uit de 
woorden "Rademaker's Den Haag Happy 
Sticks" (daarbij uit het oog verliezende, dat 
d it merk tevens beeldmerk is en conform art. 
4 Merkenwet in kleuren werd gedeponeerd); 

dat het Hof na overweging "dat in het 
merk van gerequestreerde (thans verzoekster 
in cassatie) het woord Happy een der hoofd
voorstell ingen uitmaakt" gelijkenis in hoo fd
zaak tusschen de merken Bobbie (kennelij k 
een onderdeel van het onder N°. 56 286 inge
schreven merk) en reque trante's merk aan
neemt; 

dat het Hof hier niet slechts een deel van 
het tegengehouden merk, doch ook slechts een 
deel (een der hoofdvoorstellingen) van re
questrante's merk, nl. ,,Happy" van het 
merk "Rademaker's Den H aag H appy Sticks" 
naast elkaar stelt, mitsdien die woorden 
,,Bobbie" en "Hoppy" ; 

dat requestrante zich door deze wijze van ver
gel ij king, alsmede door het daardoor verkre
gen re ultaat bezwaard acht en dat wel om 
de volgende redenen: 

De wijze van beoordeeling, waarbij slechts 
dee len van merken vergeleken worden, acht 
requestrante salve reverentia onjuist (Cf. H. 

R. 11 September 1914 W. 9765 N. J . 1914, 
1089, idem 18 Juni 1926 N. J . 1926, 1018 
W. 11530); 

Volgens Drucker (,,Kort Begrip" blz. 105) 
moeten de merken in hun geheel worden be
schouwd en gaat het niet aan het merk eerst 
in onderdeelen te splitsen en dan op grond 
van voldoende versch il tusschen de onderdee
len, te bes! issen dat ook voldoende verschi l 
ten aanzien van het gehee l bestaat. Ook het 
omgekeerde geldt en het gaat dus evenmin 
aan om het merk of de merken in onderdeelen 
te splitsen en dan op grond van overeenkomst 
tusschen een ( de) onderdeel ( en) ook overeen
komst voor het geheel te construeeren. 

De consequenties van deze onju iste beoor
deel ingswijze springen vooral in d it geval wel 
sterk in het oog. Niemand zal requestrante het 
recht kunnen ontzeggen haar waren als hop
jes (hetzij als soortnaam, hetzij als merk) in 
den handel te brengen. Het Hof overweegt nu, 
dat dit requestrante nog niet tegenover appel
lante het recht zou geven op de inschrijving 
(en hetzelfde zal toch moeten worden aange
nomen ten aanzien van het gebru ik) van alle 
daarvan afgeleide en daarmede eeni gszins 
overeenkomende woorden. 

Het Protargol-arrest (H. R. 10 J anuari 
1936, 79) gecombineerd met deze de beslissing 
mede dragende overweging, opent voor re
questrante weinig hoopgevende perspectieven. 
Aan iemand die "hopjes" bestelt, zal zij haar 
waren mogen afleveren. Bestelt iemand echter 
phonetisch wellicht minder zuiver "hoppies" 
of "hoppy's", dan zal zij - op gevaar af 
zich aan inbreuk op Bensdorp's rechten schul
dig te maken - haar waren (zelfs ongemerk
te) niet mogen afleveren. 

Het Hof laat in het midden of requestrante 
recht heeft op het gebruik als merk (hetzelfde 
geldt als dit soortnaam is) van het woord 
Hopje. De beantwoording van d ie vraag is 
echter, zooals uit het voorgaande blij kt, voor 
deze zaak besli send en daarom had het H of 
deze vraag niet onbeslist mogen laten. 

Door de beslissing a quo zijn dus geschon
den, althans verkeerd toegepast de artt. 3, 4, 
10, 12, 12bis Merkenwet, 1401 B. W., 162 
Grondwet, 20 en 69 R. 0., 48 en 59 Rv. 

Weshalve requestrante Uwen Raad eerbiedig 
verzoekt de be chikking, waarvan bij deze be
roep in cassatie wordt ingesteld, te vernieti
gen, met zoodanige verdere beschikking als de 
H. R. zal vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 
Geeft eerbiedig te kennen: 
De N. V. Bensdorp N.V., gevestigd en kan

toorhoudende te Bussum, (adv. Mr. J os. van 
Raalte); 

dat requestrante - verder te noemen B ens
dorp - heeft kennis genomen van het be roep 
in cassatie, ingesteld door de N . V. R a dem a
ker's Koninkl ij ke Cacao- en Chocoladefabriek 
N .V., gevestigd en kautoorhoudende te 's-Gra
venhage, - verder te noemen Rademaker -
tegen de beschikking van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage van 18 December 1936, waarb ij , 
met vernietiging van de beschikking der Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 27 Octol;ier 
1936, de inschrijving van haar merk N °. 
69 226 is nietig verklaard; 
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dat het door Rademaker in cassatie gestel
de in zooverre feitelijken grondslag mist, als: 

1 °. het Hof niet feitelijk heeft vastgesteld , 
dat haar merk bestaat uit de woorden "Ra
demaker's Den Haag Hoppy Sticks", maar 
dat dit merk deze woorden vertoont; 

2°. het Hof , sprekende over het merk 
" Bobbie" kennelijk niet bedoelt een onderdeel 
van het door Bendorp onder N °. 56.286 in
geschreven merk, maar het daarnaast zelfstan
dig in haar inleidend verzoek als eerder ge
brnikt aangehaalde merk " Bobbie" ; 

dat het Hof, gel ijk R ademaker zelf stelt in 
het 4de "dat" van haar cassatie-request, gelij
kenis in hoofdzaak tusschen dit merk " Bob
bie" en het merk van Rademaker aanneemt; 

dat het Hof dus niet, gelijk Radem aker het 
verwijt, slechts deelen van het merk verge
lijkt ; 

dat juist uit de in cassatie onaantastbare 
beslissing van het Hof, dat het woord "Hop
py" een der hoofdvoorstellingen van het merk 
van R ademaker uitmaakt, blijkt, dat het Hof 
bij Zijn arrest is uitgegaan van dit merk in 
zijn geheel; 

dat het Hof zich terecht heeft afgevraagd, 
wat de hoofdvoorstelling van het merk van 
R ademaker is, daar toch dit punt ter beslis
sing van de vraag, of verwarring tusschen 
beide merken bij het publiek te duchten is, 
van bijzonder belang is; 

dat het Hof vervolgens slechts ter nadere 
motiveering van zijn beslissing, dat verwarring 
bij het publiek geenszins uitgesloten is, wijst 
op de overeenstemming in uitspraak en klank 
tusMhen "Hoppy" en " Bobbie": 

dat de bezwaren van Rademaker tegen de 
voorlaatste overweging van 's Hofs arrest in 
geen geval tot cassatie kunnen leiden, daar de 
beweerde rechten van R ademaker op een merk 
" Hopje" de nietigverklaring van een ander 
merk van Rademaker nooit in den weg kun
nen staan; 

op welke grnnden requestrante Uwen Raad 
eerbiedig verzoekt het ingestelde beroep in 
cassatie te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

0. dat ter ondersteuning van het cassatie
middel bjj het verzoekschrift ten onrechte is 
gesteld, dat het Hof gelijkenis in hoofdzaak 
zou hebben aangenomen tusschen het merk 
van verzoekster "Rademaker's Den Haag 
Hoppy Sticks" en Bensdorps merk n°. 56286 
"Mijn Hobbie is 'n Bobbie", waarvan het 
woord "Bobbie" een onderdeel i , terwijl het 
Hof inderdaad die gelijkenis heeft aangeno
men met Bensdorps zelfstandig gebruikte mer
ken "Bobbies", ,,Bobby" en "Bobbie", althans 
ook met deze merken en dat hierdoor de grief, 
dat het Hof slechts een deel van het tegenge
houden merk met het bestreden merk zou heb
ben vergeleken, feitelijk ongegrond blijkt; 

0. dat de grief, als zoude het Hof slechts 
een deel der hoofdvoorstell ngen van verzoek
sters me1·k, n.l. het woord " Hoppy.. gesteld 
hebben naast het woord Bobbie van Bensdorp, 
rechtens ongegrond is, daar art. 10 Merken
wet voor de vernietiging van een ingeschreven 
merk juist slechts eischt, dat het in hoofd
zaak overeenstemt met dat, waarop een ander 
voor dezelfde soort van waren recht heeft en 

het Hof bij de be treden beschikking feitelijk 
heeft beslist, dat het woord "Hoppy" een der 
hoofdvoorstellingen van verzoeksters merk is, 
en wel dat, waarin de onderscheidende e igen
schap voornamelijk is gelegen; 

0. ten slotte, dat niet is in te zien, waarom 
in deze zaak beslissend zou zijn, of verzoekster 
recht heeft op"het gebruik als merk van het 
woord " HopJe . 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat de bes! issing va'n het Hof berust op 

de volgende gronden: ,, dat in het merk van 
ge requestreerde het woord "Hoppy" een der 
hoofdvoorstell ingen uitmaakt, niet alleen om
dat het woord "Sticks" meer wijst op de wijze 
van verpakking van de waar in reepen of 
staafjes en daardoor de onderscheidende eigen
schap van het werk voornamelijk in het 
woord "Hoppy" is gelegen, maar ook omdat 
het woord "Hoppy" in het merk zelfs tus chen 
aanhalingsteekens staat geplaatst; dat dit 
woord " Hoppy" zoozeer in uitspraak en kl a nk 
overeenstemt met het woord "Bobbie", dat het 
Hof hierbij verwarring bij het publ iek geens
zins uitgesloten acht ; dat gerequestreerde er 
bij h are toelichting nog wel op heeft gewezen, 
dat " Hoppy" zou zijn ontleend aan het woord 
" Hopje", zijnde dit een aan haar als eerste 
gebruikster toekomend woordmerk voor de
zelfde soort van waar als bovenvermeld en zij 
daardoor ook rechten zou hebben gekregen op 
het woord "Hoppy", doch al zoude het woord 
"Hopje" een merk zijn, en gerequestreerde 
daarop rechten kunnen doen gelden - iets 
waaromtrent het Hof thans niet behoeft te 
beslissen - , ook dan nog zulks niet aan ge
requestreerde recht zou geven tegenover ap
pellante op de inschrijving van alle daarvan 
a fgele ide en daarmede eenigszins overeenko
mende woorden als mei·ken;" 

0. dat het middel van cassatie in de eerste 
plaats het Hof verwijt slechts een onderdeel 
van de merken van partijen, en niet de mer
ken in hun geheel , met elkaar te hebben ver
geleken; 

0. h ieromtrent: 
dat, wat betreft het merk van requestrante 

in cassatie, 's Hofs overwegingen, welke in de 
toelichting tot het middel onvolledig zijn 
weergegeven, slechts aldus zijn te verstaan, 
dat het Hof mogelijkheid van verwarring 
heeft aangenomen, omdat het de onderschei
dende kracht van het geheele merk voorname
lijk gelegen achtte in het - in uitspraak en 
klank met " Bobbie" overeenstemmende -
woord "Hoppy", dus van oordeel was, dat de 
indruk, welke het merk op het publiek maak
te, hoofdzakelijk uitging van en bepaald werd 
door het woord "Hoppy", terwijl het overige 
van het merk niet of in onbeduidende mate 
tot het publiek sprak; 

dat, dus doende, het Hof niet slechts dit 
enkele woord uit het merk, maar het merk in 
zijn geheel voor de vergelijking heeft ge
bezi~d, terwijl, wat de merken van de weder
partij betreft, requestrante in cassatie heeft 
voorbijgezien, dat een daarvan uitsluitend uit 
het woord "Bobbie" bestaat; 

dat deze klacht van het middel derhalve 
feitelij ken grondslag mist; 
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0. dat het middel voorts opkomt tegen 
's Hofs overweging omtrent het door reques
trante in cassatie beweerde recht om het 
woord " H opje" als merk te voeren, doch de 
H . R. 's Hofs beschouwingen hieromtrent juist 
acht, zoodat ook dit onderdeel van het middel 
niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep (N. ,J.) 

22 Februari 1937. ARREST van den Hoogm 
(Wet op het Uitverkoopen en Opruimen 
art. 2; Sv. art. 261.) 

Req. gaat er van uit, dat in de t .1.1. en 
bewezenverklaring de woorden ,. (een ver
koop) in verband met seiwenwisseling" 
uitslui tend als een qualificatie zij n op te 
vatten, en bestrijdt dan, daarvan uitgaan
de, dat op het overigens t . a. v. de gehou
den verkoop bewezenverklaarde inderdaad 
de wettelij ke qualificatie van ,.(een ver
koop) in verband met seiwenwisseling" 
wu passen. Dit ui tgangspunt is echter 
onjuist. Immers genoemde uitdrukking 
heeft ook eene feite lijke beteeken is en de 
Kantonr. heeft dan ook de veroordeelin,.,. 
ter zake van een verkoop in verba'nd met 
seiwenswisseling niet enkel doen steunen 
op hetgeen overigens in de bewezenverkla
r ing is vermeld, doch daarnevens op feite
l ijke omstandigheden, welke daarin niet 
zij n opgenomen, maar uit de gebezigde 
bewijsmiddelen zijn vastgesteld, m . n. ook 
de omstandigheid, dat de hier verkochte 
goederen behoorden tot den a l gemeenen 
(normal en) winkelvoorraad en voor den 
wmerverkoop waren ingeslagen. 

H et m iddel is derhalve gegrond op een 
onjuiste opvatting van het vonnis. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, die wel 
van oordeel is dat de uitdrukking in kwes
tie ook fe itelijke beteekenis heeft, doch 
aanneemt, dat zij door den K antour. als 
qua li f icatie is beschouwd. llij acht het 
middel juist. De wet verzet zich er niet 
tegen dat de winkelier voordeeli g inge
kochte goederen tegen lagere prij zen dan 
normaal aanbiedt. ,,Record-verkoop" is 
geen uitdrukking, di e den indruk vestigt, 
dat er sprake is van uitverkoop of oprui
ming. 's Kantonrechters opvatting van 
,,opruimingen" is te ruim.] 

Op het beroep van 1. B . H . V ., directeur 
eener N. V., 2. W . J . R. D., directeur eener 
N . V ., beiden te Amsterdam, requiranten van 
cassatie tegen een vonnis van het K antonge
recht te Amsterdam van 10 Nov. 1936, waarbij 
requiranten ter zake van: ,,als lid van het be
stuur van een N . V. een verkoop, in verband 
met een jaars- of seizoenwisseling, aankondi
gen onder een andere aanduiding dan een der 
navolgende "halfj aarlijksche opruiming", ,,sei
zoenopruiming' ', ,,balansopruiming'' , ,,inven
taris-opruiming" , met aanhaling van de artt. 
3, 15, 16 der Wet van 13 Sept. 1935, S. 564, 
23, 91 Sr. , zijn veroordeeld ieder tot een geld
boete van vijf gulden en een vervangende 
hechtenis van twee dagen ; (gepleit door Mr. 
Dr. P . J . Witteman). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Amsterdam verklaarde 
bij schrif t;elijk vonn is van 10 November 1936 
ten laste van requiranten bewezen, dat te Am
sterdam op 13 J un i 1900 zes en dertig, zijnde 
een tijdstip niet gelegen tusschen 1 J anuari 
en 1 Februari of tusschen 15 Juli en 15 
Augustus, in het winkelbedrijf van de N . V . 
"Amsterdamsche Manufacturenhandel Vroom 
en Dreesmann" waarvan zij , verdachten , de 
directeuren (leden van het bestuur) waren , 
in een winkel van bovengenoemde vennoot
schap, gevestigd in de perceelen K alverstraat 
201-219, in welken winkel onder meer dames
mantels en japonnen, blouses, kantkraa.gjes, 
dameshoeden en stoffen en aanverwante arti
kelen werden verkocht, een verkoop in ver
band met seizoenswisseling is aangekondi gd 
onder de aanduiding "Record-Verkoop" . 

De Kantonrechter enz. 
In cassatie gekomen stellen requ iranten a ls 

middel , dat zij nader bij pleidooi hebben doen 
toelichten: S., althans v. t . van artt. 3, 15, 16 
der Wet van 13 September 1935, S . 564, 
398, 350, 351 , 352, 358 Sv., door te bes] issen 
dat het bewezen verklaarde volgens eerstge
noemde artikelen strafbaar is (ofschoon het 
aankondigen van den in het bewezen verklaar
de vermelde verkoop niet is het aankondigen 
van een verkoop in verband met seizoenwisse
ling overeenkomstig art. 3 der bovengenoemde 
wet) , ten onrechte omdat: 

a . A ankondiging van een verkoop in ver
band met seiwenwisseling in art. 3 van voor
melde wet beteekent dat er een logisch ver
band moet zijn tusschen den verkoop en de 
seizoenwisseling. Dit verband moet niet louter 
in den t ijd gelegen zij n, zoo dat de verkoop 
plaats heeft in een tijd vla k na het hoog
seizoen. H et verband moet integendeel van 
dien aard zijn , da.t in de seizoenswisseling voor 
den verkooper-winkelier de reden gelegen moet 
zijn voor den aangekondigden verkoop. 

b. Uit de wet en hare geschiedenis blijkt 
dat de wetgever in art. 3 het oog heeft gehad 
op verkoop van restanten. Hieronder zijn te 
verstaan seizoenartikelen, door den winkelier 
ingekocht voor den verkoop in den normalen 
verkoopstijd, welke voorzoover zij in dien tijd 
niet verkocht zij n, tegen verminderden prijs te 
koop gesteld worden. 

T er toelichting zeggen requiranten ·nog: 
In het ten l aste gelegde en bewezen ver

klaarde is noch het onder a noch onder b 
vermelde te vinden . In de .overwegingen we lke 
de Kantonrechter aan de afwijzing van ge
machtigdes verweer wij dt, stelt de , Kanton
rechter integendeel uitdrukkelijk vast 'dat het 
hier niet ging om een verkoop van restanten, 
maar van goederen die verdachten goedkoop 
hadden ingekocht, en dus goedkoop konden 
verkoopen. 

Alvorens tot bespreking van het middel over 
te gaan, dien ik er op te wijzen dat dit, zooals 
ook gepleit is, er van uitgaat, dat .de woorden 
uit de telastelegging, welke bewezen verklaard 
zijn " dat een verkoop in verband met seizoens
wissel ing is aangekondigd" als qualificatie 
zijn te beschouwen. 

Inderdaad moet dit het uitgangspunt van het 
middel vormen , want leest men de bewezen-
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verklaring aldus, dat de Kantonrechter feite- 1 

lijk beslist heeft, dat in dit geval een verkoop 
werd gehouden in verband met seizoenswisse
ling onder een volgens lid 2 van art. 3 der 
Wet van 13 September 1935, S. 564, houdende 
regeling betreffende het uitverkoopen en op
ruimen in het winkelbedrijf, verboden bena
ming, m. a .w. ,,seizoens"wisseling als feitelijk 
begrip heeft opgevat", dan komt het middel 
in cassatie niet in aanmerking. 

H et betreft de gewone moeilijkheid de ·grens
lijnen te trekken tusschen het algemeene be
grip en het bepaalde feit. Niet a lleen onder 
art. 223 Sv. (1838), en onder art. 143 Sv. 
(oud), doch ook thans t.o. v. art. 261 Sv. 
rijst voortdurend de vraag wat onder feitelijke 
opgave moet worden verstaan naast het begrip 
qualificatie, waarbij voor tal van uitdrukkin
gen is aangenomen dat tot omschrijving van 
het feit, een uitdrukking mag worden ge
bezigd, welke zoowel voor het feit als voor de 
benaming kon worden gebruikt. Ik moge daar
bij volstaan met te verwijzen naar de vele 
gevallen ontleend aan de rechtspraak van den 
H . R., zooals deze worden vermeld op blz. 
659, 703 vlg. van Léon's Rechtspraak, Vierde 
druk, onder Art. 261 Sv. 

H et vaststellen der grenzen zeggen Blok
Besier (II, blz. 14) hangt min of meer a f van 
persoonlijk inzicht, waarop de omstandigheden 
van het bijzonder geval soms invloed uit
oefenen. 

Nu doet zich in deze zaak het tegenoverge
stelde voor van wat meestal het geval is. 
Gewoonlijk toch verweert verdachte' zich tegen 
een telasteiegging met de opmerking, dat de 
daarin opgenomen, aan de wet ontleende uit
drukking niet een voldoend omschreven feit 
inhoudt; hier achten requiranten, de woorden 
aan de wet ontleend weggedacht als qualifica
tief, voldoende feitelijke omschrijving aanwe
zig, om daaruit te lezen, dat de stell er der 
telastelegging een verkoop in verband met 
seizoenswisselin~ op het oog had. 

H et komt miJ voor, dat de woorden jaars
wisseling en seizoenswisseling naast een qua
] ificatieve beteekenis wel degelijk feitelijken 
zin hebben. 

Echter meen ik, gezien het vonnis te moe
ten aannemen, dat de Kanton rech ter de woor
den als qualificatie heeft beschouwd. 

Immers n. a. v. het verweer van requiranten 
dat hier geen verkoop, in verband met een 
seizoenswisseling, werd aangekondigd; dat op 
13 Juni het volle zomerverkoop-seizoen nog , 
heerscht; 

dat de aangeboden goederen niet werden 
,,opgeruimd", maar dat het hier betrof voor
deelig ingekochte partijen, die daarom ook 
,.eer voordeelig konden worden aangeboden 
zegt de K antonrechter zich daarmede niet te 
vereenigen op grond dat de getuige Blind 
verkl aard heeft, dat de normale verkoop van 
wmergoederen pleegt plaats te vinden tus
schen P aschen en Pinksteren; 

dat dit feit hem uit e igen wetenschap be
kend is en overigens als notoir feit kan wor
den aangenomen ; da t in 1900 zes en dertig 
Pinksteren viel op 31 Mei en 1 Juni ; dat ver
dachten zelf de seizoenswisseling in het oog 
hebben gehouden d.C!Q;..AJ&nog de goederen bij 
het publiek aan te pnjzen met de aanduiding 

zomerhoed, zomerblouse en zomerjapon; 
dat hij aan de Memorie van Toelicht ing, 

waarmede het Wetsontwerp bij de Staten
Generaal aanh angig is gemaakt, het navolgen
de ontleent: ,,W at echter wei moet worden 
tegengegaan, is het ontijdig aanvangen van 
seiwen- en balansopruimingen e. d. Lang voor
dat het daarvoor van nature aangewezen t ijd
stip is aangebroken, beginnen veelal sommige 
winkeliers, die daarin hun voordeel zien, op
ruim ingen e. d. aan te kondigen, zoodoende 
hunne vakgenooten ter plaatse nopend hen 
tegen wil en dank te volgen" ; dat hij tot de 
aankondigingen van "opruimingen e. d." re
kenen de door verdach ten gedane aankond i
g ing van een verkoop van goederen, die, zij 
het dat verdachten deze goedkoop hadden in
gekocht en dus goedkoop konden verkoopen, 
tot hunnen a lgemeene winkelvoorraad behoor
den en voor den zomerverkoop waren ingesl a
gen; dat de boven aangehaalde zinsneden uit 
de Memorie van Toelichting niet er op wij
zen, dat slechts den verkoop van " R estanten" 
zou bedoeld zijn. 

Hieruit valt m. i . af te leiden, dat de K an
tonrechter "seizoenswisseling" als begrip heeft 
opgevat. 

Hiermede kom ik dan tot bespreking van het 
m iddel , dat ik tela telegging en bewezenver
klaring opvattend als hierboven is aangegeven, 
juist acht. 

De rechtspraak der K antonrechters in 1936 
over deze wet is naar mijn gevoelen nog wei
felend , hetgeen m. i. begrijpelijk is, omdat de 
woorden van verschillende bepalingen aan
leiding kunnen geven tot een tamelij k ruime 
uitlegging, m. a.w. het mogelijk maken vele 
handelingen tot aanprijzing van goederen, 
strafbaar te achten, terwijl de geschiedenis der 
wet le idt tot een engere opvatting. Dat de 
engere opvatting van "opruimingen en uitver
koopen" moet worden aangenomen, bl ijkt, 
naar mijn meening, ook uit het arrest van den 
H . R. van 4 Mei 1936 (N. J . 1936, N°. 831). 

In die zaak gaf ik als mijn oordeel te ken
nen, dat de Minister bij de behandeling van 
het Wetsontwerp heeft opgemerkt, dat het 
geven van eenigszins vage omsch rijvingen on
vermijdelijk was, waarom begripsbepalingen 
vrijwel achterwege zijn gelaten. Het kwam mij 
daarom juist voor bij die ruime redactie der 
bepalingen niet te veel waarde te hechten aan 
hare geschiedenis, d.w.z. aan de uitl atingen 
welke gedaan zijn bij de behandeling van het 
wetsontwerp, d. w. z. in dien zin, dat die 
ruime tekst enger zou moeten worden uitge
legd. 

De H. R. - het gold toen overtreding van 
art. 2 lid 2 der wet - ontsloeg requirant 
echter van all e rechtsvervolging, na nog te 
hebben opgemerkt, da t de vraag zou kunnen 
rijzen of het bewezen ver ki aarde niet viel on
der art. 3 lid 2, h etgeen het in verband met 
de vaststaande feiten echter oordeel de niet het 
geval te zijn. 

" Verkoop in verband met seizoenswisseling 
in de telastelegging a ls benaming van de 
verder daarin gestelde fe iten opvattend, ont
breekt inderdaad het verband tusschen den in 
dit geval aangekondi gden verkoop en de se i
zoenswisseling. 

Blijkens de gesch iedenis der wet bedoelt deze 
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n iet te beletten, dat een winkelier voordeelig 
ingekochte goederen tegen lagere prijzen dan 
normaal aanbiedt en daarvoor reclame maakt, 
maar is een uitverkoop het van de hand doen 
van wat men, uit hetgeen in een bepaalde 
periode werd ingekocht, bij den gewonen ver
koop heeft overgehouden. (Handelingen 1934/ 
1935, blz. 2088). Zoo de wet opgevat, is de 
aanduiding " Record-Verkoop" , geen uitdruk
king welke den indruk wekt, dat er sprake is 
van een uitverkoop of opruiming. 

Evenmin blijkt uit de feitelijke telasteleg
ging, dat hier een geval is van het ontijdig 
aanvangen van een seizoen-balans-opruiming, 
hetgeen de wet, blijkens de Memorie van Toe
lichting beoogt te verbieden. De Kantomech
ter heeft blijkens de hierboven aangehaalde 
overweging "opruimingen" ruim opgevat en 
rekende er dus de bewezen verklaarde aan
kondiging van een verkoop van goederen toe, 
welke, zij het dat verdachten deze goedkoop 
hadden ingekocht en dus goedkoop konden 
verkoopen, tot hun algemeenen winkelvoorraad 
behoorden en voor den zomerverkoop waren 
ingeslagen. 

Op grond van de gesch iedenis der wet is 
deze opvatting te ruim, immers is daaruit wel 
af te leiden, dat art. 3 het oog heeft op res
tanten, en daarvan blijkt niet uit de telaste
legging, eer het tegendeel uit het zooeven 
vermelde gedeelte van het vonnis. 

De telastelegging opvattend, zooals ik aan
gaf, kom ik tot de conclusie, dat, gezien de 
geschiedenis der wet en de richting, aange
wezen in Uw gemeld arrest, van een strikte 
uitlegging, tot de slotsom, dat het bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar is. 

Ik concludeer derhalve dat het vonnis worde 
vernietigd, doch alleen voor zoover daarbij 
het bewezen verklaarde is gequalificeerd, dit 
strafbaar geoordeeld, requiranten deswege 
strafbaar zijn geacht en terzake straf is op
gelegd. 

Gezien art. 105 R. 0. concludeer ik ten slotte 
tot ontslag van alle rechtsvervolging. 

D e Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner ; 
Gelet op het middel van cas atie, namens de 

requiranten voorgesteld bij ple idooi en luiden
de: (zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
ranten is bewezen verklaard, dat te Amster-
dam (zie Conclusie) ..... .... R ecord-Verkoop". 

De aanduiding " Record-Verkoop" kwam 
voor op de étalageramen van bovengenoemden 
winkel, op verschillende plaatsen in den win
kel en op de prijskaartjes, welke bij de in de 
étalages en in den winkel tentoongestelde ar
t ikelen waren aangebracht. 

Op een aantal bij diverse winkelgoederen 
aangebrachte prijskaartjes k-wamen twee prij
zen voor, waarvan telken de hoogste was 
doorgestreept. 

Onder meer waren de navol gende artikelen, 
welke in bovengenoemden verkoop waren op
genomen en waa1·van de verkoop in bovenge
noemd winkelbedrijf aldus werd aangekon
digd, geprij sd als volgt: 

Een dames zomerhoed " f 1.95 nu 95" 
Een dames zomerblouse "f 1.95 nu 95" 
Een dames regenmantel "f 3.90 nu 1.95" 
Een dames zomerjapon "waarde 4.90 nu 1.95" 
Een dames zomerjapon "waarde 6.90 nu 3.90". 

In een der étalages van bovengenoemden 
winkel werd toen in dat winkelbedrijf de ver
koop van een aantal japonnen aangekondigd 
door middel van soortgelijke prij skaartjes; 

dat de Kantonrechter daarbij heeft overwo
gen: · 

dat door den gemachtigde en raadsman v.an 
verdachten is betoogd, dat het fe itelijk ten 
laste gelegde niet strafbaar is; 

dat immers de kennelijke bedoeling van den 
steller der dagvaarding is het bij art. 3 2e · lid 
van de Wet van 13 September 1935, S. 564, 
verboden aankondigen van een verkoop, in 
verband met een seizoenswisseling, onder een 
andere aanduiding dan een der in genoemd 
artikel opgesomde; dat immers hier geen ver
koop, in verband met een se izoenswisse ling, 
werd aangekondigd; dat op 13 Juni het volle 
zomerverkoop-seizoen nog heerscht; 

dat de aangeboden goederen niet werden 
,,opgeruimd" , maar dat het hier betrof voor
deelig ingekochte partijen, die daarom ook 
zeer voordeeli g konden worden aangeboden; 

dat Wij deze weeren verwerpen; 
dat de getuige Blind verklaard heeft, dat de 

normale verkoop van zomergoederen pleegt 
pl aats te vinden tusschen Paschen en Pink
steren; 

dat dit feit Ons uit eigen wetenschap enz. 
(zie voor de overwegingen van den Kantonr. 
verder de Conclusie, R ed.); 

0. ten aanz ien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat dit blijkens inhoud en toelichting e rvan 
uitgaat, dat in de telastlegging en bewezen
verklaring de woorden ,,(een verkoop) in ver
band met seizoenwisseling" uitsluitend a ls een 
qualificatie zijn op te vatten, en dan, daarvan 
uitgaande, bestrijdt, dat op het overigens ten 
aanzien van den gehouden verkoop bewezen
verklaarde inderdaad de wettelijke qualificatie 
van ,, (een verkoop) in verband met seizoens
wisseling" zou passen; 

dat dit uitgangspunt echter is onjuist ; 
dat toch de uitdrukking "een verkoop in 

verband met se izoenswissel ing" ook een feite
lijke beteekenis heeft, en de Kantonrechter die 
uitdrnkking ook niet enkel qualificatief heeft 
opgevat ; dat hij immers - nader rekenschap 
gevend van zij n beslissing als voren vermeld 
- de veroordeeling terzake van een verkoop 
in verband met seizoenswisseling niet enkel 
doet steunen op hetgeen overigens in de be
wezenverklaring is vermeld, doch daarnevens 
op feitel ijke omstandigheden, welke daarin 
n iet zijn opgenomen, maar uit de gebezigde 
bewijsmiddelen door hem zijn vastgesteld, met 
name ook op de omstandigheid, dat de hier 
verkochte goederen behoorden tot den a lge
meenen (normalen) winkelvoorraad en voor 
den zomerverkoop waren ingeslagen; 

dat mitsdien het middel, als gegrond op een 
onjuiste opvatting van het vonnis, niet tut 
cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. ,J.) 



75 24 FEBRUARI 1937 

24 Februari 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 275.) 

De in de onderhavige Verordening vast
gestelde jaarlijksche belasting per strek
kende meter voor het hebben van kabels 
in den openbaren weg is verschuldigd voor 
eiken kabel, dien men in den openbaren 
weg heeft. 

Dit wordt niet anders, indien, als in dit 
geval, een veilig en juist gebruik van den 
hoogspanningskabel noodig maakt bov,,n
dien een differentiaalkabel en een tele
foonkabel te leggen en deze drie kabel~ 
op dien grond kunnen geacht worden 
samen een "kabelsysteem" te vormen. 

Voor de heffing is evenmin van helang 
of de drie kabels al dan niet tegelijkertijd 
in een sleuf zijn gelegd, i=ers de Ver
ordening belast niet het gebruiken Yan den 
openbaren weg tot het daarin verrichten 
van werkzaamheden, maar het hebben van 
kabels in dien weg. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

Directie van de Staatsmijnen in Limburg te 
Heerlen, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Roermond van 18 Sept. 1936, betreffende den 
aan de Staatsmijnen in Limburg opgelegden 
aanslag over het jaar 1936 wegens precario
rechten in de gemeente Nieuwenhagen; 

Gezien de stukken; 
0. dat de verordening op de heffing van 

rechten voor het gebruik van openbare werken 
en eigendo'mmen der gemeente Nieuwenhagen, 
voor wover ten deze van belang, luidt : 

Art. 1. 1. ,,Voor het gebruik van de hierna 
te noemen openbare werken en eigendommen 
der gemeente wordt eene belasting geheven 
onder den naam van "rechten voor het gebruik 
van openbare werken en eigendommen der 
gemeente Nieuwenhagen". 

2. De belasting is verschuldigd door hem, 
die de vergunning vraagt, of door hem, die 
het in deze verordening omschreven gebruik 
maakt. 

Art. 2. De belasting bedraagt: 
a. voor het hebben in of op den openbaren 

weg van benzinepompen, benzinewagentjes of 
olie-tanks, per half jaar of gedeelte daarvan, 
per stuk f 12.50 ; 

b. voor het hebben in den openbaren weg 
van spoorstaven, n iet uitsluitend bestemd ten 
dienste van het publiek verkeer, per jaar of 
gedeelte daarvan per strekkende meter f 0.20; 

c. voor het hebben in den openbaren weg 
van kabels, buizen of geleidingen, per jaar 
of gedeelte daarvan per strekkende meter 
f 0.05; 

d. voor het gebruik van schoollokalen, voor 
elk uur, waarin de lokalen wekelijks ter be
schikking worden gesteld, per half jaar of 
gedeelte daarvan per lokaal f 10"; 

0. dat aan belanghebbende in voormelde 
belasting een aanslag is opgelegd ten bedrage 
van f 517. 20 wegens het hebben in den open
baren weg van drie kabels, elk lang 1150 
Meter en van drie kabels, elk lang 2300 
Meter; dat belanghebbende, na vergeefsche 
reclame, zich heeft gewend tot den Raad van 
Beroep, in hqofdzaak aanvoerende, dat over 

beide lengten de drie kabels - zijnde één 
hoogspanningskabel, een differentiaalkabel , 
die uitsluitend dienst doet voor de veiligheid 
van den hoogspanningskabel, en één telefoon
kabel , die de verbinding vormt met de machi
nisten, die den hoogspanningskabel bedienen 
- samen één kabelsysteem vormen en gelijk
tijdig in één sleuf zijn gelegd; dat in strijd 
met de bedoeling van de verordening deswege 
driemaal het recht van f 0.05 per strekkende 
meter is geheven, daar door het hebben van 
drie kabels, die tezamen een kabelsysteem 
vormen en gelijktijdig in een sleuf zijn gelegd, 
slechts éénmaal van gemeente-eigendom wordt 
gebruik gemaakt; dat uit de differentieering 
der volgens art. 2 onder a, b, c en d te heffen 
bedragen blijkt, dat de verordening verband 
heeft willen leggen tusschen de mate, waarin 
gebruik wordt gemaakt van openbare werken 
en eigendommen der gemeente, en het bedrag 
der te heffen belasting, maar daarmede het 
driemaal heffen van het vastgestelde bedrag 
in het onderhavige geval onvereenigbaar is; 
dat, indien de bedoeling ware geweest van elk 
der kabels belasting te heffen, dit in art. 2 
onder c had moeten zijn aangegeven, woals 
onder a en d, voor benzinepompen en school
lokalen is aangegeven "per stuk" en "per 
lokaal"· 

0 . dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak den aanslag heeft gehandhaafd op 
grond van de navolgende overwegingen: 

"dat belanghebbende geen bezwaar maakt 
tegen het heffen der belasting als zoodanig, 
- waarover derhalve tusschen partijen geen 
verschil is - doch alleen tegen het feit, dat 
deze belasting driemaal van haar geheven 
wordt; 

"dat belanghebbende dit driemaal heffen in 
strijd acht met den geest der verordening, d:iar 
toch slechts éénmaal van gemeente-eigendom 
wordt gebruik gemaakt, nu deze drie kabels, 
- bovendien tezamen een systeem vormende, 
- in één sleuf en gelijktijdig gelegd zijn; 

,,dat uit het ter zitting door partijen mede
gedeelde blijkt, dat de drie kabels in kwestie, 
namelijk één hoogspanningskabel, een diffe
rentiaalkabel en een telefoonkabel , weliswaar 
één systeem vormen, doch ook ieder voor zich 
bruikbaar zijn, al moge dan ook de betee
kenis van dit gebruik gering zijn in verband 
met de toevallige beste=ing der diverse 
kabels ; 

,,dat tusschen partijen vaststaat, dat belang
hebbende in den openbaren weg der Gem. 
Nieuwenhagen drie kabels heeft; 

"dat derhalve overeenkomstig den tekst der 
verqrdening de gemeente Nieuwenhagen het 
recht heeft over elk dier kabels, voorzoover 
belanghebbende die heeft in den openbaren 
weg onder de gemeente Nieuwenhagen, per 
strekkende Meter het vastgestelde recht te 
heffen; 

" dat de Raad dezen uitleg der desbetreffende 
bepalingen de juiste acht, zijnde deze in over
eenstemming met den tekst der verordening 
en niet in strijd met de billijkheid; 

" dat de aanslag derhalve behoort te worden 
gehandhaafd;" 

0 . dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S., althans v. t. van de artt. 1 en 2 der ver
ordening op de heffing van rechten voor het 
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gebruik van openbare werken en eigendommen 
der gemeente Nieuwenhagen en ter toelichting 
van dit middel herhaalt het hierboven weer
gegeven betoog; 

0. daaromtrent: 
dat de Raad van Beroep art. 2, onder c, der 

verordening terecht heeft opgevat in dien zin, 
dat de jaarlijksche belasting van 5 cent per 
strekkende meter voor het hebben van kabels 
in den openbaren weg, verschuldigd is voor 
eiken kabel, dien men in den openbaren weg 
beeft; 

dat dit niet anders wordt, indien, als in dit 
geval, een veilig en juist gebruik van den 
hoogspanningskabel noodig maakt bovendien 
een differentiaalkabel en een telefoonkabel te 
leggen en deze drie kabels op dien grond kun
nen geacht worden samen een " kabelsysteem" 
te vormen; 

dat voor de heffing evenmin van belang is 
of de drie kabels al dan niet tegelijkertijd in 
een sleuf zijn gelegd, immers de verordening 
niet belast het gebruiken van den openbaren 
weg tot het daarin verrichten van werkzaam
heden, maar het hebben van kabels in dien 
weg; 

dat het middel mitsdien is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

25 Ji'ebruari 1937. KO 1INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 214ter. ) 

Onder "instellingen en vereenigingen", 
waarvan dit art. spreekt, kunnen gemeen
ten, wier kweekschol en moeten worden 
opgeheven, niet begrepen worden geacht; 
a ls wodanig toch zijn alleen te verstaan 
bijwndere organisaties in tegenste lli ng met 
openbare lichamen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouder van Groningen 
tegen de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
September 1936, N°. 9643, Afdeeling L.O., 
waarbij het verzoek van dit college om alsnog 
in beginsel te besluiten, dat aan de gemeente 
Groningen een vergoeding zal worden toege
kend, als bedoeld bij art. 214ter der Lager
Onderwijswet 1920, niet voor inwilliging vat
baar is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
10 Februari 1937, N° . 31; 

Op de voordracht van Onzen Minister • ..-an 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Februari 1937, N°. 1424, afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne voormelde 
beschikking heeft ovenvogen, dat o. a. de ge
meentelijke kweekschool voor onderwijzeressen 
te Groningen, krachtens Ons besluit van 18 
Juni 1936, N°. 8, van 1 September 1936 af de 
Rijksbijdrage, bedoeld in art. 12, derde lid, 
onder 1 ° der wet van 17 Augustus 1878 S. 127 
heeft verloren; en dat die kweekschool met 
ingang van 1 September 1936 is opgeheven; 
dat ingevolge art. 214ter der Lager-Onder-

wijswet 1920 aan de instellingen en vereeni 
gingen, wier kweekscholen met 1 September 
1936 worden opgeheven, van Rijkswege een 
vergoeding wordt verleend; dat in verschil
lende artikelen van die wet sprake is van 
instellingen en vereenigingen; dat daarmede 
steeds worden bedoeld organisaties, die bijzon
dere scholen in stand houden, maar niet ge
meenten; 

dat burgemeester en wethouders in beroep 
aanvoe1·en dat naar hunne meening het niet 
geoorloofd is, aan de woorden "instellingen 
en vereenigingen", in art. 214ter der Lager
Onderwijswet 1920, eenzelfde beteekenis toe 
te kennen, als daaraan in andere artikelen der 
wet moet worden gehecht ; dat behalve in het 
onderhavige art. 214ter de bedoelde woorden 
o.m. voorkomen in de artt. 72, 84, 97, 102, 
125, 127, 196 en 205, womede in het nog niet 
in werking getreden art. 161; dat in al deze 
artikelen daaraan een wodanige nadere om
schrijving wordt gegeven, dat onomstootelijk 
vaststaat, dat zij geen andere beteekenis kun
nen hebben dan door Onzen Minister wordt 
aangegeven; dat aldus in de artt. 72, 84, lOl 
en 127 telkens gesproken wordt van een 
"rechtspersoonlijkhei d bezittende instelling of 
vereeniging", welke in een gemeente eenige 
inrichting van bijwnder onderwijs wenscht te 
stichten, tenvijl in de artt. 97, 125 , 161 , 196 
en 205 steeds· sprake is van de instelling of 
vereeniging, welke een nader in die artikelen 
omschreven bijzondere school in stand houdt 
of {voor wat art. 205 betreft) heeft opgehou
den te gebruiken; dat ook in de hier niet 
aangehaalde artikelen der wet, waarin de 
meerbedoelde woorden voorkomen, uit het ver
band met de onmiddellijk voorafgaande bepa
lingen een beteekenis als bovenbedoeld duide
lijk valt af te leiden; dat in al deze gevallen 
dan ook, woals Onze Minister terecht over 
weegt, met de meergenoemde uitdrukking geen 
gemeente kan zijn bedoeld; dat evenwel ten 
aanzien van art. 214ter de zaak anders aan
ligt; dat deze bepaling in geen enkel verband 
met de bovenaangehaalde wetsartikelen staat, 
doch onmiddellijk aansluit bij de artt. 214 en 
214bis, waarbij voorschriften worden gegeven 
voor het verleenen van Rijksbijdragen wowel 
aan gemeentelijke als aan bijzondere kwlólek
scholen; dat daarbij die inrichtingen uitdruk
kelijk op één lijn worden gesteld; dat het hem 
dan ook minder juist voorkomt, om voor de 
interpretatie van het in dit artikel voorkomen
de begrip "instellingen en vereenigingen", in 
afwijking van het in art. 214 duidelijk uitge
sproken beginsel van gel ij kstelling van ge
meentelijke en bijwndere opleidingsinrichtin
gen, te verwijzen naar een elders in de wet 
voorkomende nadere omschrijving; dat toch 
veeleer huns inziens uit de onmiddell ij k voor
afgaande bepalingen mag worden afgeleid, 
dat deze woorden moeten worden verstaan in 
den zin van " lichamen, die van Rijkswege 
gesubsidieerde kweekscholen in stand houden" 
en waa.rin dus gemeenten mede zijn begrepen, 
tenzij dit in de betrokken bepaling uitdrukke
lijk is uitgewnderd; dat zij in deze opvatting 
nog worden gesterkt door het feit, dat de eer
ste zinsnede van art. 214ter blijkens de daar
aan gegeven uitvoering wèl op gemeentelijke 
scholen toepasselijk moet worden geacht; dat 
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ook in de geschiedenis van de totstandkoming 
van de meergenoemde wetsbepaling de opvat
ting van Onzen Minister huns inziens geen 
steun vindt; dat het genoemde voorschrift zijn 
tegenwoordige redactie verkreeg, doordat een 
door den heer Zijlstra c.s . ingediend amende
ment door de Regeering werd overgenomen; 
dat het gevolg van deze wijziging was, dat het 
verleenen door het Rijk van de bovenbedoelde 
vergoeding, hetwelk tevoren facultatief was 
gesteld, uitdrukkelijk in de wet werd voorge
schreven, terwijl het recht van de besturen 
der gesubsidieerde kweekscholen door het in
voeren van een beroepsinstantie nader werd 
bevestigd; dat, wanneer daarbij de bedoel ing 
had voorgezeten, dat het betrokken voorschrift 
ten aanzien van gemeentelijke kweekschol en 
geen toepassing zou vinden, dit huns inziens 
bij het tusschen de Regeering en de Staten
Generaal gevoerd overleg tot uiting zou heb
ben moeten zijn gekomen; dat dit echter niet 
het geval is geweest; dat integendeel de heer 
Zijlstra bij de mondelinge toe! ichting zijn 
amendement "een technische verbetering en 
een aanvulling" noemde, terwijl hij voorts 
sprak van "besturen, instellingen en vereeni
gingen", die tegen een beschikking van Onzen 
Minister in beroep wuden kunnen komen; 
dat vooral uit de laatste zinsnede, naar het 
hun voorkomt, mag worden geconcludeerd, dat 
den voorsteller van het amendement een ruime 
toepassing van het onderhavige artikel voor 
den geest stond; dat voorts huns inziens juist 
uit het feit, dat de wetgever het verleenen 
van deze vergoeding niet aan het inzicht der 
Regeering wilde overlaten, doch zulks gebie
dend voorschreef, de conclus ie mag worden 
getrokken, dat in dit opzicht alle scholen, 
waarvoor tle Rijl<sbijdrage komt te vervallen, 
op gelijken voet moeten worden behandeld; 
dat ook uit een oogpunt van billijkheid geen 
a ndere uitlegging mogelijk is; dat de fin an
cieele moeilijkheden, welke uit het intrekken 
van het Rijkssubsidie voortvloeien, immers 
voor een gemeentebestuur even bezwaarlijk 
zijn als voor een vereeniging of stichting; dat 
evengoed als de besturen van bijwndere 
kweekscholen de gemeenten, die zoodanige 
inrichting exploiteerden, verplicht waren de 
door het Rijk gegeven voorschriften inzake de 
bewldiging van het onderwijzend personeel op 
te volgen; dat hieruit volgt, dat ook de ver
plichtingen ten aanzien van de ontslagen 
leerkrachten voor beide categorieën even zwaar 
drukken· dat het hoogst onbillijk zou zijn, 
indien ~en bestuur eener bijzondere school 
1,0nder meer recht zou kunnen doen gelden op 
steun van Rijkswege, terwijl dit voor een 
gemeentebestuur afhankelijk zou zijn . gesteld 
van het inzicht van Onzen betrokken Minister; 

0. dat krachtens art. 214ter der Lager-On
derwijswet 1920, ingevoegd bij art. 3 van 
paragraaf 14 der wet van 22 F ebruari 1936 
S. 100, aan de instellingen en vereerngrngen, 
wier kweekscholen ingevolge dit artikel met 
1 September 1936 worden opgeheven, van 
Rijkswege vergoeding wordt verleend voor de 
op de instelling of vereeniging rustende gel
delijke verplichtingen, terwijL van de beschik
king van Onzen Minister, waarbij de vergoe
ding wordt vastgesteld, het bestuur der instel 
] ing of vereeniging binnen dertig vrije dagen 

na de dagteekening dier beschikking bij Ons 
in beroep kan komen; 

dat de hierbedoelde aanspraak op de vergoe
ding en het evengemelde recht van beroep 
uitsluitend is toegekend aan de instellingen en 
vereenigingen, wier kweekscholen met 1 Sep
tember 1936 ingevolge de voormelde wetsbe
paling worden opgeheven, onderscheidenlijk 
aan de besturen dezer instellingen of vereeni
gingen; 

dat de woorden van de wet, welke niet re 
pen van gemeenten of gemeentebesturen, zie 
verzetten tegen de opvatting der appellanten, 
als wuden ingevolge deze wetsbepal ing ook 
gemeenten, wier kweekscholen moeten worden 
opgeheven, aanspraak op vergoeding kunnen 
maken, met recht van beroep voor de besturen 
dezer gemeenten; dat toch volgens de termi
nologie der Lager-Onderwijswet 1920 onder 
instellingen en vereenigingen alleen zijn te 
verstaan bijzondere organisaties in tegenstel
ling met openbare lichamen ; 

dat ook, wanneer men art. 214ter der Lager
Onderwijswet 1920 beschouwt los van de ove
rige artikelen dezer wetÎ onder instellingen en 
vereenigingen bezwaar ij k gemeenten mede 
kunnen zijn begrepen ; 

dat burgemeester en wethouders nu wel een 
beroep doen op de bedoeling, die bij den wet
gever bij de vaststelling van de onderwerpe
lijke bepaling zou hebben voorgezeten, doch 
dat, nog daargelaten, dat, wanneer woals hier , 
de woorden der wet duidelijk zijn, eene inter
pretatie met behulp van de vermoedelijke be
doeling, welke in den tekst der wet geen uit
drukking vindt en veeleer daarmeede in strijd 
is , niet geoorloofd is, zoodanig beroep in de 
geschiedenis van de wet geen steun vindt; 

dat toch in het oorspronkelijk ontwerp van 
wet gesproken werd van eene schadeloosstel
ling van Rijkswege aan vereenigingen, wier 
kweekscholen met 1 September 1936 werden 
opgeheven; 

dat, al wu bij "instellingen" nog gedacht 
kunnen worden mede aan gemeenten, dit ten 
aanzien van "vereenigingen" zeker niet het 
geval is; 

dat de voorstellers van het door de Regee
ring overgenomen amendement, hetwelk tot 
het huidige a1·t. 214ter der Lager-Onderwijs
wet 1920 heeft geleid, en waarbij gesprnken 
werd van instellingen en vereenigingen, ten 
aanzien van dit punt, blijkens de toelichting, 
slechts een technische verbetering beoogden en 
geenszins bedoelden de strekking van het R e
geeringsvoorstel t,:, veranderen of daaraan uit
breiding te geven; 

dat in de toelichting op hun amendement, 
voorwover deze betrof de door hen voorge
stelde aanvulling van het artikel met een 
beroepsrecht, nu wel naast "instell ingen of 
vereenigingen" mede werd gewag gemaakt 
van "besturen", doch dat uit niets blijkt, dat 
daaronder iets anders werd verstaan dan de 
besturen van de genoemde instelling,m of ver
een igingen, die, zooals ook elders in de Lager
Onderwijswet 1920, namens hunne instell ingen 
of vereenigingen het beroepsrecht hadden uit 
te oefenen; 

dat uit een en ander volgt, dat het door 
burgemeester en wethouders tot Onzen Minister 
in deze gedaan verwek in art. 214ter der 
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Lager-Onderwijswet 1920 geen steun vindt en 
dat van de afwijzende beschikking van Onzen 
Minister voor hen geen beroep op Ons open
staat; 

Gezien de genoemde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

burgemeester en wethouders van Groningen 
in hun beroep niet-ontvankelijk te ve,·kl a ren . 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
'eten chappen is belast enz. 

(A.B.) 

25 Feb,·uari 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 20.) 

Reglement voor het burgerl ijk a rmbe
stnnr. Een wijziging, ten doel hebbende om 
de politieke partijen, in den gemeenteraad 
aanwezig, evenredig in het burgerlijk arm
bestuur te doen vertegenwoordigen, dreigt 
de belangen van het burgerlijk armbestuur 
ernstig te zuil en schaden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het burgerlijk armbestuur te oordgouwe tegen 
het be I ui t van Gedeputeerde Staten van Zee, 
land cl.cl. 23/29 October 1936. n° . 230, 3e 
afdeeling, waarbij is goedgekeurd het besluit 
van den raad der gemeente Noordgouwe van 
13 October 1936 tot wijziging van het regle
ment voor het burgerlijk armbestuur a ldaar; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
chill en van Bestuur, gehoord, advies van 3 

Februari 1937, n°. 43 ; 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 19 Februari 1937, 
n°. 1489, afdeel ing Armwezen; 

0. dat de raad der gemeente Noordgou we 
bij zij n besluit van 13 October 1936 het R eg-Ie
ment voor het burgerlijk armbestuur in die 
1;emeente heeft gewijzi gd in die r voege, dat 
het tweede lid van art. 1 wordt ge lezen: De 
Gemeenteraad benoemt de leden. Voor elke 
benoeming zendt, het, Burgerlijk Arm besf,uur 
een aanbevel ing Yan 2 personen in hij Burge
meester en \Yethouders, die vervolg ns de aan
beveling voorleggen aan den gemeenteraad; 

dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij hun 
bes luit van 23 October 1936, n°. 230, het ernn
genoemt!e raadsl.Jesl uit hebben goedgekeur<l ; 

dat van het bes! ui t van Gedeputeerde Staten 
het burgerlijk a rmbestuur te Noordgouwe bij 
Ons in . beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het bericht hee ft ontvangen van hot bes luit 
van den gemeenteraad van 13 October 1936, 
waarbij het Regl ement van zijne instelling- is 
gewijr,igd in d ien zin, dat de leden van het 
a rmbestuur door den gemeenteraad worden 
henoemd niet uit een voordracht van dubbel
tall en, woals tot nu altijd heeft plaats gehad, 
in te zenden door burgemeester en wethouders 
nadat zij het burgerlij k armbestuur hebben 
gehoord, maa r na ontvangst van een door het 
burger lijk armbestuur opgemaakte aanbeveling 
van 2 personen voor elke benoeming; dat het 
ad re sant bekend is, dat de meerderheid van 
den gemeenteraad, wel ke ter zake de voor
dracht heeft vervangen in een aanbeve ling, 
bestaat ui t a fgevaardigden de r arbeiders; dat 
de bedoel ing van deze meerderheid du idelijk 
is, namelij k het verkrijgen van meer invloeà 

in het armbe tuur om met rijke hand te bc
deelen, wat het armbestuur op hoogere uil,, 
gaven zal komen te staan, althans dat de mo
gelijkheid daartoe zal bestaan; 

0. dat blijkens de notulen van de vergade
ringen van den raad de r gemeente N oord
gouwe van 28 Juli en 13 Oot.ober 1936 de 
onderwerpelijke wijziging van het reglemen~ 
voor het burgerl ijk a rmbestuu r slech ts ten doel 
heeft om de, in den gemeenteraad aanwezige, 
politieke partijen evemedig vertegenwoordigd 
te doen zijn in het burgerlij k armbestuu r ; 

dat derhalvr va lt te Yerwacht.en dat in den 
vervolge bij de benoeming van d~ leden van 
dat bestuur n iet zoozeer gelet zal worden op 
het bezit van gesch iktheid voor de te bekleeden 
funct ie als wel op de politieke g-e.z indheid; 

dat hierdoor het gevaar dre igt, dat de be
langen van het burgerlijk a rmbe tuur in deze 
gemeente ernst ig zullen worden geschaad ; 

dat onder deze omstandigheid Gedeputeerde 
Staten ten onrechte het onderhavige bes! uit 
van den rand der gemeente 'oordgouwe van 
13 October 1936 hebben goedgekeurd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bes luit van Gede
puteerde Staten van Zee l a nd van 23 Octobe r 
1936, n°. 230, 3e afcleeling. a lsnog goedkeu
ring te onthouden aan het besluit van den 
raad der gemeente oordgouwe van 13 Oot.ober 
1936. tot wijziging van het reglPment voor hPt 
burgerlijk armbestuur in die gemeente. 

Onze 1inister van Bi nnenland$che Zaken 
is hela t enz. 

(B.) 

25 Febru,ari 1937. KONI KLJJ K BESLUI'l'. 
(Lager Onderwijswet 1V20 art. 38.) 

Aangezien het bij het u itgebreid lager 
onderwijs vooral aankomt op de bevoegd
heden van het onderwijzend personeel, be
hoort bij de a fvloe iing van leerkrachten 
aan een school voor dit onderwijs diegenA 
het eerst voor ontslag in aanmerk ing te 
komen, die in vergelijking met de overige 
leerkrachten, wat zijn bevoegdheid betreft, 
het best aan de school kan worden gemist. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

E. ten Hove, te Stadskanaal , gemeente Wi l
dervank, tegen het bes] uit van Geel. Staten 
van Groningen van 5 November 1936, Lette r 
R. , 3e afdee ling, waarbij is ongegrond ver
klaard zijn bij d it coll ege ingesteld beroep 
tegen het besluit van den raad der gemèente 
Wi ldervank, van 23 J uni 1936, waarbij , gezien 
het raadsbesluit van gelijken datum tot ophef
f ing van de betrekking van een der leerkrach
ten aan de openbare school voor uitgebre id 
lager onàerwijs te Stadskanaal met ingang 
van 16 J ul i 1936, met ingang van den laatst
genoemden datum aan hem eervol ontslag is 
verleend als onderwijzer aan de openbare 
school voor u itgebre id lager onderwijs te 
Stadskanaal , in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord advies van 
10 F ebruari 1937, 0

• 45 ; ' 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Februari 1937, N°. 1426, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat Ged. Staten bij hun evenvermeld 
besluit hebben overwogen, dat het besluit van 
den raad der gemeente Wildervank van 23 
Juni 1936 tot opheffing van de betrekking 
van een . der leerkrachten aan de school voor 
uitgebreid lager onderwijs te Stadskanaal ver
band houdt met de daling van het aantal 
leerlingen; dat derhalve voor de beoordeeling 
van het ingestelde beroep alleen valt te onder
zoeken of terecht aan den appellant en niet 
aan een der andere leerkrachten ongevraagd 
ontslag is verleend; dat de wet geen regeling 
of aanwijzing bevat omtrent de vraag, welke 
leerkracht in voorkomende gevall en het '.lerst 
voor ontslag in aanmerking komt; dat de raad 
dus in elk voorkomend geval heeft te beslis
sen, aan welke leerkracht ontslag zal worden 
verleend, bij welke beslissing uit den aard der 
zaak het belang van het onderwijs den doorslag 
behoort te geven; dat burgemeester en wet
houders nu wel, gelijk de gemachtigde van 
den appellant heeft opgemerkt, in hun brief 
van 20 Juli 1936, N°. 1746, onder de vakken, 
die, indien niet aan den heer Ten Hove maar 
aan een der andere onderwijzers ontslag wu 
worden verleend, door het hoofd der school 
Doorenbos en den onderwijzer Deuze zouden 
moeten worden onderwezen, ten onrechte de 
letterkunde en de natuurkunde hebben ge
noemd, maar dit niet wegneemt, dat toch ook 
naar het oordeel van hun college op grond van 
de verder in het genoemde schrijven aange
haalde omstandigheden moet worden aange
nomen dat de belangen van het onderwijs niet 
toelate'n, een der twee andere onderwijzers te 
ontslaan en den heer Ten Hove te hand
haven; dat de raad derhalve terecht heeft 
besloten aan den heer Ten Hove ontslag te 
verleenen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat, 
hoewel bij afvloeiïng van leerkrachten iedere 
gemeente vrij is in het bepalen van de keus, 
welke leerkrachten het eerst moeten afvloeien, 
hij toch meent, dat het billij k en in het belang 
van een goede rechtspositie van de onder
wijzers is, als die keuze wordt bepaald in de 
eerste plaats naar het aantal dienstjaren, dat 
de verschillende collega's reeds bij het onder
wijs hebben doorgebracht en de leerkracht met 
de minste dienstjaren het eerst wordt ontsla
gen; dat hij aan de onderhavige school van 
alle collega's den meesten diensttijd heeft; 
dat hij in totaal 31 dienstjaren heeft, waarvan 
15 dienstjaren a ls uitgebreid lager onderwijs
onderwijzer aan deze school ; dat hij als onder
wijzer steeds ziju plicht heeft gedaan en over 
zijn onderwijs geen klachten zijn; dat h ij in 
het bezit is van een akte Lager Onderwijs, 
vak j, en Lager Onderwijs Engelsch; dat, 
indien een der andere leerkrachten wordt ont
slagen, door de overbl ijvende leerkrachten aan 
de school voor uitgebreid lager onderwijs in 
alle uitgehre id lager onderwijs-vakken les kan 
worden gegeven, omdat ook dan de overblij
vende leerkrachten aan de school voor uitge
breid l ager onderwijs van deze uitgebreid 
Jager onderwijs-vakken de vereisehte diploma's 

hebben; dat, indien dit niet het geval was, hij 
het zou kunnen begrijpen, dat hij met het. 
kleinst aantal bij akten werd ontslagen; dat. 
een behoorlijke organisatie echter mogel ijk is, 
waardoor alle uitgebreid Jager onderwijs-vak
ken door daarvoor bevoegde leerkrachten kun
nen worden gegeven; dat hij er bovendien op 
wijst, dat voor de vakken letterkunde en na
tuurkunde een onderwijzer met lager onder
wijs-akte bevoegd is; dat hij jarenl ang natuur
kunde gaf aan die school ; dat hij nog terloops 
opmerkt, dat de 2 andere coll ega's aan dienst
jaren hebben: 10 dienstjaren (waarvan 6 aan 
deze school), en 16 dienstjaren (waarvan 5-
aan de school voor uitgebreid lager onderwijs); 
dat hij aan die school a ls uitgebreid lager 
onder"liÏs-lee.rkracht is benoemd en de uitge
breid lager onderwijs-marge ontvangt; dat hem 
diep treft, nu, na ruim 15 jaren het uitgebreid 
lager onderwijs gediend te hebben, het eerst 
ontslagen te worden, omdat hij geen uitgebreid 
lager onderwijs-onderwijzer is, volgens uit
spraak van den burgemeester in de openbare 
raadsvergadering, en op ruim 50-jarigen leef
tijd als wachtgelder elders een betrekking te 
moeten weken ; 

0. dat, aangezien het bij het uitgebreid 
lager onderwijs vooral aan komt op de bevoegd
heden van het onderwijzend personeel, bij de 
afvloeiing van leerkrachten aan een s8hool 
voor dit onderwijs diegene het eerst voor ont
slag in aanmerking behoort te komen, die in 
vergelijking met de overige leerkrachten, wat; 
zijn bevoegdheid betreft, het best aan de school 
kan worden gemist; 

dat de appellant, blijkens de stukken, van 
de leerkrachten aan deze school het geringste 
aantal hevoegdheden bezit, te weten behalve 
de akte a ls onderwijzer slechts de akten voor 
vak j en Engelsch lager onderwijs, wodat hij 
voor het meerendeel der vakken geen bevoegd
heid bezit; 

dat Wij in verband hiermede met Ged. Sta
ten en den gemeenteraad van oordeel zijn, dat 
de appell ant terecht het eerst voor ontslag in 
aanmerking is gebracht; 

dat de appellant er weliswaar op wijst, dat, 
indien in zijn plaats een der a ndere leer
krachten wordt ontslagen, het in verband met 
de bevoegdheden van het dan overblijvende 
personeel bij een goede organisatie mogelij k 
zal zijn , dat alle vakken door daarvoor be
voegde leerkrachten worden gegeven, doch dat 
dit niet opgaat; 

dat immers blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten van het R ijksschooltoez icht in 
dat geval de beide andere leerkrachten, waar
onder het hoofd, in een te groot aantal vakken 
onderwijs wuden moeten geven. hetgeen het 
belang van het onderwijs zou schaden , terwijl 
men bij ontstentenis van een dezer leerkrachten 
voor onoverkomel ijke moeilijkheden zou komen 
te staan; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 
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26 Februari 1937. KO I KLIJK BESLUIT 
(Armenwet art. 40.) 

Terecht is art. 40 2e lid toegepast, nu 
de burgemeester had kunnen begrijpen, 
dat de verhuizing van het gezin de kansen 
van den armlastige om zelf voor zijn gezin 
te kunnen wrgen en buiten ondersteuning 
te blij ven geenszins wu doen stijgen, ter
wijl ook overigens voor de verhuizing geen 
geldige reden werd aangevoerd. In die 
omstandigheden moet het bevorderen door 
d ien burgemeester ,·an de bekostiging van 
de verhuizing uit de kas van het burgerlijk 
armbestuur worden aangemerkt als in
vloed, bedoeld in art. 40. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

bur~emeester en wrthonders van chijndel tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van oord
Brabant van 14 October J 936, G. n°. 459, waar
bij met toepassing van artikel 40 der Armen
wet is bepaald, dat dA kosten van ondêrsteuning 
van het gezin van L. W. Henskens, gedurende 
het tijdvak van 21 November 1935 tot 18 April 
l 93fi, geheel ten laste komen van het burger
lijk armbestuur der gemeente Schijndel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
Februari 1937, n° 8; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Februari 1937, 
n° 1777, Afd. Armwezen; 

0. dat het genoemde besluit van Gedeputeer
de Staten steunt op df' overweging, dat L. W. 
Henskens zich medio Augustus 1935 na zijn 
huwelijk vestigde in de gemeente Schijndel, 
de woonplaats zijner vrouw ; dat Henskens toen 
werkzaam was bij de P. N. E. M., door wie hij 
echter op J 9 October 1935 werd ontslagen; dat 
hij zich na zijn ontslag wendde tot het gemeen
tebestuur van Schijndel met het verzoek om 
p laatsing bij de werkverschaffing, doch dat hij 
daarvoor niet in aanmerking kon komen, daar 
hij nog geen jaar in de gemeente woonde; dat 
hem ook geen "steun" kon worden toegekend 
wegens het ontbreken van een gemeentelijke 
steunregeling ; dat Henskens zich vervolgens bij 
het burgelijk armbestuur der gemeente Schijn
del vervoegde, welke instelling evenwel geen 
termen vond voor onmiddellijke ondersteuning, 
omdat zij de omstandigheden, op grond waar
van deze noodzakelijk zou zijn, niet kende ; dat 
het armbestuur voorts een wachttijd van 5 à 6 
weken billijk achtte, daar Henakens ~edurende 
het tijdvak van 11 weken, dat hij biJ de P. N. 
E. M. had ge,verkt, ongeveer f. 200.- had ver
diend ; dat later, tijdens de zwangerschap van 
vrouw Henskens, het burgerlijk armbestuur 
f. 1.- steun heeft verleend om vleesch te koo
pen; dat het gezin op 16 November naar de 
gemeente Vlijmen is vertro~en en de verhuis
ko ten door het burgerlijk armbestuur der 
gemeente Schijndel zijn betaald ; dat Henskens 
door het burgerlijk armbestuur van Vlijmen 
werd ondersteund gedurende !iet tijdvak van 
21 November 1935 tot 18 April 1936; dat bur
gemeester en wethouders van Vlijmen van 
oordeel zijn, dat hier afschuiving in den zin van 
artikel 40 der Armenwet heeft plaats gehad, 
daarvoor o. m. aanvoerende, dat de gemeente 
Schijndel dan wel het burgerlijk armbestuur 

dier gemeente in geen enkel opzicht medewer
king had mogen verleenen tot het verhuizen 
van Henskens naar Vlijmen, omdat men te 
Schijndel wist, dat ruj geen inkomsten had en 
niet aannemelijk was gemaakt, dat hij in Vlij
men in zijn onderhoud zou kunnen voorzien ; 
dat, indien het semeente- en burgerlijk arm
bestuur van SchiJndel er van overtuigd waren, 
dat ondersteuning niet noodig was, daar H ens
kens gedurende 5 à 6 weken uit eigen middelen 
in zijne behoefte kon voorzien, deze overtui
ging er hen dan ook van had moeten weer
houden hem de noodige middelen voor vertrek 
naar Vlijmen te verschaffen ; dat Henskens 
op de vraag van den burgemeester van Schijn
del : ,,als U zelf de centen had, zou U dan gaan 
uit eigen beweging?", heeft geantwoord: 
,, Ik moet wel gaan, om reden ik ruer niet ge
holpen word noch door de gemeente noch door 
het armbestuur, en wij kunnen niet dood gaan 
van honger"; dat uit het feit, dat Henskens 
niet heeft geantwoord, dat hij te Vlijmen beter 
in zijn onderhoud zou kunnen voorzien, afdoen
de blijkt, dat het armbestuur of de burgemees
ter van Schijndel zich er niet van hebben over
tuigd, of de man in Vlijmen in zijn onderhoud 
zou kunnen voorzien ; dat deze wegens armoede 
en weigering van ondersteuning uit Schijndel 
moest vertrekken en dit deed in de hoop, dat 
het burgelijk arm bestuur der gemeente Vlijmen 
meer menschlievendheid zou bezitten ; dat 
volgens jurisprudentie van de Kroon eene bij
drage in de kosten van verhuizing naar eene 
andere gemeente slechts dàn mag worden ver
leend, wanneer de betrokkene zich daarvoor 
persoonlijk aanmeldt en bovendien aannemelijk 
heeft semaakt, dat hij in de nieuwe gemeente 
beter m zijn onderhoud zal kunnen voorzien ; 
dat burgemeester en wethouders van Schijndel 
hiertegenover stellen, dat hier geen sprake kan 
zijn van een geval, als bedoeld in artikel 40 
der Armenwet, en er daarbij op wijzen, dat het 
init iatief tot het vertrek naar de gemeente 
Vlijmen is uitgegaan van Henskens zelf en op 
dat vertrek noch door het burgerlijk arm be
stuur, noch door hun college eenige invloed is 
uitgeoefend ; dat geen gelden voor verhuizing 
naar Vlijmen zouden zijn verstrekt, indien het 
verzoek da.artoe niet van Henskens zelf was 
uitgegaan; dat dit verzoek ook gedaan en in
gewilligd had kunnen zijn, nadat de wachttijd 
verstreken was en het burgerlijk armbestuur 
ondersteuning had verleend; dat derhalve de 
omstandigheid, dat Henskens, toen voor hem 
de verhuiskosten werden betaald, door het 
burgerlijk armbestuur der gemeente Schijndel 
nog niet werd ondersteund, aan de zaak zelf 
niets afdoet; dat blijkens een bij de stukken 
overgelegde schriftelijke verklaring van den 
voorzitter van het burgerlijk armbestuur, die 
bij het onderhoud aanwezig was, Henskens op 
de vraag van den burgemeester : .. Als U zelf 
de centen had, zou U dan uit eigen beweging 
naar Vlijmen gaan?" heeft geantwoord: ,,Ik 
ga altijd naar Vlijmen''; dat hun standpunt, 
dat bier geen afschuiving heeft plaats gehad, 
verder steun vindt in verschillende beslissingen 
van de Kroon, o. m. in Ons besluit van 28 
Augustus 1935, n°. 136; dat het college van 
Gedeputeerde Staten meent te moeten over
wegen: dat L. W. Henskens bij zijne komst 
in de gemeente Vlijmen reeds verkeerde in een 
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toestand, die ondersteuning noodzakelijk maak
te ; dat het verzoek om verstrekking ·van ver
huiskosten wel van Henskens zelf is uitgegaan, 
doch dat het burgelijk armbestuur van Schijndel 
die kosten heeft betaald, zonder dat op eeniger
lei wijze aannemelijk was gemaakt, dat er een 
goede kans bestond, dat Henskens in Vlijmen 
beter dan te Schijndel in zijn onderhoud zou 
kunnen voorzien; dat onder deze omstandig
heden moet worden aangenomen, dat tot de 
komst van het gezin te Vlijmen invloed van
wege het burgerlijk armbestuur der gemeente 
Schijndel heeft medegewerkt; dat er mitsdien 
aanleiding bestaat de kosten van ondersteuning 
van Henskens, die geacht kan worden tot wer
ken in staat te zijn, te brengen ten laste van 
het burgerlijk armbestuur der gemeente Schijn
del, zijn vorige verblijfplaats; 

dat burgemeester en wethouders van Schijn
del in beroep aanvoeren, dat het initiatief tot 
het vertrek van Henskens van hemzelf is uit
gegaan; dat, mede op grond, dat het gezin 
gedurende eenigen tijd een behoorlijk inkomen 
had genoten, onmiddellijke ondersteuning werd 
geweigerd, waarop Henskens om verhuiskos
ten naar Vlijmen verzocht, welke hem werden 
vergoed, toen hij verklaarde: ,,Ik ga altijd 
naar. Vlijmen'' ; dat naar hunne meening een 
armlastige bij verhuizing niet aannemelijk 
behoeft te maken, dat hij in zijn nieuwe woon
plaats een goede kans heeft, om in zijn onder
houd te voorzien ; dat een armlastise ook ver 
huizen kan, omdat hij verwacht in zijn toekom
stige woonplaats een hoogere ondersteuning 
te zullen ontvangen ; dat een armlastige vrij 
is in de keuze van zijn woonplaats en hem, om 
zijn verhuizing mogelijk te maken, de daaraan 
verbonden kosten mogen worden vergoed, in
-lien slechts op zijn wil tot verhuizen geen in
vloed is uitgeoetend ; dat op de wilsvorming van 
Hen.äens bij zijn vertrek naar Vlijmen geen 
invloed is uitgeoefend en als zoodanige invloed 
niet kan worden aangemerkt het feit, dat hem 
de verhuiskosten zijn vergoed, evenmin het 
feit, dat hij nog niet ondersteund werd ; 

0. dat Henskens, toen hij den burgemeester 
van Schijndel verzocht, de verhuizing van hem 
en zijn gezin naar Vlijmen te bekostigen, niet, 
zooals bij dergelijke verzoeken het geval pleegt 
te zijn, de verwachting heeft te kennen gegeven, 
te Vlijmen in het onderhoud van zich en zijn 
gezin te zullen kunnen voorzien ; 

dat integendeel moet worden geoordeeld, 
dat de burgemeester van Schijndel, die zich 
uiteraard op de hoogte had te stellen van de 
reden van Henskens verlangen om naar Vlijmen 
te vertrekken, redelijkerwijze had moeten weten, 
dat enkel de hoop, van het burgerlijk arm be
stuur te Vlijmen voor zich en zijn gezin den 
onderstand te ontvangen, welke hem door het 
burgerlijk armbestuur van Schijndel voors
hands, op een gering bedrag na, was geweigerd, 
H enskens naar Vlijmen dreef, en dat van een 
uitzicht op het verkrijgen van inkomsten uit 
werk te Vlijm.en geen sprake was ; 

dat derhalve, nu de burgemeester had kunnen 
begrijpen, dat de verhuizing van het ~ezin de 
kansen van H enskens om zelf voor ziJn gezin 
te kunnen zorgen en buiten ondersteuning te 
blijven geenszins zoude doen stijgen, terwijl 
ook overigens voor de verhufaing geen geldige 
reden werd aangevoerd, het bevorderen door 

L. 1937. 

dien burgemeester van de bekostiging van de 
verhuizing uit de kas van het burgerlijk arm
bestuur moet worden aangemerkt als invloed, 
door hem op de komst van den armlastige met' 
zijn gezin te Vlijmen uitgeoefend, welke aan
leiding tot toepassing van artikel 40, 2e lid, 
der Armenwet behoort te geven ; · 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht de ge
noemde wetsbepaling op dit geval hebben toe: 
gepast; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

26 Februari 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Wel is in het rechterl ijk vonnis (een 
"bevel") als in art. 18 der wet van 27 
April 1884 S. 96 bedoeld) niet alleen de 
plaatsing van den patiënt in een krank
zinnigengesticht bevolen, doch tevens ge
last, dat hij ter beschikking der regeering 
zal worden geste ld "ten einde van harent
wege te worden verpleegd", doch dit laat
ste ziet op de in het 3e lid van art. 37 
W. v. S . bedoelde ter beschikkingstelli ng, 
waaraan eerst na afloop van den duur van 
de bij het vonnis bevolen plaatsing in het 
gesticht uitvoering kán worden gegeven . 

Uit die woorden va lt niet af te leiden, 
dat de verplegingskosten door het rijk 
moeten worden gedragen. Derhalve is de 
gemeente, waar de patiënt ten t ijde va\1 
het vonnis woonplaats had, voor die kosten 
aansprakelijk. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Bes] issende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Benne Veld
man · 

De~ Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
Februari 19 37, N°. 42; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Februari 1937, 
N°. 1487, afdeeling Armwezen; 

0.: dat bij vonnis van de A.rrondissements
Rechtbank te Groningen van 11 Juni 1936 
is bevolen, dat Benne Veldman, geboren te 
Uithuizermeeden op 6 November 1904, in een 
krankzinnigengesticht zal worden geplaatst 
gedurende een proeftijd, den termijn van één 
jaar niet te boven gaande, en dat hij boven
dien ter beschikking van de R egeering zal 
worden gesteld, ten einde van harentwege te 
worden verpleegd; dat ingevolge dit vonnis 
de patiënt op 1 Juli 1n6 van het Huis van 
Bewaring te Groningen, waar hij toen verbleef, 
werd overgebracht naar het Rijkskrankzinni
gengesticht te Eindhoven; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging van den patiënt in dit gesticht geschil 
is ontstaan; 

dat burgemeester en wethouders van Uit
huizermeeden, alwaar de patiënt vóór zijne 
opneming in het Huis van Bewaring te Gro• 
ningen woonde, niet bereid zijn de verpleeg
kosten voor rekening van hunne gemeente te 

6 
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nemen, aangezien huns inziens de kosten door 
het Rijk behooren te worden gedragen, wijl 
dit uit het onderhavige vonnis, bepaaldelijk 
uit de woorden "ten einde van harentwege te 
worden verpleegd", valt af te leiden; 

0. dat art. 39 der Armenwet weliswaar 
spreekt van de gemeenten, waar de verpl eeg
den woonplaats hadden ten tijde, dat de r·ech
terlijke machtiging, om hen in een gesticht te 
plaatsen, werd aangevraagd, doch dat, naar de 
bedoeling van den wetgever, hier onder rech
terlijke machtiging geacht moet worden te zijn 
begrepen een rechterlijk bevel, als in art. 18 
der wet van 27 April 1884, S. 96, genoemd ; 

dat toch de uitdrukking "ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging, om hen in een ge
sticht te plaatsen, werd aangevraagd" in art. 
39 der Armenwet is opgenomen om te voorzien 
in het gemis van eene tijdsbepaling, waardoor 
vroeger de jurisprudentie veelal onvast was, 
doch geenszins om een onderscheid te maken 
naar gelang de opneming geschiedt krnchten· 
het l e of het 2e lid van art. 18 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad N°. 96); 

0. dat de meening van het gemeentebestuur 
van Uithuizermeeden, dat in dit geval art. 39 
der Armenwet geen toepassing zou kunnen vin
den, omdat de verpleging van patiënten in 
een krankzinnigengesticht krachtens een von
nis als het onderhavige steeds ten la te van 
het Rijk wu moeten komen, op geen enkele 
wetsbepaling is gebaseerd, terwijl art. 10 der 
wet van 27 April 1884 (Staatsblad N°. 96}, 
bepalende de wijze, waarop in de verpleging 
van de daarbedoelde krankzinnigen wo,-dt 
voorzien, uitdrukkelijk onderscheidt tusschen 
de krankzinnigen wier plaatsing in een krank
zinnigengesticht door den daartoe bevoegden 
rechter in strafzaken overeenkomstig het 2e 
lid van art. 18 wordt gelast, en de krank
zinnigen, wier onderhoud komt ten laste van 
het Rijk; 

dat wel in het vonnis niet alleen de pl aat
sing van den patiënt in een krankzinnigen
gesticht is bevolen

1 
doch bovendien is ge last, 

dat hij ter beschikking van de Regeering zal 
worden ge teld, ten einde van harentwege te 
worden verpleegd, doch dat dit laatllte ziet 
op de in het derde lid van art. 37 van het W . 
v. Sr. bedoelde ter-beschikking-stelling, waar
aan eerst na afloop van den duur van de 
bij het vonnis bevolen plaatsing in het krank
zinnigengesticht uitvoering kan worden gege
ven; 

dat mitsdien art. 39 der Armenwet in dit 
geval wel degelijk van toepassing is, wodat 
behoort te worden onderzocht, welke gemeente 
in de n, zin, als in dit wetsartikel bedoeld , a ls 
de woonplaats van den patiënt moet worden 
aangemerkt; 

0. dienaangaande, dat op g rond van de over
gelegde stukken moet worden aangenomen, 
dat de patiënt, die ten tijde van het requisi
toir van den Officier van Justitie zich in het 
Huis van Bewaring te Groningen bevond, te 
dien tijde nog woonplaats had te Oudeschip in 
de gemeente Uithuizermeeden ; 

dat mitsdien die gemeente als woonplaats 
van den armlastigen krankzinnige moet wor
den aangemerkt; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

. de gemeente Uithuizermeeden aan te wijzen 
als de woonplaats van den armla tigen krank
zinnige Benne Veldman voor de toepassing 
van art. 39 der Armenwet.-

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz .. 

_(A.B.) 

26 F ebruari 1037. KONINKLIJK BESLUlT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 100.} 

Er bestaat alleen dàn grond om bij toe
passing ingevolge art. 100 2e I id van <len 
kla sedeeler van het vorig jaar ook het 
aantal door het Rijk bekostigde onder
wijzers van dat ·vo,·iy jaa,• bij de bereke
ning in aanmerking te doen komen, ind ien 
toekenning van de ve1·goeding zou near
komen op schadeloosstelling voor het ver-
1 ies van rijksvergoeding. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente H aarlem tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 14 October 1936, N°. 223, waar
bij met vernietiging in zooverre van het he
sluit van dien raad van 22 April 1936, N°. 32, 
is bepaald, dat het bestuur van de Roomsch
K atholieke Jongensschool voor Lager Onder
wijs en Uitgebreid Lager Onderwijs te H aar
lem op grond van art. 100, tweede lid, der 
Lageronderwijswet 1920, ten behoeve van de 
bijzonde1-e lagere School Gedempte Oude 
Gracht N°. 120, aldaar, behoudens eventueel 
verhaal van pensioensbijdragen aanspraak 
heeft op vergoeding uit de gemeentekas van 
de jaarwedde van de onderwijzeres, Mejuf
frouw M. R. J. Siebers, over het tijdvak van 
1 Januari 1935 tot en met 31 Augustus 1936 , 
ten bedrage van f 1572 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Februari 1937, N°. 35; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij , Kunsten en Wetenschappen van 
16 Februari 1937, 0

• 1168, afdeeling Lager 
Ondenvij ; 

0. dat de raad der gemeente Haarlem bij 
besluit van 22 April 1936 o.a. afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het genoemde 
schoolbestuur tot het verkrijgen van de ver
goeding, bedoeld in art. 100 der L ageronder
wijswet 1920, over het jaar 1935, voor zijne 
school voor lager onderwijs, Gedempte Oude 
Gracht O

• 120; 
dat, nadat van dit raad besluit het school

bestuur bij Gedeputeerde Staten van Noord
holl and in beroep was gekomen, deze bij hun 
besluit van 14 October 1936, N °. 223, met 
vernietiging in zooverre van het genoemde 
raadsbesluit, hebben beslist, dat, krnchtens 
art. 100. 2e lid, der L ageronderwijswet 1920, 
behoudens eventueel verhaal van pensioens
bijdragen, alsnog vergoeding uit de gemeente
kas moet worden toegekend aan het bestuur 
der Roomsch-Katholieke Jongensschool voor 
Lager Onderwijs en Uitgebreid Lager Onder
wijs, te Haarlem, voor de onder het beheer 
van dat bestuur staande bijwndere school , 
Gedempte Oude Gracht 0

• 120, van de 
jaarwedde van de leerkracht Mejuffrouw M. 
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R. J. Siebers, over het tijdvak van 1 Januari 
1935 tot en met 31 Augustus daaraanvolgend, 
ten bedrage van f 1572 ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. hebben 
overwogen, dat de beslissing van den raad 
steunt op de navolgende gronden: dat de 
boventallige onderwijzers bij het openbaar 
lager onderwijs der gemeente Haarlem sedert 
1 September 1934 zijn afgeschaft, zoodat, voor 
wat het jaar 1935 betreft, dé zoogenaamde 
klassedeeler niet kan worden vastgesteld, wijl 
deze moet worden verkregen door het gemid
delde getal leerlingen van de overeenkomstige 
openbare lagere scholen van het voorafgaande 
kalenderjaar te deelen door het .getal verplich
te en boventallige onderwijzers aan die scho
len, daaraan verbonden geweest in het jaar, 
waarover de vergoeding gevraagd wordt; dat 
dus ten behoeve van de school van den appel
lant de vergoeding over het tijdvak van 1 
Januari 1935 tot en met 31 Augustus daar
aanvolgend in geen geval met toepassing van 
art. 100, le lid, der Lageronderwijswet 1920 
kan worden toegekend, doch slechts zou kun
nen worden . verleend krachtens het bepaalde 
in het 2e lid van dat artikel, hetwelk de 
mogelijkheid opent de vergoeding nog één 
jaar na 1 September 1934 uit te keeren met 
inachtneming van den klassedeeler van het 
vorige jaar (1934) , welke 34.6 bedraagt; dat 
echter volgens Ons besluit van 10 October 
1935, N°. 32, 1 bij toepassing, van den klasse
deeler van het vorige jaar, ook het aantal 
door het Rijk bekostigde onderwijzers van dat 
vorige jaar bij de berekening in aanmerking 
moet komen, indien dit aantal is gedaald; dat 
dit laatste ten aanzien van de onderhavige 
school het geval is, wodat, wijl over het vo
rige jaar (1934) 5 leerkrachten door het Rijk 
werden vergoed, over het jaar 1935 geen ver
goeding ex art. 100, 2e lid , der bovengenoemde 
wet wu kunnen worden genoten, nu het getal 
onderwijzers, dat over het laatstgenoemde jaar 
aan de school van den appellant verbonden 
kon zijn, ten hoogste 184½ : 34,6 = 5 be
draagt; dat, naar de meening van den ap
pellant, Ons voormeld besluit in casu geen 
toepassing kan vinden, daar dit eene beslis
sing inhoudt omtrent een geval , waarbij ver
goeding uit de gemeentekas is gevraagd voor 
een grooter getal leerkrachten dan over het 
voorafgaande jaar ten laste van de gemeente 
is gekomen, eene omstandigheid, welke zich 
hier niet voordoet; dat de appellant voorts 
aanvoert, dat de onderhavige school in het 
jaar 1934 door 201 leer! ingen werd bezocht, 
bij een klassedeeler van 34.6 recht gevende op 
een vergoeding van 6 leerkrachten, waarvan 5 
ten laste van het Rijk kwamen, zoodat door 
de gemeente 1 boventallige leerkracht vergoed 
werd; dat naar de meening van den appellant, 
als gevolg hiervan, op grond van het bepaalde 
in art. 100, 2e lid, der wet, ook voor het vol
gende jaar recht op vergoeding van de jaar
wedde van 1 boventall ige leerkracht is ver
kregen; dat de school in het jaar 1935 door 
184 leerlingen werd bezocht, recht gevende 
op eene vergoeding van 5 leerk1·achten, waar
van ingevolge de gewijzigde leerlingenschaal 
slechts 4 leerkrachten ten laste van het Rijk 

1 C. V. 1935 blz. 357. 

komen, wódat 1 boventallige leerkracht werk
zaam is geweest, voor wie, naar des appel-
lants meening, krachtens het in het jaar 1934 
verworven recht aanspraak op vergoeding uit 
de gemeentekas kan worden gemaakt; dat 
blijkens de geschiedenis der wet het 2e lid 
van het meergenoemde artikel werd opgeno
men, ten einde den schoolbesturen gelegenheid 
te geven zich geleidelijk aan de wijziging van 
den klassedeeler aan te passen, hetgeen trou
wens ook blijkt uit Ons besluit van 21 Juli 
1928, N°. 283 2 ; dat de appellant gemeend 
heeft overeenkomstig de bedoeling van den 
wetgever te handelen, door het getal leer
krachten, dat in 1931 werkzaam was, in 1935 
met 1 te verminderen; dat wijders ook de bil
lijkheid vordert, dat over 1935, evenals in 
1934, 1 boventallige leerkracht vergoed wordt; 
dat hun college meent te moeten overwegen: 
dat krachtens het bepaalde in a rt. 100, 2e 
lid, der Lageronderwijswet 1920 de in het l e 
lid bedoelde vergoeding aan het bestuur der 
bijzondere lagere school moet worden uitge
keerd over het tijdvak, gedurende hetwelk 
aan de overeenkomstige openbare lagere school 
meer onderwijzers werkzaam zijn dan het ge
tal, waarvan de jaarwedden door het Rijk aan 
de gemeente worden vergoed "en tot één jaar 
daarna"; dat deze slotwoorden de strekking 
hebben om den besturen van bijwndere lagere 
scholen, waaraan boventallige leerkrachten 
verbonden zijn, terwijl de openbare lagere 
scholen zoodanige leerkrachten niet meer heb
ben, nog gedurende één jaar na het tijdstip, 
waarop die boventallige onderwijzers aan de 
openbare lagere scholen zijn afgeschaft, de 
vergoeding te waarborgen ten e inde aan de 
voormelde besturen de gelegenheid te geven 
gedurende dat tijdvak den personeelstaat van 
hunne scholen aan dien der openbare lagere 
scholen te doen aanpassen; dat hieruit volgt, 
dat, nu na 31 Augustus 1934 aan de openbare 
lagere scholen der gemeente Haarlem geen 
boventallige leerkrachten meer werkzaam zijn 
geweest, de appellant aan de laatstgenoemde 
wetsbepaling aanspraak op vergoeding van de 
jaarwedde van een boventallige leerkracht 
over het tijdvak van 1 September 1934 tot en 
met 31 Augustus 1935 kan ontleenen, zoodat, 
wijl in het jaar 1935 het getal leerlingen der 
onderhavige school met toepassing van den 
klassedeeler van het daaraan voorafgaande 
jaar recht gaf op eene vergoeding van ten 
hoogste 5 leerkrachten, waarvan 4 door het 
Rijk werden vergoed, over het tijdvak van 1 
Januari 1935 tot en met 31 Augustus 1935 
vergoeding uit de gemeentekas voor de bo
ventallige leerkracht, Mejuffrouw M. R. J. 
Siebers, moet worden toegekend; dat, wat 
betreft Ons besluit van 10 October 1935, N°. 
32, waarop het gemeentebestuur zich voor 
zijne afwijzende beslissing heeft beroepen, blij
kens deze uitspraak aan art. 100, 2e lid, der 
Lageronderwijswet 1920 de bedoeling ten 
grondslag ligt, dat tot eene geleidelijke aan
passing aan den nieuwen toestand moet worden 
overgegaan, waarbij rekening moet worden ge
houden met de omstandigheid, dat de genoem
de bepaling niet is geschreven om de school
besturen voor verlies van Rijksvergoeding te 

2 C. V. 1928 blz. 734. 
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vrijwaren; dat, wat de school van den appel
lant betreft, eene geleidelijke aanpassing aan 
den nieuwen toestand heeft plaats gehad, door
dat het getal vaste leerkrachten dier school 
op 1 J anuar i 1935 van 6 tot 5 en op 1 Sep
tember daaraanvolgend van 5 tot 4 is terug
gebracht; dat voorts de leerkrach,t, wier sa
laris van 1 Januari 1935 af niet meer voor 
R ijksvergoeding in aanmerking kwam, op dien 
datum is afgevloeid, zoodat niet gezegd kan 
worden, dat de toekenning van de gevraagde 
vergoeding strekt om den appellant voor ver
lies van Rijksvergoeding schadeloos te stel
len; dat derhalve het standpunt van het ge
meentebestuur in Ons bovengenoemd beslu it 
geen steun vindt; dat op voorschreven gron
den het bestreden raadsbesluit niet kan wor
den gehandhaafd; 

dat van het genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten het gemeentebestuur van Haar
lem bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat Gedeputeerde Staten niet met het 
aantal (5) door het Rijk bekostigde onder
wijzers van het vorige jaar (1934) rekening 
hebben gehouden, doch met de 4, die over 
1935 voor Rijksvergoeding in aanmerk ing zijn 
gekomen, waardoor zijns inziens in strijd wordt 
gehandeld met de thans geldende jurispru
dentie (Ons besluit van 10 October 1935, N °. 
32); dat er zijns inziens in het onderhavige 
geval wèl van verlies van Rijksvergoeding 
sprake is, daar i=ers over 1935 één leer
kracht minder is vergoed dan in 1934; dat 
het niet ter zake doet, hoeveel leerkrachten 
het schoolbestuur heeft doen afvloeien, maar 
dat bij de toepassing van art. 100, 2e lid, 
a lleen te beoordeelen staat, hoeveel onderwij
zers aan de school Gedempte Oude Gracht 120 
met toepassing van den klassedeeler van het 
vorig jaar (34,6), ten hoogste verbonden mo
gen zijn en hoeveel er over 1936 door het Rijk 
zij n vergoed; dat, indien het laatstgenoemde 
getal lager is dan dat over 1934, het aantal 
door het Rijk bekostigde onderwijzers over 
1934 bij de berekening in aanmerking behoort 
te komen, een en ander zooals in den bijge
voegden staat is aangegeven; dat zijns in
ziens art. 100, 2e lid, dient ter tijdelijke 
consolidatie van verkregen rechten, doch niet 
ter verkrijging van nieuwe aanspraken, wan
neer het aantal leerkrachten, dat met toe
passing van den klassedeeler (34,6) aan de 
school verbonden mocht zijn, intusschen is 
verminderd door daling van het aantal leer
li ngen; dat het school bestuur in zij n adres 
aan Gedeputeerde Staten te kennen heeft ge
geven, dat Ons besluit van 10 October 1935, 
N °. 32, hier geen toepassing kan vinden, 
omdat het eene beslissing inhoudt over een 
geval, waarbij vergoeding is gevraagd over 
een grooter aantal boventalli ge leerkrachten 
dan gedurende het voorafgaande jaar ten laste 
der gemeente is gekomen; dat deze zienswijze 
niet de bedoeling van den wetgever kan ge
weest zijn, daar dan onbillijk zou worden ge
handeld tegenover andere bij zondere scholen , 
waarvan eveneens, doch in mindere mate, het 
aantal leerlingen is gedaald; 

0 . dat het eerste lid van art. 100 der Lager
onderwijswet 1920 in dit geval niet van toe
passing is, aangezien de gemeente alr~edis_ 
sedert 1 September 1934 geen boventall ige 

onderwijzers meer in dienst heeft; , ·., _ 
dat toepassing ingevolge het tweede lid van 

art. 100 van den klassedeeler van het i áar 
1934 in het onderhavige geval tot uitkomst 
geeft een aantal van 5 leerkrachten ; 

dat dit aantal het door het Rijk over 1935 
vergoede aantal , l;f3 weten 4, -met 1 te boven 
gaat; 

dat dus het schoolbestuur, zooals het heeft 
gevraagd, over het tijdvak 1 Januari 1934 
tot 1 September 1935 aanspraak kan maken 
op vergoeding van één boventallige leer
kracht ; 

dat met name hier geen grond bestaat om, 
zooals het gemeentebestuur wenscht, bij toe
passing ingevolge art. 100, 2e lid, van den 
klassedeeler van het vorig jaar ook het aan
tal door het Rijk bekostigde onderwijzers van 
cl.at vorig jaar 1934 en niet die van het jaar 
1935 bij de berekening in aanmerking te doen 
komen· 

dat ~ulks slechts dan gerechtvaardigd wu 
zijn, ingeval toekenning van de vergoeding 
wu neerkomen op schadeloosstelling voo~ het 
verlies van Rijksvergoeding; 

dat echter het school bestuur bij toekenning 
van vergoeding voor één boventallige leer
kracht geenszins voor het verlies van Rijks
vergoeding schadeloos wordt gesteld , aange
zien de door dit verlies veroorzaakte · schade 
op het schoolbestuur, dat in plaats van 6 
leerkrachten in het jaar 1934 er thans 5 ver
goed krijgt, blijft drukken; 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht alsnog 
het verwek om vergoeding hebben ingewil
ligd ; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren.-
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

27 F ebruari 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 43.) 

Een voorschrift, volgens hetwelk de 
voor-, zij- en achtererven a ls tuin moeten 
worden gebezigd en a ls wodan ig in orde
lijlrnn staat moeten worden gehouden, is 
van nut niet slechts uit een oog1;>unt van 
welstand, doch mede met het oog op het 
voortwoekeren van onkruid, waarvan de 
eigenaren van belendende perceelen over
last kunnen ondervinden. 

Bostemming van een terrein voor open 
bebouwing met groote één-gezinswoningl·n 
staat slechts in den weg aan een indeeling 
in boven- en benedenhuizen, o[ a fwnder
lijke woningen voor meer dan één zelf
standig wonend gezin, doch belet niet een 
bestaand perceel als pension te verhuren 
of te exploiteeren of e r een dergelij ke 
inr ichting op te bouwen. 

H et feit dat op de terrei nen tegenover 
appell ants perceel een oude , g sloten be
bouwing aanwezig is en op het aangren
zend terrein onlangs een gesloten bebou
wing is voltooid, wettigt niet, ook op 
appell ants ten e in gesloten bebouwing toe 
te staan. 
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Wij WILÎIELMir-l'A, enz.; 
· Besch-ikkende op de beroepen," ingesteld door 

J. 'P. van Rossum, te Parijs, · C. L. M. Ingen
Hoi'.1sz; te Breda, en Weduwe Z. Asselbei-gs
van Dixhoorn, te Breda, tegen het besluit van 
Ged. Snatert vari Noord-Brabant van 8 Juli 
1936, G ." N°. 43( houdende goedkeuring van 
bebouwingsvoorschriften; 

Den· Raad van State, Afdeeling voor ' de 
Geschillen van Bestuur, -gehoord, advies van 
10 Februari 1937, n° . 40; 

Op ,de voordracht va., Onzen Minister van 
Sociale Zäken van 23 Februari 1937, N° . 
1222 M/P.B.R., Afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad ·van Breda in zijne vergade
ring vàn 29 Augustus 1935 heeft -vastges'teld 
de in •het besluit n·ader -vermelde voorschriften 
ingevolge art. 4:î" der Woningwet voor gron
den, ·gelegen aan áe Burgerriëèster-Kerstens, 
laan de· 'Burgemeester-de-Manlaan (gedeelte
lijk/ en de Oranjelaan (gedeeltelijk); 

dat Ged. · Staten van ·Noord-Brabant bij hun 
hesluit --van 8 ,Tuli 1936, G. N°. 431, aan dit 
besluit hunne goedkeuring hebben verleend; 

dat van dit besluit J. P. van Rossum,. ·te 
Parijs, C. L. lvl. Ingen-Housz, te Breda, ' en 
C. J. Asselbergs namens de Weduwe Z. Assel
bergs--van Dixhóorn, te Breda, bij Ons in be-
roep zijn gekomen ; · 

dat J. P. van Rossum aanvoert, ' dat hem in 
eigendom· toebehoort het perceel, ·k:idastraal 
bekend gemeente Breda, sectie E. N° . 61; dat 
dit perceel gelegen is aan de Bnrgemeester_
de-Manlaan, waarvoor de bovenbedoelde voor, 
schriften zijn vastgesteld; dat hij zich be
zwaard gevoelt door de zeer ovérdreven eischert 
in deze bebouwingsvoorschriften gesteld; dat 
vo I gens art.· 3 1 ° en art. 9 de voor-;, zij - en 
achtererven als tuin nióeteil! w01:den gèbezïgd, 
en als wodanig in · ordelijken staat moeten 
worden gehouden; dat ieder bezitter van een 
huis zeer zeker prijs zal steil en op een goed 
onderhouden tuill, doch dat het toch zeker niet 
de bedoeling van den wetgever is, den bezitte,· 
van een perceel tot onderhoud van zijn tuin te 
verplichten; dat deze eiseh, vooral m de te
genwooi-dige omstandigheden onvervulhaar kan 
zijn, indien bijvoorbeeld het pand langen tijd 
onb'èwoond en onverhuurd is; dat deze eisch, 
in verband met dit perceel, waarop l'en stuk 
bosch voorkomt, tot ongewenschte toestanden 
aanleiding zou · kunnen geven, daar e,m bosch 
toch niet ïnet •de benaming· ,,tuin" kan worden 
aangeduid, zoodat deze bepal ing -tbt gevolg 
.wu kunrièn hebben, <lat het op d/t perceel 
staande · bosch gékapt en tot tuin ingericht wu 
moeten worden; dat art. 4 1 ° dit terrein be
stemt voor open bebouwing met groote een
gezins-wortingen; dat het volgens dit artikel 
uitgesloten,, is;,- het tegenwoordige perceel een 
andere bëst.emming te geven door het bijvoor
öeeld als "Pension" te verhuren of te exploi
teeren of er een dergelijke inrichting op te 
bouwe;, door welke beperking dua de waarde 
van het perceel aanmerkelijk wordt gedrukt; 
dat -volgens: art. 4 2° slechts -vrijstaande wo
n ingen dan wel vrijstaande blokken van twee 
woningen kunnen worden gebomv.d; dat het 
hierdoor onmogelijk is op zijn perceel blokken 
van drie woningen te bouwen: zooals op grond, 
-door de gemeente·.verkocht aan singels en par
ken, voor 20ogenaamde open bebouwing is 

toegepast; dat hieruit blijkt, dat de overheid 
door deze voorschriften voor grond van parti
culieren , strengere bepalingen wil maken dan 
zij gemaakt heeft voor gronden, welke aan 
haar zelve toebehoorden;· äat door deze beper
king de waarde van den grond als bouwgrond 
aanmerkelijk wordt verminderd; dat art. 4 
sub 3 tot• en met 5, art. 5 en art. 6 voorschrif
ten geven voor de perceelsbreedte en afstanden 
tot de erfscheidingen; dat deze eischen zeer 
zwaar en overdreven zijn, omdat bij de mini
mum woningbreedte van 7 m reeds een per
ceel breedte van 21 m verlangd wordt; dat bij 
een woningbreedte van bijvoorbeeld 12 m de 
perceel bi-eed te 31 m moet worden; dat op het 
bovengenoemde perceel , volgens het uitbrei
·dingsplan, een weg is geprojecteerd, welke het 
perceel in twee groote deelen splitst, naar zijne 
meening geheel onnoodig, omdat in de onmid
dellijke nabijheid reeds een weg loopt; dat 
in verband met· de bovengenoemde artikelen 
en den geprojecteerden weg van het uitbrei
dingsplan op di~ geheele perceel, waarvan de 
totale perceel breedte ongeveer 123 m bedraagt, 
bij de bestaande wo'ning ten hoogste twee 
enkele woningen of twee blokken van twee 
woningen gebouwd mogen worden; dat deze 
beperking de waarde van het perceel aanmer
kelijk zal · doen dalen en hij bij eventueelen 
verkoop van zijn perceel · ernstige schade zal 
lijden; · · 

dat C. L. M. Ingen-Housz aanvoert, dat 
zijns inziens ten onrechte met zijne bezwaren 
'geen rekening is gehouden; dat toch dit zoo
geriaamde Bebouwingsvoorschrift "Mastbosch" 
bepalingen bevat, die de waarde van zijn per
ceel, gelegen aan de Oranjelaan, tc;n kadaster 
bekend in sectie E onder nommer 40, aanmer
kelijk in waarde verminderen, en er bovendien 
geen rekening mede is gehouden, dat aan de 
zijde van de Oranjelaan, tegenovergesteld aan 
die, waar zijn perceel ligt, reeds lang eene 
zoogenaamde gesloten bebouwing aanwezig is; 
dat de hoofdzaak van het Bebouwingsvoor
schrift hierop neerkomt, dat een woning ten 
minste 7 m frontbreedte moet hebben en aan 
weerszijden ten minste 7 m tuin, en dat bij 
grootere hoogte de totale frontbreedte ook 
grooter wordt; dat een en ander tot gevolg 
heeft, dat op zijn perceel, groot ± 5250 m 2, 
slechts drie huizen zouden kunnen worden ge
bouwd, terwijl dit alleen woonhuizen zouden 
mogen zijn; dat deze bouwvoorschriften, wat 
de Oranjelaan betreft, alleen voor zijn perceel 
gelden; dat perceel sectie E N°. 42, gelegen 
rnfast N°. 40, reeds geheel bebouwd is, en wel 
met 8 aan°een-gebouwde wóningen, grenzende 
aan perceel 40, terwij l in het- geheel op d it 
perceel zich 13 woningen bevinden;_ da-t de 
overzijde der Oranjelaan is bebouwd, alles met 
aan-een-gesloten woningen, meerdere beneden
en 'bovenwoningen, waar o. m. wonen een 
schoenmaker, een tuinman, een kok, enz. en 
waar een winkel is (kruidenier); dat perneel 
E , N°. 40 bovendien wodan ig is gelegen, dat 
eveirtueele· · bebouwing hiervan · volstrekt niet 
alsc randbebouwing ' van het Mastbosch aange, 
merkt kan worden en het natuurschoon v.an 
het Mastbosch in g~en ·enl<el opzicht ·kan wo,:s 
den geschaad door de, wijze, -waarop het pers 
ceel · zou worden · blibouwd; dat een rapport 
omtrent een onderzoek ter pi aatse de over-
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tuiging zal brengen van de grove onbillijkheid 
om voor één perceel, midden in de Oranje
laan, en op grooten afstand van het Mast
bosch, bebouwingsvoorschriften te geven, zeker 
op de wijze, woals hier is geschied; 

dat C. J . Asselbergs namens de Weduwe Z. 
Asselbergs-van Dix.hoorn aanvoert, dat haar 
in eigendom toebehooren de perceelen, gelegen 
aan de Burgemeester- Kerstensl aan, kadastraa 1 
bekend gemeente Breda, sectie E, nummers 54, 
50 en 48, waarvoor bebouwingsvoorschriften 
"Mastbosch" door den raad der gemeente 
Breda zijn aangenomen en door Ged. Staten 
van oord-Brabant zijn goedgekeurd; dat zij 
bezwaren heeft tegen deze bebouwingsvoor
schriften, en wel omdat zeer overdreven 
e ischen hierin gesteld zijn; dat op de per
ceel en aan de straatzijde twee panden voor-
komen, waarvan het eene pand " Zonneho f" 
bewoond is door de eigenares zelf, en het 
andere pand door de eigenares verhuurd is; 
.dat de artt. 3, 8 en 9 bepalingen bevatten, dat 
de voor-, zij- en achtererven als tuin moeten 
worden gebezigd en in ordelijken staat gehou
den moeten worden en tevens bijwndere voor
schriften bevatten omtrent de perceelsschei
dingen ; dat deze verplichting tot willekeur 
aanleiding kan geven, omdat het " in ordelijken 
staat houden" ruim en minder ruim kan wor
den opgevat ; dat deze verplichting, wat het 
pand " Zonnehof" betreft, indien dit pand 
langen tijd onbewoond zou zijn, kosten met 
zich wu medebrengen, waartegenover geen 
voordeel en staan; dat de verplichting om een 
voorgeschreven perceelsscheiding te maken 
voor h aa r bezwaren heeft; dat art. 4, sub 1 , 
deze terreinen bestemt voor open bebouwing 
met groote een-gezins-woningen; dat vroeger 
in pand " Zonnehof" een pension gevestigd is 
geweest, .,Tandem" genaamd; dat het volgens 
dit artikel onmogelijk is , het huidige pand of 
èen aldaar nieuw te bouwen pand als pen ion, 
hetgeen het vroeger geweest is, te exploitee
ren; dat het als gevolg van de genoemde be
paling onmogelijk is om dit pand, dat wegens 
zijne grootte bij eventneelen verkoop of ver
huur moeilijk een kooper of huurder zal vin
den , op andere wijze dan als een-gezins-woning 
te verkoopen of te verhuren; dat door deze 
beperking de waarde van het pand aanmer
kelijk minder wordt; dat deze bepalingen in 
strijd zijn met de wet, omdat art. 43 van de 
Woningwet slechts het recht geeft voorschrif
ten vast te stellen met betrekking tot "den 
aard van de bebouwing" en "het gebruik van 
gronden" en dus niet met betrekking tot " het 
gebruik van de bebouwing", terwijl art. 4, 
sub 1, van de bebouwingsverordening "Mast
bosch" uitsluitend groote een-gezi ns-woni ngen 
voorschrijft, welke uitdrukking betrekking 
heeft op het gebruik van de bebouwing en dus 
ontoelaatbaar is; dat art. 4, sub 2, tot en 
met art. 5, art. 6 en art. 7 bepalingen bevat
ten omtrent de bebouwing der perceel en; dat 
het uitbreidingsplan reeds geru imen tijd ge
leden vastgesteld is en dat bij deze bebou
wingsvoorschriften geen rekening gehouden is 
met het uitbreidingsplan, a lthans, wat betreft 
deze artikelen ; dat immers op het uitbreidings
plan over hare perceelen een weg is' geprojec
teerd, welke hare perceelen in twee deelen 

verdeelt; dat de geheele perceelsbreedte aan 
de Burgemeester-Kerstenslaan ongeveer 77 m 
bedraagt, en dat het ingevolge de genoemde 
artikelen onmogelijk is: 1. om in den tuin 
tusschen pand "Zonnehof" en het door haar 
verhuurde pand een woning te bouwen, 2. om 
na de slooping van pand " Zonnehof" en het 
door haar verhuurde pand en de daarachter 
gelegen garages, in het totaal meer _dan één 
woning of een blok van twee wonrngen te 
bouwen ; dat het niet mogelijk is een blok van 
drie woningen of woonflat te bouwen; dat, 
indien de bovengenoemde geprojecteerde weg 
op het uitbreidingsplan der gemeente Breda 
wu komen te vervallen, ook het grootste ge
deelte van de genoemde bezwaren blijft be
staan; dat door deze bepalingen de waarde 
van het perceel aanmerkelijk wordt vermin
derd en dat bij eventueelen verkoop hierdoor 
groote ver! iezen zullen worden geleden; 

0. ten aanzien van het beroep van den ap
pellant Van Rossum, dat deze zich allereerst 
bezwaard gevoelt door het bepaalde in de 
artt. 3, sub 1 , en 9, volgens welke de voor-, 
zij- en achtererven als tuin moeten worden 
gebezigd en a ls zoodanig in ordelijken staat 
moeten worden gehouden; 

dat deze voorschriften, welke volgens het 
ambtsbericht van burgemeester en wethouders 
beoogen bij onbewoond zijn der perceelen te 
voorkomen, dat de erven in een wildernis ver
keeren, van nut zijn niet slechts uit een oog
punt van welstand, doch mede met het oog 
op het voortwoekeren van onkruid, waarvan 
de eigenaren van belendende perceelen over
last kunnen ondervinden; 

dat zij voor de daarbij betrokken eigenaren 
Onzes inziens niet te bezwarend zijn te achten; 

dat het voorts, blijkens mededeeling van 
burgemeester en wethouders, niet in de bedoe-
1 ing ligt, ingevolge deze bepalingen het op 
des appellan ts terrein zich bevindende stuk 
bosch in een tuin, in den gewonen zin des 
woords te doen veranderen; dat overigens een 
beplanting met hoornen, als de onderhavige, 
voor de toepassing van deze verordening mede 
onder het begrip tu in kan worden gerang
schikt; 

0. ten aanzien van de door dezen appellant 
wijders bestreden bepalingen der verordening: 
dat mede naar het oordeel van den Hoofd
inspecteur van de Volksgewndheid (Volks
huisvesting), met wiens gevoelen Wij Ons ver
eenigen, het ten zeerste gewenscht moet wor
den geacht, dat op de onderwerpelijke terrei
nen in de toekomst geen <lichtere bebouwing 
ontstaat, welke het karakter der wegen vol
komen zou bederven; 

dat de desbetreffende voorschriften, welke 
daartoe strekken, geenszins onredelijk zijn en 
niet uitgaan boven hetgeen in verband met 
den toestand ter plaatse wenschelijk en nood
zakelijk moet worden geacht; 

dat in de meening van den a ppellant, als 
zoude de in art. 4, onder 1, neergelegde be
stemming der terreinen voor open bebouwing 
met groote één-gezins-woningen beletten het 
bestaande perceel van den appellant als pen
sion te verhuren of te exploiteeren of er eene 
dergelijke inrichting op te bouwen, niet kan 
worden gedeeld, aangezien deze bepaling 
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slechts in den weg staat aan eene indeeling 
in boven- en benedenhuizen, of afzonderlijke 
woningen voor meer dan één zelfstandig wo
nend gezin; 

dat, wat des appell ants bezwaar tegen art. 
4, lid 2, betreft, deze bepaling hem inderdaad 
verhindert op zijn perceel blokken van drie 
woningen te bouwen; 

dat dit voorschrift evenwel , naar Ons oor
deel, terecht is gesteld voor een belangrijk 
gebied als de randbebouwing van het Mast
bosch, waarbij eene vergelijking met andere 
deelen der gemeente niet opgaat; 

dat voor verschillende gebieden der ge
meente, al naar hun aard, verschillende be
bouwingsvoorschriften zijn gegeven, waarbij 
soms zwaardere, somtijds ·echter ook lichtere 
eischen zijn gesteld; 

dat het verwijt aan het gemeentebestuur, dat 
het voor grond van particulieren strengere 
bepalingen in het leven roept dan voor gron
den, welke aan de gemeente toebehooren, dan 
ook niet opgaat; 

dat de voorschriften, vervab in art. 4 onder 
3 tot en met 5, in art. 5 en art. 6 geenszins 
overdreven zijn en niet uitgaan boven de voor
waarden, welke door het Staatsboschbeheer bij 
verkoop normaal voor de bebouwing aan de 
Burgemeester-de-Manlaan zijn gesteld; 

dat ten slotte des appellants opmerking be
treffende den op het uitbreidingsplan gepro
jecteerden weg, welke zijns inziens onnoodig zou 
zijn, niet ter zake dienende is, aangezien het 
bedoelde uitbreidingsplan, hetwelk reed,s in 
1929 is goedgekeurd, thans niet aan de orde 
is en daartegen thans geen bezwaren meer 
kunnen worden gemaakt; 

dat voor het overige, blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten, de exploitatie-mogelijkheid 
voor des appellants terrein aanmerkel ijk groo
ter is, dan door hem wordt verondersteld ; 

dat immers bij medewerking door de ge
meente aan een geringe opschuiving van den 
bedoelden geprojecteerden weg, waartegen, 
blijkens de stukken, bij het gemeentebestuur 
geen bedenking bestaat, met inachtneming van 
het uitbreidingsplan op het perceel, dat vol
gens de kadasterkaart een frontbreedte heeft 
van 131 m, naast de bestaande woning nog 
drie enkele woningen met een perceelsbreedte 
van 26 m of 1 enkele woning en twee blokken 
van twee woningen kunnen worden gebouwd; 

dat mitsdien ook dit bezwaar van den appel
lant moet worden afgewezen; 

0. ten aanzien van het beroep van den ap
pellant Ingen-Housz, dat, al moge op de ter
reinen tegenover des appellants perceel aan 
de Oranjelaan een oude, gesloten bebouwing 
aanwezig zijn, en op het aangrenzende terrein 
(hoek Oranjelaan-Burgemeester-Kerstenslaan) 
onla.ngs een gesloten bebouwing zijn voltooid, 
zulks "tt!>ft gèènsz ins wettigt, 09k op des appel
lants terrein gesloten bebouwing toe te staan; 

dat toch de ten Noord-Westen van dit terrein 
gelegen gronden nog in het uitbreidingsplan 
begrepen zijn en voor open bebouwing . zijn 
bestemd; dat behoudens een paar landhuizen 
en boerderijen daar nog uitsluitend weiland 
ligt ; dat het verdere gedeelte van de Oranje
laan trouwens ongeschikt is voor dichtere be
bouwing, ,aangezien het ·onvoldoende is ver• 

hard en niet van rioleering voorzien; dat 
naast het perceel des appellants het uitbrei
dingsplan een nieuwen toegangsweg tot het 
Montensbosch bevat, waar een zeer open villa
bebouwing is ontworpen; 

dat gesloten bebouwing op des appellants 
perceel den toegang tot dit villapark volkomen 
zou bederven; 

dat door de desbetreffende voorschriften de 
appell ant niet onredelijk wordt getroffen, aan
gez ien zij, bij eventueele afbraak van de be
staande villa, den bouw van drie woningen 
op het bedoelde terrein gedoogen; 

0. ten aanzien van het beroep van de We
duwe Asselbergs-van Dixhoorn, dat weliswaar 
het beroepschrift niet door haar, maar door 
C. J . Asselbergs is onderteekend, doch dat is 
geschied namens de belanghebbende, terwijl 
er geen gegronde reden aanwezig is, om de 
beweerde machtiging in twijfel te trekken; 

dat dus deze appellante, in tegenstelling met 
de meening van Ged. Staten, mede in haar 
beroep ontvankelijk is; 

dat, wat de hoofdzaak betreft, de bezwaren 
dezer appellante, voorzoover niet reeds hier
boven weerlegd, Ons ongegrond voorkomen; 

dat de beoordeeling van den "ordelijken 
staat", waarin krachtens de verordening voor-, 
zij- en achtererven als tuin moeten worden 
gehouden, gereedelijk aan burgemeester en 
wethouders kan worden overgelaten, terwijl e r 
geen aanleid ing is van dit college willekeur 
te duchten; dan wel een streven om zwaardere 
eischen te stellen dan noodig is voor het doel, 
waarvoor de desbetreffende bepalingen ge
schreven zijn, met name de te groote verwil
dering en overwoekering der beplanting te 
voorkomen; 

dat de bepalingen in de artt. 3 en 8, be
treffende de perceelsscheidingen, Ons geenszins 
onredelijk voorkomen, te minder, daar volgens 
art. 12, sub d, de leden 1 en 2 van art. 8 niet 
van toepassing zijn ten aanzien van op het 
tijdstip van het in werking treden der veror
dening bestaande gebouwen, zoolang de be
staande afscheidingen niet geheel worden ver
nieuwd; 

dat het voorts onjuist is, hetgeen door de 
appellante wordt beweerd, als zoude er na 
slooping van de bestaande bebouwing op hare 
perceelen gezamenlijk niet meer dan één wo
ning of een blok van twee woningen kunnen 
worden gebouwd, aangezien volgens de voor
schriften op de perceelsgedeelten ten Zuiden 
van den geprojecteerden weg één enkele wo
ning en een dubbele woning kunnen worden 
gebouwd, terwijl de perceelsgedeelten ten 
Noorden van den bedoelden weg, in verband 
met art. 12, met een woning bebouwd kunnen 
blijven, zoodat de totale exploitatie-mogelijk
heid uit twee enkele en een dubbele woning 
bestaat; 

dat mitsdien ook dit beroep aan de goedkeu
ring van het raadsbesluit niet in den weg staat; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te yerklaren . 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 

(A.B.) 
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27 Februari 1937. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 43.) 

Art. 43 behoort niet te worden gebrui kt 
om in afwachting van nadere, gedetail
leerde regelingen, aangepast aan de be
hoeften van de onderscheidene dealen der 
gemeente, voorloopig veranderingen in den 
bestaanden toestand tegen te houden. 

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

de Weduwe Z. Asselbergs-van Dixhoorn, en C. 
L. M. Ingen-Housz, te Breda, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van oord
Brabant van 10 Juni 1936, houdende goed
keuring van bebouwingsvoorschriften; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
10 Februari 1937, N°. 41; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 23 Februari 1937, N °. 
1223 M/P. B. R. , afd. Volkshuisvesting; 

0 . dat de gemeenteraad van Breda in zijne 
vergadering van 29 Augustus 1935 voorschrif
ten heeft vastgesteld ingevolge art. 43 der 
Woningwet voor gronden, gelegen in de be
bouwde kom zijner gemeente; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant bij hun besluit van 10 J uni 1936 aan dit 
besluit hunne goedkeuring hebben verleend; 

dat van dit besluit 1 °. ir. C. J . Asselbergs, 
namens de Wed. Z. Asselbergs- van Dixhoorn, 
te Breda, en 2°. C. L. '1. Ingen-Housz, al
daar, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de appellant, onder 1 °. genoemd, namens 
zijne lastgeefster aanvoert, dat zij eigenares e 
is van de perceelen, kadastraal bekend sectie 
E nummers 50 en 54, welke perceelen aan 
elkaar grenzen en in het gebruik één geheel 
uitmaken, terwijl op perceel E 54 één vrij
staande woning is gebouwd; 

dat deze perceel en daardoor vallen onder 
de "Bebouwingsvoorschriften Bebouwde Kom" 
volgens art. 3, sub 1 ; dat, ingevolge deze 
Bebouwingsvoorschriften op deze groote per
ceelen samen geen andere woningen meer 
zouden mogen worden gebouwd en bij afbraak 
en herbouw slechts weer één woning zou mo
gen worden gebouwd, behoudens ontheffing 
door burgemeester en wethouders volgens art, 
9 van genoemde voorschriften, met eventueel 
beroep op den gemeenteraad, volgens art. 10 
van genoemde voorschriften; dat, ingevolge 
art. 7 van de genoemde Voorschriften, het 
perceel E 50 met een bouwverbod wordt be
last; dat weliswaar de artt. 9 en 10 der 
Voorschriften de mogelijkheid van ontheff ing 
open laten, doch dat een dergelijke bepaling 
in het geheel geen rechtszekerheid geeft; 
dat het zelfs zou kunnen voorkomen, dat, wat 
aan één eigenaar , wordt geweigerd, aan een 
opvolgonden eigenaar w_ordt toegestaan, ter
wijl tevens een verandering van opvatting of 
van samenstelling van het college van burge
meester en wethouders of van den gemeente
raad, wijziging zou kunnen brengen in het à! 
of niet toestaan van ontheffing, of in de voor
waarden, te stellen bij de ontheffing ; dat, 
blijkens de memorie van toelichting bij art. 
43 van de Woningwet, de bedoeling van dit 
artikel is: ,,Dat de rechtszekerheid niet be
hoort te ontbreken, doordat een beslissing 

eerst kan vallen, wanneer een bouwvergun
ning is gevraagd, en de belanghebbende vrij 
zeker reeds kosten heeft gemaakt" en voorts : 
.,Dat objectief recht eisch is, en niet oogen
bl ikkel ijk subjectief inzicht den doorslag 
geeW'; dat de Bebouwingsvoorschriften Be
bouwde Kom feitelijk neerkomen op een bouw
verbod op alle open gronden binnen de bebouw, 
de kom, behoudens ontheffing door burgemeester 
en wethouders met beroep op den gemeente
raad, met mogelijke inlassohing van onbeken
de voorwaarden, terwijl tevens · schadevergoe
dingsbepalingen ontbreken; dat blijkbaar deze 
Bebouwingsvoorschriften in trijd zijn met de 
Woningwet; dat zij zich ten zeerste benadeeld 
voelt, indien deze voorschriften zouden gel
dend worden, doordat zij dan op haar peroeel 
niets meer mag bouwen, terwijl zij bij aan
koop destijds van het perceel met een grooten 
tuin heeft overwogen, dat de tuin al tijd eene 
groote waarde wu hebben als bouwgrond, 
welke waarde op deze wijze wu worden ver
nietigd; 

dat de appell ant onder 2° genoemd aan
voert, dat hij eigenaar is van het perceel , 
kadastraal bekend sectie E N °. '40, welk per
ceel bebouwd is met een woning, en daardoor 
valt onder de " Bebouwingsvoorschriften Be
bouwde Kom" volgens art. 3 sub 1 ; dat, inge
volge deze bebouwingsvoorschr iften, op dit 
groote perceel (meer dan 5000 m2) geen an
dere woningen meer zouden mogen worden ge
bouwd, en bij afbraak en herbouw slechra weer 
één woning zou mogen worden gebouwd, be
houdens ontheffing door burgemeester en wet
houders volgens art. 9 van genoemde voor
schriften, met eventueel beroep op den ge
meenteraad, volgens art. 10 van de genoemde 
voorschriften; dat het perceel gelegen is aan 
de Oranjelaan te Breda, welkia" laau tot aa11 
zijn perceel aan beide zijden bebouwd is met 
aaueengesloten huizen, in de Voorschriften 
genoemd: ,,Gesloten Bebouwing"; dat de 
Oranjelaan in het geheel geen karakter van 
"Open Bebouwing" heeft en er dus allerminst 
reden is, om speciaal voor één perceel Open 
Bebouwing te eischen; dat weliswaar de a r tt. 
9 en 10 der Voorschriften de mogelijkheid van 
ontheffing open laten, doch dat een dergelijke 
bepaling in het geheel geen rechtszekerheid 
geeft; waarop hij een betoog laat volgen van 
geheel dezelfde strekking als dat van den 
appellant onder 1 °; 

0. dat, blijkens de ingewonnen ambt.~berich
ten, de in de bovenvermelde verordening ver
vatte - zeer vaag gehouden - regeling slech ts 
een voorloopig karakter draagt en beoogt orn, 
in afwachting van de totstandkoming van een 
stel verorden ingen, waarin wijk voor wijk de 
aard der bebouwing en de bestemming der 
gronden worden aangegeven, daar, waar tha11s 
open of halfopen bebouwing aanwezig is, be
houdens de mogelijkheid van ontheffing, den 
bestaanden toestand te handhaven; 

dat een voorloopige regeling, als hier i8 
vastgesteld, zich met de strekking van art. 43 
der Woningwet kwalijk verdraagt; 

dat toch dit wetsvoorschrift, voortgekome11 
uit de behoefte aan eene regeling, die bij
voorbeeld mogelijk maakt, dat winkels ui t 
zekere straten worden geweerd of dat zekere 
wijken een bepaald karakter behouden, niet 



89 1 " MAART 1937 

behoort te worden gebruikt, om, woals h[er 
geschiedt, in afwachting van nadere, gedetail
leerde regelingen, aangepast aan de behoeften 
van de onderscheidene deelen der gemeente, 
voorloopige veranderingen in den bestaanden 
toestand tegen te houden; 

dat de verordening weliswaar de mogelijk
heid van ontheffing openlaat, doch dat wille
keur daarbij niet is uitgesloten en in ieder 
geval daardoor niet vol doende rechtszeker
heid wordt verkregen; 

dat op grond van een en ander, naar Ons 
oordeel, het voormelde raadsbesluit niet voor 
goedkeuring vatbaar is; 

dat het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten mitsdien niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Gede

puteerde Staten van Noord-Brabant van 10 
Juni 1936 aan de Bebouwingsverordening Be
bouwde Kom, vastgesteld door den raad der 
gemeente Breda bij zijn besluit van 29 Augus
tus 1935, alsriog goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz .. 

(A.B.) 

1 Maart 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Mot.- en Rijw.wet art. 22; Sv. 
artt. 422 en·· 424.) 

De R.echtb. heeft uit de gebezîgde be
wijsmiddelen, i. v. m. algemeene ervar ings
regelen, kumlen afleiden, dat req. verkeer
de onder wodanigen invloed van het ge
bruik van alcoholhoudenden drank, dat hij 
niet in staat moest worden geacht het 
motorrijtuig naar behooren te besturen. 
Of dit terecht is geschied, blijft voor reke
ning van den judex facti. 

Nergens wordt voorgeschreven, dat de 
naleving van het in het tweede I id van art. 
424 Sv. gegeven voorschrift in het vonnis 
moet worden vermeld; deze vermelding 
behoort ook niet naar haren aard in eene 
rechterlijke uitspraak te worden opgeno
men. [Vaste jurisprudentie.] 

De wet verplicht den rechter niet in zijn 
vonnis m. z. w. kenbaar te maken, dat hij 
overeenkomstig het voorschrift van art. 422 
Sv., dat hij zoowel naar aanle iding van 
het onderwek op de terechtzitting in h. b. 
als van het onderzoek in prima heeft te 
beraadslagen, gehandeld heeft. 

Met toepa sing van art. 442 Sv. alsnÓI{ 
onder de artike len, waarop de oplegging 
van straf berust, meàe art. 29 M. en 
R.wet genoemd. 

Op het beroep van J. W. R. , monteur, te 
Groningen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Groningen 
van 19 Nov. 1936, waarbij requirant in hoo
ger beroep, met vernietiging van een monde
ling vonnis van het K antongerecht te Gro
ningen van 12 Juni 1936 - houdende requi
rant's veroordeè'ling tot een geldboete van 
een honderd vijftig gulden en een vervangende 
hechtenis van dertig dagen - terzake van: 
"als bestuurder van een motorrijtuig daarmede 

rijden over een weg, terwijl hij verkeert onder 
zoodanigen ,,-,vloed van het gebruik van al
coholhoudenden drank, dat hij niet in staat 
moet worden geacht het rijtuig naar behooren 
te besturen", met aanhaling van de artt. 22 
aanhef en sub b, 31 Motor- en Rijwielwet, 23, 
91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
honderd vijftig gul den en een vervangende 
hechtenis van dertig dagen, met ontzegging 
van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen 
voor den tijd van één jaar. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het -verslag van den Raad heer 

Donner· 
Gezie~ de insinuatie, namens den Proc. -Gen . 

aan den requirant beteekend, ter kennisgeving 
van den dag, voor de behandeling dezer zaak 
bepaald; 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur en I uiden
de: 

1. S. en/of v. t. van de artt. ·338, 339, 341, 
342, 348, 349, 350, 351, 352, 358, 359, 415, 
422, 423, 424 en 425 Sv., artt. 22 aanhef en 
sub b, 29 en 31 der Motor- en Rijwielwet en 
de artt. 23 en 91 Sr., door den verzoeker te 
veroordeelen wegens overtreding van art. 22 
aanhef en sub b der Motor- en Rijwielwet, 
hoewel de Rechtbank uit geen der in het von
nis opgenomen bewijsmiddelen kon afleiden 
dat verzoeker, rijdende over den Turfsingel, 
niet in staat moest worden geacht het door 
hem bestuurde motorrijtuig naar behooren te 
besturen; 

2. S. en/of v. t. van dezelfde artikelen als 
in het eerste middel vermeld, omdat uit het 
vonnis van de Rechtbank niet blijkt dat de 
Rechtbank slechts met éénparigheid van stem
men tot een zwaardere straf heeft veroordeeld 
dan door den K antonrechter is opgelegd, nu 
immers blijkens het vonnis der Rechtbank al
leen de verzoeker in hooger beroep is geko
men; · 

3. S. en/of v. t. van de artt. in het eerste 
middel genoemd, omdat het vonni van de 
Rechtbank niet vermeldt (ofschoon straf is 
opgelegd) de wettelijke voorschriften waarop 
deze strafoplegging is gegrond, met name niet 
vermeldt art. 29 der Motor- en Rijwiel wet; 

4. S. en/of v. t. van de artikeleu in het 
eerste middel genoemd, omdat uit het vonnis 
der Rechtbank niet blijkt, dat de beraadsla
ging, bedoeld in de artt. 348 en 350 Sv., is 
ge ch ied zoowel naar aanleiding van het on
derzoek op de terechtzitting in hooger beroep 
a ls van het onderzoek op de terecbtzitting in 
eersten aanleg, zooals dit volgens het proces
verbaal dier terechtzitting heeft plaats gehad; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, dat hij te Grnnin
gen in den nacht van Zaterdag 25 op Zondag 
26 April 1936, des voormiddags omstreeks 1¼ 
uur, als bestuurder van een auto daarmee 
heeft gereden over den voor het openbaar ver
keer openstaapden rijweg, de Turfsingel, ter
wijl hij verkeerde onder zoodanigén invloed 
van het gebruik van alcoholhoudenden drank, 
dat hij niet in staat geacht moest worde11 het 
motorrijtuig naar behooren te besturen; 
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0. ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat de bewezenverklaring blijkens het vonnis 
.steunt op den inhoud van de volgende verkla
ringen: 

getuige Koert Dijkman: dat hij a ls agent 
van politie in den nacht van Zaterdag 25 op 
Zondag 26 April 1936 een auto, gemerkt A 
6612, ronder brandend achter! icht zag rij<len 
over den voor het openbaar verkeer open
staanden rijweg de Turfsingel te Groningen; 
dat hij dien auto over het Gedempte Boterdiep 
achterna gereden is en hem daarna zag staan 
bij de garage van den verdachte, terwijl ver
dachte uit dien auto stapte, dat hij alstoen 
waarnam, dat verdachtes adem naar a lcoho1-
houdenden drank riekte, dat zijn spraak be
lemmerd was en zijn gang eenigszins onzeker, 
dat de verdachte schold en tierde en belee
digende taal uitsloeg, en zelfs over den Kan
tonrechter Mr. Weersma beleedigende woor
den gebruikte; dat de verdachte naar hem, 
getuige, en naar getuige Meyer opzettelijk een 
bezem gooide; 

getuige Theodorus Gradus Meyer: dat hij 
a ls agent van politie in na te melden nacht 
in politiedienst werkzaam was; dat hij in den 
nacht van Zaterdag 25 op Zondag 26 April 
1936 des voormiddags omstreeks 1 ¼ uur den 
verdachte als bestuurder van auto A 6612 
over den voor het openbaar verkeer open
staanden rijweg, de Turfsingel, te Groningen 
heeft zien rijden; dat die auto daarna stond 
bij verdachtes garage met nog warme motor; 
dat hij den verdachte opmerkzaam maakte -op 
het feit, dat hij zonder brandend achterlicht 
gereden had; dat de verdachte tegen hem, 
getuige, aanslingerde, dat verdachtes spra_ak 
belemmerd was, 'dat zijrt _ adem naar a lcohol~ 
houdènden drank riekte; dat de v~rdachte 
raasde en tierde; dat de omwonenden voor 
den dag kwamen; dat verdachte den vorigen 
getuige en hem voor alles uitmaakte wat lee
lijk was, en zelfs beleedigende woorden be
zigde aan het adres van den Kantonrechter 
Mr. Weersma; dat verdachte naar hem, ge
tuige, en naar den getuige Dijkman opzettel ijk 
een bezem gooide; 

de verdachte: dat hij in den bedoelden 
nacht te Groningen als bestuurder van een 
auto A 6612 gereden heeft over den open
baren r ijweg, de Turfsingel; dat hij des na
middags in Assen geweest was en daar bier 
gedronken had en later in Groningen ook nog 
een glas bier gedronken had in café De Boer; 
dat hij bij zijn garage woorden heeft gehad 
met de verbalisanten; dat hij dage lijks met 
een auto de smalle ingang van zijn garage in
rijdt; 

dat de Rechtbank aan baar bewezenverkla
ring nog de volgende overweging heeft toege
voegd: 

" dat des verdachten raadsman Mr. Bolt 
heeft betoogd en trachten aan te toonen, dat 
de verdachte wel in staat zou zijn geweest om 
een motorrijtuig naar behooren te besturen, 
immers de verdachte de manoeuvre tot stand 
bracht om zijn auto door een moeilijk in te 
rijden smallen gang naar zijn garage te rijden, 
maar de R echtbank van oordeel is, dat, al 

· moge de verdachte in bewusten nacht den 
dagelijks door hem bereden ingang behoorlijk 

zijn ingereden, dit niet wegneemt, dat gez ien 
zijn houding, gedraging en toestand waarin 
hij door verbalisanten werd aangetroffen, de 
verdachte verkeerde onder zoodanigen invloed 
van het gebruik van alcoholhoudenden drank, 
dat hij niet in staat geacht kon worden een 
motorrijtuig naar behooren te besturen;" 

dat het eerste middel tevergeefs tegen deze 
beslissing opkomt, vermits de R echtbank ui t 
de gebezigde bewijsmiddelen, in verband met 
algemeene ervaringsregelen, heeft kunnen af
leiden, dat requirant . verkeerde onder zooda
nigen invloed van het gebruik van alcohol
houdenden drank, dat hij n iet in staat moest 
worden geacht het .motorrijtuig naar behooren 
te besturen, terwijl de vraag of zulks - mede 
in verband met andere in het geding aange
voerde omstandigheden - terecht is geschied, 
moet blijven voor rekening van den rechter, 
die over de feiten oordeelt ; · 

dat het tweede middel daarop moet afstui
ten, dat nergens wordt voorgeschreven dat de 
naleving van het in het tweede lid van art. 
424 Sv. gegeven voorschrift in het vonnis moet 
worden vermeld, eu deze vermelding ook niet 
naar haren aard in een rechterlijke uitspraak 
behoort te worden opgenomen; 

dat het derde middel is gegrond, doch de 
H. R. termen vindt te dien aanzien, gelij k 
hieronder zal geschieden, art. 442 Sv. toe te 
passen; 

dat het vierde m iddel niet tot cassatie kan 
leiden, omdat - daargelaten of het, in ver
band met de mededeeling in het vonnis, dat 
de R echtbank- de _stukken van het geding heeft 
gezien, niet feitelijken grondslag mi t - de 
wet nergens den rechter verplicht in zijn von
nis met zoovele •. woorden kenbaar te maken, 
dat hij overeenkomstig het voorschrift van art. 
422 Sv., om wowel naar aanleid ing van het 
onderzoek op de terechtzitting in hooger be
roep als van het onderzoek op de terechtzitting 
in eersten aanleg te beraadslagen, heeft ge
handeld ; 

Vernietigt het bestreden vonnis doch a lleen 
voorzoover als artikel der wet, waarop de 
oplegging van de straf rust, niet is vermeld 
art. 29 van de Motor- en Rijwielwet; 

Rechtdoende ingevolge art. 442 Sv.; 
Ver taat, dat onder de artikelen, waarop de 

oplegging van de straf rust, mede wordt ver
meld art. 29 der Motor- en Rijwielwet; 

Verwerpt het beroep voor a l het overige. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv .-Gen. van Lier, zij het dan dat deze 
zich t. a. v. het vierde m.iddel bepaald heeft 
tot de verklaring, dat het /eitelijken grond
slag mist, 01ndat uit de uitspraak van de 
Rechtb. blijkt, dat zij kennis heeft genomen 
van het p.-v . van het verhandelde in prima. 
R ed.] 

(N. J .) 

1 Maa,·t 1937. ARREST van den Hoog-en 
Raad. (Reclame-verordening Gelderland 
art. 2; Wet Alg. Bep. art. 11.) 

In art. 2 van de verordeni ng tot het 
weren van ontsierende reclame in de lan
delijke gedee lten der gel)1eenten in Gelder-
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land valt ondel' reclame voor zaken, die 
worden vervaardigd op of in het betrokken 
onroerend goed, reclame voor voortbreng
selen van een op of in het betrokken on
roerend goed uitgeoefend wordend bedrijf 
[i.c. hoenderpark met machinale broed
inrichting]. Hoewel de woorden, letterlijk 
opgevat, ruimte tot twijfel laten, is de uit
legging in vorenstaanden zin met de stl'ek
king der bepaling in overeenstemming. 
Dat daarin t. a. v. reclame voor de voort
brengselen van eigen bed1·ijf een onder
scheiding naai' den aard van het voort
brengingsproces zou kunnen zijn bedoeld 
is niet in te zien. 

Op het beroep van den Ambtenaar van het 
0. M. bij het Kantongerecht te Zutphen, re
quirant van cassatie tegen een mondeling von
nis van voornoemd Kantongerecht van 2 Dec. 
1936, .waarbij Tj. K ., hoenderparkhouder, te 
Warnsveld, ter zake van het te zijnen aanzien 
bewezen verklaarde is ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en luiden
de: 

S., althans v. t. van de artt. 350, 351 en 
358 Sv. junctis de artt. 1, 2 en 4 der Gelder
sche Reclameverordening; 

welk middel aldus is toegelicht: 
dat art. 2 der Geldersche Reclameverorde

ning onder andere ten aanzien van "zaken, 
die worden vervaardigd op of in het betrok
ken onroerend goed" een strafbaarheid uit
sluitende omstandigheid in uitzicht stelt, welke 
uitzonderingsbepaling uit den aard der zaak 
strikt geïnterpreteerd dient te worden; 

dat de Kantonrechter ten onrechte - over
eenkomstig het verweer van verdachte - heeft 
.aangenomen, dat het kunstmatig uitbroeden 
en opfokken van kuikens onder het begrip 
"vervaardigen van zaken" zou vallen, op 
welke onjuiste rechtsbeschouwing het ontslag 
van rechtsvervolging gebaseerd blijkt te zijn; 

dat immers "het vervaardigen van zaken" 
een zuiver materieel begrip is, hetwelk uitslui
tend stoffelijke handelingen kan omvatten, 
waarvan het resultaat van menschelijke energie 
en vernuft afhankelijk is, terwijl het tot leven 
doen geraken van een ei (zij het dan ook 
langs kunstmatigen weg) eene gebeurtenis is, 
waarvan de voltrekking en voltooiing ten 
eenenmale buiten de macht van den mensch is 
gelegen; · 

dat bedoelde uitzonderingsbepaling in het 
onderhavige geval derhalve niet kon worden 
toegepast; 

dat de Kantonrechter - het. feit, zooals het 
bij dagvaarding te laste was gelegd, bewezen 
verklaard hebbende - mitsdien verdachte ook 
aan opgemelde overtreding had behooren 
schuld ig te verklaren en deswege te veroor
"déelen; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan gere
quireerde is ten làste gelegd, dat hij den 26 
October 1936, des namiddags circa 2 ure, on
der de gemeente Warnsveld op een perceel 

grond, kadastraal bekend in die gemeente 
Sectie B. N°. 1110, welk onroerend goed was 
iselegen in het landelijke gedeelte dier ge
meente, als bedoeld in de artt. 1 en 2 der 
Verordening tot het weren van ontsierende 
reclame in de provincie Gelderland, aanwezig 
heeft gehad een groot reclamebord met het 
opschl'ift: ,,Hoenderpark Buitenzorg T . Knot-
tenbelt, Eendagskuikens .. ... . cent, 8 w.k. 
Hennen'' · 

dat d~' Kantonrechter het telastegelegde 
heeft bewezen verklaard, doch heeft beslist, 
dat het bewezenverklaarde niet oplevert een 
strafbaar feit en gerequireerde diensvolgens 
heeft ontslagen van alle rechtsvervolging, 
zulks op grond, dat het woord "vervaardigen" 
in art. 2 der Geldersche Reclameverordening 
in uitgebreiden zin moet worden opgevat, in 
dier voege, dat het betrekking heeft op de 
voortbrengselen van het bedrijf, zoodat daar
ondel' ook te verstaan is het voortbrengen 
van plantaardige of dierlijke producten, ter
wijl gebleken is, dat de reclame op het bord 
betrekking heeft op voortbrengselen van ver
dach tes bedrijf; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat de artt. 1 en 2 van de Verordening tot 
het weren van ontsierende reclame in de 
landelijke gedeelten der gemeente in Gelder
land van 8 Januari 1925 N°. 15, zooals deze 
laatstelijk is gewijzigd bij Statenbesluit van 
30 Januari 1936 n°. 14, luiden als volgt: 

Art. 1. 1. Behoudens het in al't. 2 bepaal
de, is het verboden een onroerend goed of 
eenige zaak, daarop aanwezig, op welke wijze 
ook, hetzij geheel of gedeeltelijk, tot reclame 
te bezigen of daartoe te bestemmen, indien 
dat onroerend goed is gelegen in een -ge
meente, welke, of in het gedeelte van een 
gemeente, hetwelk, overeenkomstig het tweede 
lid van dit artikel als " landelij k" is aange
wezen; 

2. Gedeputeerde Staten wijzen, na overleg 
met het Gemeentebestuur aan, of een ge
meente in haar geheel of gedeel tel ijk als 
"landelijk" wordt aangemerkt en stellen in 
het laatste geval de omschrijving van het 
,, landelijk" gedeelte vast. 

Art. 2. De verbodsbepaling van het vorige 
artikel geldt niet de reclame voor zaken, die 
worden vervaardigd op of in het betrokken 
onroerend goed, noch de 1·eclame in het deel 
van een onroerend goed, hetwelk als winkel 
wordt gebruikt, noch de reclame in een ge
bouw, welke niet van den openbaren weg 
zichtbaar is; 

dat de Kantonrechter terecht van oordeel is 
geweest, dat in art. 2 onder reclame voor za
ken, die worden vervaardigd op of in het 
betrokken onroerend goed, valt reclame voor 
voortbrengselen van een op of in het betrok
ken onroerend goed uitgeoefepd wordend be
drijf· dat weliswaar de woorden, letterlijk op
gevat, ruimte tot twijfel laten, doch de uit
legging in vorenstaanden zin in overeenstem
ming is met de strekking van de bepaling; 
dat toch bezwaarlijk valt in te zien, waarom 
daarin ten aanzien van reclame voor de vool't
brengselen van eigen bedrijf een onderschei
ding naar den aard van het voortbrengings
proces zou kunnen zijn bedoe~.d; 
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dat het middel dus niet tot Óass'atie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv. -Gen. van Lier, die opme,·kt: 

,,Het betreft in deze producten van het be
drijf van gerequireerde, welke voortbrengse
len verkregen worden door gebruikmaking 
van broedmachines. De algemeene bewoor
dingen van art. 2 dat spreekt van zaken, die 
vervaa rdigd worden op of in het onroerend 
goed, omvatten naar mijne meening alle be
drijfsvoortbrengselen. Alle voortbreng e len, 
welke in het bedrijf tot voltooiing worden ge
bracht, zijn zaken, welke daar worden ver
vaardigd. En nu daargelaten of reeds niet de 
eieren , welke door de kippen in een hoender
park worden gelegd, als zaken in den zin 
van art. 2, in het hoenderpark vervaardigd, 
behooren te worden aangemerkt, waa rover het 
thans niet gaat, als dergelijke zaken zijn zeker 
m. e. te beschouwen kuikens welke daar door 
verrichte werkzaamheden n .l. door aanwen
ding van broedmachines tot voltooiing en 
leven zijn gebracht. De K antonrechter heeft 
a lzoo naar mijne opvatting art. 2 der Ver
ordening niet verkeerd toegepast noch ge
schonden en met het aangevoerde bezwaar kan 
ik niet meegaan." R ed.] 

( . J . ) 

1 Maart 1937. ARREST van den H oogen 
R aad. (Hinderwet art. 2; Sv. art. 450. ) 

N amens a lle verdachten is bij schriftuur 
het middel voorgesteld en toegelicht door 
1:r. v. M. , den onder IV genoemden req . 

tot cassatie. Mr. v. M. is echter voor het 
H of verschenen voor zichzelven en a ls ge
machtigde van de andere drie requiranten. 
Daar nu, in cassatie van eene bijzondere 
schriftelijke machtiging niet blijkt, was 
Mr. v. M. niet bevoegd namens die drie 
mede-requiranten eene schriftuur in te die
nen, zoodat te hunnen aanzien· op die 
schriftuur geen acht kan worden geslagen . 

Op grond van zijn feitelijke vaststelling, 
dat het betrokken terre in, groot ongeveer 
5½ H.A., van den Rijksweg door een 
schu tting gescheiden, voorzien was o. m. 
van een rijvloer, scha ftlokaal, J>rivaat en 
fi etsenbergplaats en reeds vanaf 1932 tot 
op heden a ld us a ls stortplaats van vu il in 
gebruik was, heeft het Hof zeer zeker 
kunnen aannemen, dat hier sprake is van 
een " inrichti ng" in den Zin der Hinderwet. 

H et verweer, da t hier niet een inrichting 
zou zijn tot verwerken va n afval , is door 
het Hof op juiste wijze weerlegd. Dat van 
"verwerken" van · afval ·a ll een sprake zou 
zijn, wanneer men actief en doelbewust het 
a fra l voor eenig werk verbruikt of wel tot 
een stof van andere samenstelling doet 
overgaa11, beteekent een te enge opvatting 
van "verwerken" . W anneer afval in con1-
binatie met daarop gestorte aarde, wordt 
gebezigd tot ophooging van een terrein, 
waarbij een verteringsproces wordt teweeg
gebracht, wordt deze afval wel degelijk 
verwerkt; - het zou zelfs ook het geval zijn, 

indien geen verteringsprnces zou plaats 
vinden. 

De bestemming van het storten va n a fval 
en aat·de voor ophooging van het terrein 
verhindert niet, dat de inrichting word t 
beschouwd als bestemd tot verwerking van 
het afval, dat voor die ophooging wordt 
gebezigd. 

Op het beroep van I. Mr. Dr. W. G. v. S., 
Oud Burgemeester der gemeente Breda, te 
M aastricht, II. C. L. M. B., Oud Wethouder 
der gemeente Breda, te Breda, III. J . J . v. 
B ., Wethouder der gemeente Breda, te B reda, 
IV. E. L. H. M. v . M., Wethouder der Ge
meente Breda, te Breda, requ iranten van cas
satie tegen een te hunnen laste gewezen arrest 
van het Gerechtshof te ' s-H ertogenbosch van 
26 Oct. 1936, waarbij in hooger beroep, na 
verwijzing der zaak bij 's Hoogen R aads ar
rest van 4 M ei 1936, met vernietiging van 
eene door het Kantongerecht te Breda op 24 
Mei 1935 gedane uitspraak, requiranten, ter 
zake van " het als hoofd van ·een onderneming 
zonder de vereischte vergunning een in art. 2 
van de Hinderwet omschreven inrichting in 
werking houden" , met aanh aling van de artt. 
1, 2, 22, 27 der Hinderwet, 23 en 91 Sr., zijn 
veroordeeld ieder tot eene geldboete van vijf
tig cents en één dag vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

N a verwijzing van de zaak bij het arrest 
van den H . R. dd. 4 Mei 1936 heeft het 
Gerechtshof te 's H ertogenbosch , met vernie
t iging van het vonnis van den Kantonrechter 
te Breda. bewezen verklaard, dat requiranten 
op den /i April 1934 te Teteringen te samen in 
vereeniging -zonder de daartoe vereischte ver
gunning van Ged. Staten van N oord-Brabant 
hebben in werking gehouden een inrichting 
tot verwerking van afval, welke inrichting toe
behoorde aan de gemeente Breda en onder 
meer be tond uit een als stortpl aats van vu il 
nis dienend terrein, gelegen aan den Rijks
weg Breda-Terheijden, onder de gemeente 
Teteringen, welk terrein in e igendom toebe
hoorde aan de gemeente B reda en van dien 
Rijksweg was gescheiden met een schutting, 
terwijl dat terrein voorzien was van een rij 
vloer, waarover vrachtauto's van de Bredasche 
gemeentereinigingsdienst mèt vuilnis beladen 
dat terrein opreden, waarna het van deze 
auto's aldaar gestorte vuiln is door werklieden 
werd verspreid en vervolgens met een hoe
veelheid g rond werd bedekt, te rwijl overi gens 
op dat terrein aanwezi g waren een door een 
motor gedreven transportband, een wagen 
voor het drogen en opbergen van kleeren, 
een schaftlokaal, een privaat, een tankwagen 
met drinkwa_ter, een gereedschapswagen en een 
bergpl aats voor fietsen, alsmede eenige ver
lichtingsapparaten, zulks terwijl zij , verdach
ten, alstoen vormende het coll ege van B . en 
W . der gemeente Breda, hoofd der onderne
ming waren. 

Mr. v. M., een der requiranten heeft bij 
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld 
en zulks zoo voor zich zelf als namens de an
dere veroordeelden. M r. v. M . was in persoón 
ter terechtzitting van net Gerechtshof ver-
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schenen en heeft toen • tevens als bij bijzondere 
schriftelijke volmacht daartoe gemachtigde a~ 
andere verdachten vertegenwoordigd. Dat Mr. 
v. M. bevoegd is qok · na.n;iens ·zijn mede
verdachten een schriftuur in te dienen blijkt 
echter niet; hij was niet hun raadsman bij de 
behandeling voor het - Hof en ook is geen 
bijzondere schriftelijke volmacht overgelegd 
als bedoeld in art. 450 Sv. De ingediende 
schriftuur kan derhalve alleen dienen voor 
Mr. v. M. zelf. 

Het door hem voorges'telde middel luidt: 
"S., a lthans v. t. van de artt. 1, 2 en 22 

der Hinderwet, alsmede van artt. 350, 351, 
352, 358, .359, 398 en 425 Sv., omdat uit de 
bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid, dat 
hier was een inrichting, noch een inrichting 
tot verwerking van afval, daar toch dit afval 
zonder eenige bewerking daarvan vanzelve te 
niet ging." ' 

Het middel bevat twee grieven; er wordt 
betwist, dat hier is een "inrichting" en ook 
dat de afval wordt verwerkt. Dit is ook reeds 
bij de behandeling voor het Hof aangevoerd. 
In het arrest is hierover overwogen: 

,,dat de verdachte sub 4 zoo voor zich, als
mede als gemachtigde van de verdachten sub 
1, 2 en 3, ter 's Hofs terechtzitting heeft be
weerd, 
• le. dat de voorgeschreven stortplaats van 
afval geen "inrichting" zou zijn, doch deze 
bewering faalt, vermits voorschreven terrein, 
groot ongeveer 5½ H.A. en van den Rijksweg 
door een schutting gescheiden, "oorzien o. m. 
van een rijvloer, schaftlokaal , privaat en fiet
senbergplaats en reeds vanaf 1932 tot op heden 
aldus als stortplaats van het stadsvuil in ge
bruik, naar zijn aard, omvang en duur a ls een 
"inrichting" in den zin van a.rt. 1 •en 2 van de 
Hinderwet moet worden beschouwd; 

2e. dat die stortplaats in ieder geval geen 
inrichting is, welke -,,is bestemd tot verwer
king van afval" doch ook deze bewering niet 
opgaat, aangezien het stadsvuil, dat in het 
belang der Volksgezondheid uit de stad moet 
worden verwijderd nadat het door vrachtauto's 
van den Gemeentereinigingsdienst is aange
voerd, door gemeentewerklieden ruwweg wordt 
verspreid en geëgaliseerd en daarna door an
dere werklieden met een laag zwarte aarde, 
welke met een transportband wordt opgevoerd, 
wordt ondergedekt, opdat het ten slotte, nadat 
het terrein op voorschreven wijze in voldoende 
mate zal zijn opgehoogd, als goede bouwgrond 
zal kunnen "'orden gebruikt, waaruit - naar 
het oordeel van het Hof - volgt, dat voor
schreven inrichting tot "verwerking van het 
stadsafval is bestemd"." _ 

De · requirant Mr. van Mierlo heeft voor 
zich en namens zijn mede-verdachten ter te
rechtzitting van het Hof opgegeven: 

"dat het Bestuur der Gemeente Breda reeds 
geru imen tijd vóór 5 April 1934 naar een 
gelegenheid had gezocht· om het stadsvuil uit 
die gemeente te verwijderen en het buiten de 
kom dier Gemeente op te bergen en zulks in 
het belang van de Volksgezondheid; 

dat de Gemeenteraad te Breda toen onge.veer 
in 1932 een stuk grond, gelegen aan dè Rijks- 1 

weg Breda-Terheijden in de Vugt onder de 
gemeente Teteringen, groot ongeveer 5½ H .A. 
heeft gekocht met het d90l om op dat terrein 
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he_!; stadsvuil .te storten .en het . aldus op te 
bergen en aldaar te laten liggen, alsmede om 
tegelijkertija daarvan nog nut te hebben door 
met dat vuil, dat dan telkens op het lage ge
deelte van . dat terrein werd gestort en met een 
hoeveelheid grond werd bedekt, het terrein op 
te hoogen om _ zoodoende dien laaggelegen 
grond van geringe waarde later als goeden 
bouwgrond te kunnen gebruiken; 

dat voorschreven terrein, dat aan de Ge
meente Breda in eigendom toebehoorde , op 
5 April 1934 van den Rijksweg was gescheiden 
door een schutting; 

dat dit terrein voorzien was van een rijvloer, 
bestaande uit ijzeren platen en houten dwars
liggers, waarover op dien datum des namid
dags te ongeveer dri e uur verschillende vracht
auto's van den Bredaschen Gemeentereini
gings-dienst beladen met afval en vuilnis, dat 
terrein opreden; 

dat alstoen en aldaar uit die auto's vuilnis 
en afval op het lager gedeelte van voormeld 
terrein werd gestort en door werklieden ruw
weg verspreid en geëgaliseerd, waarna de 
vuilnis door andere werklieden met een Jaag 
zwarte aarde, welke met een transportband 
werd opgevoerd, werd ondergedekt; 

dat op het terrein aanwezig waren een door 
een motor gedreven transportband, een wagen 
voor het drogen en opbergen van kleeren, 
een schaftlokaal , een privaat, een tankwagen 
met drinkwater, een gereedschapswagen , een 
bergplaats voor fietsen, alsmede eenige ver
lichtingsapparaten; 

dat die storting van afval aldaar derhalve 
geschiedde, l e. om het stadsvuil uit de kom 
der gemeente kwijt te zijn en het aldaar op te 
bergen en te laten liggen, 2e. om het terrein 
aldaar op voorschreven wijze op te hoogen." 

Hieruit blijkt, dat door de gemeente Breda, 
regelingen en schikkingen zijn getroffen, met 
het doel, dat het bedoelde terrein geëxploi 
teerd kon worden om het stadsvuil daar te 
storten en te bezigen voor ophooging, en dat 
daarvoor op het terrein ook zoodanige werk
tuigen en middelen als noodig waren voor het 
werk en het verblijf der werklieden, zijn aan
gebracht. Ook naar mijn inzicht is aldus een 
inrichting in den zin der Hinderwet tot stand 
gebracht; omvang en doel der regeling en de 
aard van het werk en der werkzaamheden 
brengen dit m. e. mede. 

Ook met het andere bezwaar, dat gericht is 
tegen de beslissing, dat de inrichting bestemd 
is tot verwerking van afval , kan ik niet 
meegaan. De aangebrachte vuilnis wordt ge
bezigd voor ophooging van het terrein en 
wordt met een hoeveelheid grond bedekt; dat 
afval wordt derhalve zoodanig gebruikt, dat 
het geen afval - blijft, maar bestanddeel van 
den grond wordt en wordt dus verwerkt. 

Daar ik met de beide grieven door requirant 
van Mierlo aangevoerd niet kan meegaan en 
ook ten aanzien van de andere requiranten de 
gevall en beslissing mij juist voorkomt, con
cludeer ik ten -aanzien van alle requiranten tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het ver~lag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 
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de requiranten voorgesteld bij schriftuur: (zie 1 

Conclusie) i 
0. dat bij het bestreden arrest ten laste van 

requiranten is bewezen verklaard, met qual i
ficatie en strafoplegging als voormeld, dat zij 
enz. (zie Conclus ie); 

Ten aanzien van het ingestelde cassatieberoep: 
0. dat b ij schriftuur namens alle verdachten 

bovenstaand middel is voorgesteld en toege
licht door Mr. v. M. , den onder IV genoem
den requirant tot cassatie; dat echter Mr. v. 
M., blijkens het proces-verbaal der terechtzit
ting, voor het Hof is verschenen a. voor zich
zelven en b. als gemachtigde der requiranten 
onder I, II en III; dat, nu in cassatie van 
eenc bijzondere schriftelijke machtiging niet 
bl ijkt, Mr. v. M. niet bevoegd was namens de 
requiranten I , II en III eene schriftuur in te 
dienen, zoodat te bunnen aanzien op die 
schriftuur geen acht kan worden geslagen; 

Ten aanzien van het door Mr. v. M. voor 
zichzelve ingestelde beroep: 

0. dat de beide grieven in het cassatiemid
del vervat ook voor het Hof zijn aangevoerd 
en het Hof dienaangaande in het bestreden 
arrest heeft overwogen: 

le. enz. (zie Conclusie); 
0. wat de eerste grief betreft, dat inder

daad, gelijk bij de toelichting van deze grief 
wordt aangevoerd, de wet de uitdrukking "in
richting" niet omschrijft; dat echter, op grond 
van de feitelijke vaststelling, vervat in 's Hofs 
overweging onder 1 ° - tegen welke vaststel
l ing, welke grond vindt in de gebezigde be
wijsmiddelen, requirant niet opkomt - het 
Hof zeer zeker heeft kunnen aannemen, dat 
hier sprake is van eene "inrichting" in den 
zin van de Hinderwet; 

0. dat ook de tweede grief door het Hof 
op juiste wijze, waarmede de H. R. zich ver
eenigt, is weerlegd; 

dat requirant hiertegen bij de toelichting 
van het middel nog heeft aangevoerd, dat 
van "verwerken" van aJval alleen sprake kan 
zijn, wanneer men actief en doelbewust het 
afval voor eenig werk verbruikt of wel tot 
eene stof van andere samenstelling doet over
gaan; 

dat echter op deze wijze het begrip "ver
werken" te eng wordt opgevat; dat immers, 
wanneer het afval, in combinatie met daarop 
gestorte aarde, wordt ~ebezigd tot ophooging 
van een terrein, waarbij, gelijk requirant zelf 
aanvoert, een verteringsproces wordt teweeg
gebracht, deze afval wel degelijk wordt ver
werkt, daargelaten nog, dat, naar 's Hoogen 
Raads oordeel , zulks ook het geval zoude zijn, 
indien geen verteringsproces zoude plaats vin
den· 

d~t voorts de omstandigheid, dat de be
stemming van het storten van a fval en aarde 
was ophooging van het terrein, niet verhin
dert om de inrichting te beschouwen als be
stemd tot verwerking van het afval, dat voor 
die ophooging werd gebezigd; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden ; 

Ten aanzien van het beroep, ingediend door 
de requiranten onder I , II en III: 

0. dat, gelijk hiervoren is overwogen, op 
den inhoud der schriftuur niet kan worden 
acht geslagen, terwijl de H. R. geen gronden 

heeft gevonden, waarom het bestreden arrest 
ambtshalve zoude behooren te worden gecas
seerd ; 

Ten aanzien van alle requiranten : 
Verwerpt het beroep. ( . J.) 

3 Maart 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwe~ art. 19 j 0

• art., 12.) 
Een voonvaarde, behelzend dat aan de 

door B. en W. voor de controle op de ge
stelde voorwaarden aangewezen deskuu
digen toegang tot de fabrieksterre inen en 
gebouwen moet worden verleend en zij in 
de gelegenheid moeten worden geste ld 
monsters van het geloosde water te nemen, 
is ia strijd met art. 19, aangezien de bij 
dat art. in het belang van den conces
sionaris gegeven waarborgen ontbreken. 

Ook een voorwaarde, volgens welke de 
kosten van controle voor rekening van den 
concessionaris worden gebracht, is in atrijrl 
met de wet, aangezien deze voonvaarde 
niet betreft de bezwaren van gevaar, seh ade 
en hinder, in art. 12 genoemd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de . V. Chemische Fabrieken en Handels
maatschappij, voorheen firma J. E. de Boer, 
te 's-Gravenhage, tegen het besluit van burge
meester en wethouders van Wadenoijen van 
16 Maart 1936, waarbij haar voorwaardel ij k 
vergunning is verleend tot het uitbreiden van 
een fabriek van teerproducten al daar door 
plaatsing van een distilleerketel, koelbak en 
mengketel met roerwerk en 2 eleotromotoren 
respectievelijk 3 en 1 pk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Februari 1937, N°. 55; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 26 Februari 1937, N°. 112 
H, Afdeeling Arbeid ; 

0. dat burgemeester en wethouders bij hun 
voormeld besluit de bovenvermelde vergun
ning hebben verleend onder een 5-tal voor
,vaarden waarvan de eerste luidt: 

dat de opslag van teerproducten, waarvan 
het vlampunt, bepaald met het toestel van 
Abel-Pensky, lager dan 21 ° C. is gelegen, 
zal geschieden in vaten of fusten, welke be
waard moeten worden op het fabrieksterrein 
op ten minste 3 rn afstand van de erfschei
dingen en op ten minste 5 m afstand van 
brandbare schuttingen en van gebouwen. De 
vaten of fusten moeten geborgen zijn in een 
ru imte, die omgeven is door een waterdich ten 
dam, welke ruimte alle daarbinnen geborgen 
vloeistof kan bevatten. Binnen dezen dam en 
binnen een afstand van 5 m aan alle zijden 
daarbuiten mag nimmer vuur of ander dan 
voldoend geïsoleerd kunst! icht aanwezig zijn. 
De vaten of fusten moeten door een onbrand
baar dak tegen zonnewarmte beschermd zij n. 
Bij de bewaarplaats moeten op een of meer 
doelmatige plaatsen een hoeveelhe id zand van 
ten minste 1 m3 aanwezig zijn met twee doel 
matige schoppen. Indien de bewaarplaats meer 
dan 400 liter vloeistof bevat, moet het af. of 
overtappen van een vat of fust geschieden in 
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een van de tot bergplaats dienende ruimte 
voldoend afgescheiden gedeelte, waar voldoen
de ventilatie verzekerd is; 

en de laatste: 
dat de concessionarisse aan de door burge

meester en wethouders van Wadenoijen voor 
de controle op bovengenoemde voorwaarden 
aangewezen deskundigen toegang tot de fa
brieksterreinen en gebouwen moet verleenen 
en hen in de gelegenheid stellen monsters van 
het geloosde water te nemen; hierbij moet 
door de concessionarisse alle verlangde hulp 
en hulpmiddelen aan deze deskundigen wor
den verstrekt; de kosten van deze controle 
komen voor rekening van de concessionarisse, 
die daartoe voor 1 Februari van elk jaar 
f 100 in handen van burgemeester en wet
houders stort ter nadere verrekening; 

dat de app. in beroep bezwaar maakt tegen 
de gemelde eerste voorwaarde, voorzoover deze 
voorschrijft, dat de vaten of fusten door een on
brandbaar dak tegen zonnewarmte beschermd 
moeten zijn, daarbij aanvoerende, dat het aan
brengen van een onbrandbaar dak, naar haar 
voorkomt, met het oog op brand in plaats van 
veilig, juist gevaarlijk zijn zal; dat toch ingeval 
van brand een dak, als in de vergunning ver
eischt, ook al is dat dak zelf onbrandbaar, alle 
kans loopt in te storten als gevolg van de 
omstandigheid, dat de spijlen, waarop het dak 
rust, tengevolge van de brandhitte het dak 
niet zal kunnen dragen; dat bij zoo'n instor
ting zeer groote kans zal bestaan, dat de voor
geschreven waterdichte dam, die de ruimte, 
waarin de vaten of fusten met brandbare 
vloeistof geplaatst zijn, omvat, zal beschadigd 
worden met het denkbare gevolg, dat de uit 
de vaten gesprongen vloeistof buiten den be
schadigden dam zal komen te loopen, waar
door de brand zich zal uitbreiden en groot 
gevaar zal ontstaan voor de terreinen, die 
buiten de opslagplaats gelegen zijn; dat het 
aanbrengen van een onbrandbaar dak voor 
haar zeer vele kosten medebrengt, welke kos
ten het bedrijf, namelijk de opslag van de 
teerproducten, niet kan dragen; dat de op
slag vrijwel zeker van tijdelijken aard is 
en de ermede te maken verdiensten gering 
zijn; dat zij er in dit verband op wijst, dat 
vele bovengrondsche opslagplaatsen van ex
plosieve stoffen (b.v. tanks, gevuld met ben
zine) ook niet beschermd worden door een 
dak, hoewel die tanks toch ook aan zonne
warmte blootstaan; dat zij hieruit concludeert, 
dat een als bij de vergunning vereischt dak -
afgezien van het gevaar dat dit dak, zooals 
zij hiervoor betoogd heeft, medebrengt - niet 
noodig is, eene omstandigheid, die in casu 
van te meer belang is, nu zij aanvoert, dat de 
kosten voor haar te bezwarend zijn; 

0. dat, daar onder den invloed van de· zon
newarmte de vloeistoffen in de eerste der 
gestelde voorwaarden bedoeld, een voor de 
veiligheid ontoelaatbare damphoeveelheid kun
nen ontwikkelen, de eisch, dat vaten en fusten 
door een onbrandbaar dak tegen zonnewarmte 
moeten zijn beschermd, door burgemeester en 
wethouders terecht is gesteld; 

dat de appellante er wel is waar op wijst, dat 
benzinetanks ook niet door een dak plegen te 
worden beschermd, doch dat, daargelaten, dat 
fusten en vaten gewoonlijk van minderwaar-

diger materiaal dan benzinetanks vervaardigd 
zijn dampontwikkeling bij verwarming ook 
van' tanks pleegt te worden tegengegaan, zij 
het ook op andere wijze, dan voor fusten en 
vaten noodig moet worden geoordeeld; 

dat het zeer wel mogel ij k moet worden ge
acht de stijlen en de andere onderdeelen van 
het dak van vrijwel onbrandbaar materiaal 
te vervaardigen; 

dat, wanneer rle in de bedoelde voorwaarde 
genoemde dam van voldoende afmetingen en 
van kleigrond wordt gemaakt en de grond be
hoorlijk wordt aangestampt, geen vrees behoeft 
te worden gekoesterd voor ernstige beschadi
ging, indien het dak eventueel toch mocht 
instorten; 

dat het aanbrengen van het bedoeld dak 
eenige kosten met zich zal brengen, doch dat 
deze kosten, wanneer op eenvoudige wijze 
wordt te werk gegaan, geenszins groot behoe
ven te zijn; 

dat de bezwaren van de appellante teg&n 
de bedoelde voorwaarde mitsdien ongegrond 
zijn; . 

dat echter de laatste voorwaarde ten onrech
te is gesteld; 

dat toch het eerste ge deel te van deze voor
waarde betreft het toezicht op de naleving 
van de gestelde voorwaarden, welk toezicht 
is geregeld in de artikelen 18 en 19 der Hin
derwet, bij welk laatste artikel waarborgen zijn 
gegeven in het belang van den concessionaris, 
welke wàarborgen hier ontbreken; 

dat dit deel van de voorwaarde, afgezien 
van zijn overbodigheid, in strijd is met de 
wet; 

dat dit iaatste ook geldt met betrekking 
tot het tweede gedeelte dezer voorwaarde, 
waarbij de kosten van controle voor rekening 
van de concessionarisse worden gebracht, aan
gezien volgens art. 12 der Hindenvet voor
waarden slechts kunnen strekken tot tegemoet
koming aan bezwaren van gevaar, schade en 
hinder, wat van het hierbedoelde voorschrift 
niet kan worden gezegd ; 

dat mitsdien deze voorwaarde behoort te ver-
vallen ; 

Gezien de Hinderwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het. 

bestreden besluit van burgemeester en wet
houders van Wadenoijen van 16 Maart 1936, 
de I aatste van de door burgemeester en wet
houders aan de vergunning verbonden voor
waarden te doen vervallen. 

Met bepaling wijders, dat de uitbreiding der 
inrichting moet zijn voltooid en in werking 
gebracht binnen 3 maanden na de dagteeke
ning van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz .. 

(A. B.) 

4 Maart 1937. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 qrt. 60, 3e I id.) 

Ook bij berichting nà 1 Januari 1937 is 
de bepaling van art. 60, lid 3 (oud) der 
A. W . '29 toepasselijk, indien het betreft. 
een beroep, ingesteld vóór dien datum. 
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Mede uit het verschil in redactie van de 
oude en de nieuwe bepaling op dit stuk 
volgt, dat de rechter bij toepassing van 
de oude bepaling niet genoegen moet ne
men met een beroep, dat is ingesteld bin
nen 30 dagen, nadat betr. van het aange
vallen besluit heeft kunnen kennis nemen. 

Uitspraak in zake: 
D. van den Bos, wonende te Amsterdam, kla

ger, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. 
D. C. Endt, advocaat te Amsterdam. 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van Amsterdam, verweerder, vertegenwoor
digd door den Burgemeester, voor wien ter 
<>penbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: Mr. Dr. M. I. Prins, Directeur van de 
.afdeeling Arbeidszaken ter Gemeentesecretarie, 
wonende te Amsterdam. 

In rechte: 
0. dat het tegen het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland van 
4 November 1936 - zijnde een besluit als be
doeld in artikel 3, lid 2, suba, der Ambtenaren
wet 1929 - gerichte klaagschrift, blijkens den 
poststempel op de enveloppe, waarin het zich 
bevond, op 10 December 1936 per post aan 
dezen Raad is verzonden, zoodat het beroep 
niet is ingesteld binnen den bij artikel 60, lid 
1, van evenbedoelde wet voorgeschreven ter 
mijn; 

0. dat ingevolge lid 3 van bedoeld artikel 
60 - gelijk dit lid luidde en van kracht was 
ten dage van het instellen van het beroep -
het Gerecht, indien een beroep is ingesteld na 
.afloop van den daarvoor bepaalden termijn, 
het verzuim voor gedekt houdt, mits de klager 
ten genoege des rechters aantoont het beroep 
zóó spoedig te hebben ingesteld, als hij d it 
r edelijkerwijs heeft kunnen doen, houdende 
de rechter hierbij bepaaldelijk rekening met 
het oogenblik, waarop het aangevallen be
s luit ter kennis van den klager is gekomen ; 

0. dat, ook al wordt rekening gehouden met 
het feit, da t het aangevallen besluit van 4 No
vember 1936 - waarvan, naar vaststaat , op 
12 N ovem her 1936 een afschrift aan klager is 
verzonden - op laatstgenoemden datum of op 
13 November d. a. v. te zijner kennis is gekomen, 
niet kan worden aangenomen, dat klager, op 
10 December 1936 zijn klaagschrift aan dezen 
R aad toezendende, dit heeft gedaan zoo spoe
dig als hij dit redelijkerwijs heeft kunnen doen ; 

O. dat klagers raadsman weliswaar van oor
deel is, dat de strekking van bedoeld lid 3 deze 
zoude zijn, dat ook in het aldaar bedoelde geval 
den betrokkene een t ermijn van 30 dagen na 
den dag, waarop het bestreden besluit te zijner 
k ennis is gekomen, is gegeven, om daarvan in 
beroep te komen, doch dat de alleszins duide
lijke bewoordingen van de desbetreffende be
paling, gelijk die toenmaals luidde, in geen 
enkel opzicht steun geven aan de ten deze door 
genoemden raadsman gehuldigde opvatting, 
waarbij nog moge worden opgemerkt, dat juist 
dat lid 3 bij artikel VIII van de wet van 11 
September 1936, S. 205, een wijziging heeft 
ondergaan, welk artikel VIII, krachtens het 
:Koninklijk Besluit van 14 December 1936, N°. 

287, is in werking getreden op 1 Januari 1937 ; 
luidende dat gewijzigd lid 3 : 

,,Hij die beroep instelt na den hiervoor be
paalden term~jn, wordt niet op .grond ·daarvan 
niet-ontvanke~jk verklaard, indien hij ten ge
noege des rechters aantoont, het beroep te 
hebben ingesteld binnen 30 dagen na den dag, 
waarop hij van het aangevallen besluit of de 
aangevallen handeling of weigering redelijker
wijs heeft kunnen kennis dragen.'' ; 

0. dat klager derhalve niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard in zijn beroep ; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart D. van den Bos voornoemd niet

ontvankelijk in zijn beroep.-
(A. B.) 

5 M aart 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
IVleeschkeuringswet art. 21 j 0

, art. 22.) 
Voor de regeling van de benoeming, de 

schorsing en het ontslag der onder lid 1 
sub d bedoelde ambtenaren kan in de in
structie niet ronder meer naar de desbe
treffende bepal ingcn van het "ambtenaren-
1·eg!ement" worden ven, ezen, aange3ien 
een wodanig reglement kan worden ge
wijzigd zonder goedkeuring van Ged. Sta
ten. 

Terecht hebben Ged. Staten aangedron
gen op opnem ing in de instructie voor clen 
directeur van een bepaling betreffend het 
u itoefenen van de veeartsenijkundige prak
t ij k of het bekleeden van bewldigde nevPn
betrekkingen, al komt in het toepassel ij k 
verklaard ambtenarenreglement een des
betreffend voorschrift voor . 

Er is geen grond, den directeur van een 
gemeentelijken dienst, die krachtens een 
tusschen de twee gemeenten gesloten pri 
vaatrechtelijke overeenkomst ook werkt in 
een aangrenzende gemeente, voor het keu
ren in die gemeente buiten de gewone 
diensturen, wat tot zij n normale d ienst 
behoort, een extra vergoeding toe te ken
nen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Zwolle tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 8 
September 1936, n°. 9872/7424, 4de Afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de door 
hem bij besluit van 25 Mei 1936, n°. 264a, 
vastgestelde instructies voor het personeel van 
den keuringsdienst voor vee en vleesch; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Februari 1937, n°. 58 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 1 Maart 1937, n° . 205 E, 
Afd. Vol ksgewndheid; 

0. dat de raad van Zwolle in zijne vergade
ring van 25 Mei 1936 onder n° . 264a heeft 
besloten, onder voorbehoud van de goedkeu
r ing van Ged. Staten en met intrekking van 
de bij raadsbesluit van 2 Mei 1933, n°. 277, 
vastgestelde instructies voor den directeur van 
den keuringsd ienst voor vee en vleesch en de 
keurmeesters van vee en vleesch vast te stel
len de bij zijn besluit gevoegde instructies; 
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dat Ged. Staten van Overijssel bij hun be
sluit van 8 September 1936, n°. 9872/7424, 4e 
Afd. , aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat inge
volge art. 21, 2e lid, van de Vleeschkeurings
wet in de instructies voor de ambtenaren, die 
met de keuring belast zijn, welke instructies 
volgens art. 22 dier wet aan de goedkeuring 
van Ged. Staten zijn onderworpen, o. m. de 
benoeming, de schorsing en het ontslag moeten 
worden geregeld; dat ter voldoening aan dat 
wetsvoorschrift in de genoemde instructies is 
bepaald, dat de bepalinge~ van het Amb
tenarenreglement op den directeur van den 
keuringsdienst, respectievelijk de keurmeesters 
van vee en vleesch van toepassing zijn; dat, 
nu de Vleeschkeuringswet ook de regeling van 
de benoeming, schorsing en ontslag van de 
keur ingsambtenaren aan de goedkeur ing van 
Ged. Staten onderwerpt, niet volstaan kan 
worden, woals in de onderwerpelijke instruc
ties is geschied, met het toepasselijk verklaren 
van het Ambtenarenreglement, zonder aan
haling van datum en nummer van het raads
besluit, waarbij dat reglement is va tgesteld; 
dat toch in geval van wijziging van het Amb
tenarenreglement ook een eventueel daarbij 
plaats gehad hebbende wijziging van de rege
ling der benoeming, schorsing en ontslag 
automatisch ook voor de keuringsambtenaren 
zou komen te gelden, waardoor een wijziging 
van de instructies aan de goedkeuring van 
Ged. Staten wu worden onttrokken, hetgeen in 
strijd zou zijn met de Vl eeschkeur ingswet; 
dat, wat de instructie voor den directeur va.n 
den keuringsdienst voor vee en vleesch boven
dien betreft, volgens art. 17 dier instructies 
deze ambtenaar behalve zijn jaarwedde voor 
het keuren van in nood ges! ach te of gestorven 
slachtdieren in de tot het gebied van den keu
ringsdienst behoorende gemeente Zwollerker
spel tusschen des avond 6 uur en des morgens 
9 uur, des Zaterdags na 1 uur in den namid
dag, alsmede op Zon- en algemeen erkende 
Christelijke feestdagen, een bedrag ontmugt 
van f 10 tot een maximum van f 300 per 
kalenderjaar; dat Ged. Staten het niet juist 
achten, dat de door een hoofd van een keu
ringsdienst, als zoodanig, op bovengenoemde 
tijden en dagen te verrichten tot den normalen 
dienst van den keuringsdienst behoorende 
werkzaamheden als overwerk worden be
schouwd en dat hem daarvoor een vergoeding 
wordt toegekend; dat voorts in de instructie 
voor den directeur van den keuringsdienst niet 
is opgenomen een bepaling inzake het uit
oefenen van de particuliere praktijk als vee
arts en het bekleeden van bezoldigde neyen
betrekkingen; dat naar het oordeel van Ged. 
Staten overeenkomstig het doel van een in
structie daarin behoort voor te komen een be
paling, waarbij het uitoefenen van de veeart
senijkundige praktijk of het bekleeden van 
bewldigde nevenbetrekkingen àl dan niet 
wordt toegestaan; dat er op grond van het 
vorenstaande bij Ged. Staten bezwaar bestaat 
aan de bedoelde instructie hun goedkeuring 
te verleen en ; 

dat van deze beslissing de raad van Zwolle 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat Ged. Staten van meening zijn, dat aan 
den diercteur geen vergoeding mag worden 
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toegekend voqr de in art. 17 bedoelde werk
zaamheden, welke als tot den normalen dienst 
behoorend moeten worden aangemerkt; dat in 
de eerste plaats er op zij gewezen, dat de 
geldende instructie voor den directeur een 
bepaling van gelijke strekking bevat, echter 
met deze afwijking, dat de vergoeding per 
keuring f 12.50 bedraagt en geen maximum
bedrag wordt genoemd; dat de geldende be
paling indertijd door Ged. Staten is goedge
keurd en dit college geen enkel argument aan
voert, dat thans tot het innemen van een ander 
standpunt ten aanzien van die bepaling aan
leiding moet geven; dat zij is ontstaan, nadat 
in 1923 met de gemeente Zwollerkerspel een 
privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten, 
waarbij de gemeente Zwolle zich verbindt in 
die gemeente den vleeschkeuringsdienst te 
doen uitoefenen tegen betaling van een vast 
bedrag per jaar; dat die overeenkomst thans 
nog geldt; dat de werkzaamheden in Zwoller
kerspel dus niet behooren tot de normale taak 
van de keuringsambtenaren der gemeente 
Zwolle; dat, indien één van beide gemeenten 
de overeenkomst opzegt, aan die werkzaam
heden een einde komt, ronder dat de positie 
dier ambtenaren wijziging ondergaat; dat, 
voordat de overeenkomst met Zwollerkerspel 
werd gesloten, nagegaan is, welken invloed de 
uitbreiding van de werkzaamheden van den 
reeds bestaanden dienst der gemeente Zwolle 
op de samenstelling en de belooning van het 
personeel zou moeten hebben ; dat er toen 
aanlei ding is gevonden om den directeur voor 
keuringen van gestorven en in nood geslachte 
dieren in Zwollerkerspel buiten de gewone 
diensturen een a fwnderlijke belooning toe. te 
kennen ; dat bij het vaststellen der door Zwol
ler kerspel te betalen vergoeding uiteraard met 
die belooning is rekening gehouden; dat het 
hier derhalve een belooning voor werkzaam
heden betreft ten behoeve van een andere ge
meente, welke door die gemeente wordt be
taald; dat de stelling van Ged. Staten dat 
een extra-belooning wordt toegekend voor 
werkzaamheden, die tot de normale taak van 
den dienst behooren, dus niet opgaat; dat het 
zijns inziens de gemeente integendeel tot een 
grief wu kunnen worden gemaakt, indien zij 
door het vrijwillig op zich nemen van dienst 
ten behoeve van andere gemeenten tegen ver
goeding, de taak harer ambtenaren wu gaan 
verzwaren ronder hen in de baten te doen 
deel en; dat van de formeele bezwaren één de 
instructie van den directeur geldt; dat Ged. 
Staten meenen, dat de bepaling ontbreekt, dat 
hem het uitoefenen van de veeartsenijkundige 
praktijk en het bekleeden van bezoldigde ne
venbetrekkingen al dan niet zijn toegestaan; 
dat echter art. 18 bepaalt, dat het ambtenaren
reglement op hem van toepassing is en dit 
reglement den ambtenaren verbiedt nevens 
hunne betrekking eenige andere betrekking 
te bekleeden of beroep uit te oefenen, of tegen 
een op geld waardeerbare vergoeding werk
zaamheden voor anderen te verrichten, tenzij 
daarvoor door burgemeester en wethouders 
vergunning is verleend; dat het tweede for
meele bezwaar zoowel geldt de instructie van 
den directeur als die van de keurmeesters; 
dat Ged. Staten wenschen, dat in de slot
artikelen dier instructies datum en nummer 

7 
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van het raadsbesluit, waarbij het ambtenaren
reglement is vastgesteld en gewijzigd worden 
aangehaald; dat burgemeester en wethouders 
er Ged. Staten op hebben .gewezen, dat zulks 
op practische overwegingen niet gewenscht 
was, omdat dan bij elke wijziging van het 
ambtenarenreglement de instructies zouden 
moet worden gewijzigd; dat de praktijk heeft 
geleerd, dat herhaaldelijk veranderingen in 
het ambtenarenreglement worden gebracht; 
dat de omstandigheid, dat de regeling van de 
benoeming, de schorsing en het ontslag van 
de ambtenaren van den keuringsdienst aan de 
goedkeuring van Ged. Staten is onderworpen, 
te verklaren is uit het feit, dat ten tijde van 
het inwerkingtreden der Vleeschkeuringsdienst 
de Ambtenarenwet nog niet bestond; dat toen
maals deze categorie van ambtenaren daar
door in een bijzondere positie kwam; dat 
thans de benoemingen, de schorsing en het 
ont lag van alle ambtenaren door den raad 
moeten worden geregeld en uiteraard die rege
ling voor alle ambtenaren gelijk zal zijn; dat 
de bijzondere rorg, die de Vleeschkeuringswet 
aan de keuringsambtenaren op dit punt wijdt, 
derhalve hare beteekenis heeft verloren en 
met een formeele voldoening aan het voor
schrift van art. 21, lid 2, laatste zinsnede, zon
der bezwaar genoegen kan woràen genomen; 

0. dat krachtens art. 21, 2e lid, van de 
Vleeschkeuringswet (S. 1919, n° . 524) de ge
meenteraad voor de onder d van het vo1·ige 
lid bedoelde ambtenaren (met name de amb
tenaren, die met de keuring en de ambtenaren, 
die met de herkeuring belast zijn) eene instruc
tie vaststelt, waarbij mede worden geregeld 
hunne benoeming, hunne schorsing, hun ont
slag en hunne bezoldiging, terwijl ingevolge 
art. 22 der wet de besluiten tot vaststelling, 
aanvulling, wijziging of intrekking van de 
bedoelde instructie aan de goedkeuring van 
Ged. Staten zijn onderworpen; 

dat hieruit volgt, dat voor de regeling van 
de benoeming, de schorsing en het ontslag van 
de bovengenoemde ambtenaren in de instructie 
niet zonder meer naar de desbetreffende bepa-
1 ingen van het "ambtenarenreglement" kan 
worden verwezen, aangezien een zoodanig re
glement kan worden gewijzigd ronder goed
keuring van Ged. Staten, en roodoende wijzi
ging van de regeling van benoeming, schor
sing en ontslag van de met keuring en her
keuring belaste ambtenaren buiten Ged. Sta
ten om mogelijk zou worden gemaakt; 

dat de desbetreffende bepal ingon van he~ 
thans geldend ambtenarenreglement mitsdien 
met rooveel woorden in de instruct ie behooren 
te worden neergeschreven, a lthans daarvoor 
behoort te worden verwezen naar het amb
tenarenreglement, zooals dit bij een nader 
aangeduid raadsbesluit is vastgesteld; 

dat intusschen duidelijkheidshalve de eerst
bedoelde methode Onzes inziens verre de voor
keur verdient; 

dat, wat betreft de bepaling, welke Ged. 
Staten in de instructie voor den directeur van 
den keuringsdienst voor vee en vleesch hebben 
gemist, met name eene betreffende het uit
oefenen van de veeartsenijkundige praktijk of 
het bekleeden van beroldigde nevenbetrekkin
gen, Ged. Staten terecht op de opneming 
daarvan in de bedoelde instructie hebben aan
gedrongen; 

dat weliswaar art. 18 dezer instructie de 
bepalingen van het ambtenarenreglement op 
de hierbedoelde ambtenaren van toepassing 
verklaart, terwijl het bestaande ambtenaren
reglement, naar in het beroepschrift wordt 
gesteld , den ambtenaren verbiedt nevens hunne 
betrekkingen eenige andere betrekking te oe
kleeden of beroep uit te oefenen of tegen een 
op geld waardeerbare vergoeding werkzaam
heden voor anderen te verrichten, tenzij daar
voor door burgemeester en wethouders ver
gunning is verleend, doch dat daarbij hetze] fde 
geldt als hiervoren bereids is opgemerkt, te 
weten, dat de desbetreffende bepaling van het 
ambtenarenreglement door den gemeenteraad 
kan worden veranderd of ingetrokken ronder 
goedkeuring van Ged. Staten, waardoor buiten 
dit college om mede de instructie voor Jen 
directeur van den keuringsdienst zou worden 
gewijzigd ; 

0 . wat betreft het bezwaar van Ged. Staten 
tegen het toekennen bij art. 17 van de 1 aatst
gemel de instructie aan den directeur van den 
keuringsdienst van eene vergoeding voor het. 
keuren van in nood gedoode of gestorven 
slachtdieren buiten de gewone diensturen in 
de gemeente Zwoll erkerspel: dat de directeur 
van den keuringsdienst in dienst is van de 
gemeente Zwolle en hij zijne werkzaamheden 
als roodanig verricht als ambtenaar van den 
keuringsdienst Zwoll e, waarvan het gebied 
roowel de gemeente Zwolle als de gemeente 
Zwollerkerspel omvat; 

dat er onder deze omstandigheden geen 
grond bestaat dezen hoofdambtenaar voor het 
keuren in de gemeente Zwollerkerspel buiten 
de gewone diensturen, wat tot zijn normalen 
dienst behoort, eene extra-vergoed ing toe te 
kennen; 

dat daaraan niet afdoet, dat aan dezen keu
ringsdienst eene privaatrechtelijke overeen
komst tus ohen de beide gemeenten ten grond
slag li gt; 

dat voor het overige de bij art. 16 vastge
stelde jaarwedde, in vergelijking met de sala
rieering van deze functie in soortgelijke ge
meenten, voldoende moet worden geacht; 

Gezien de genoemde wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

6 Maart 1937. KONI TKLIJK BEt=lLU!T. 
(Armenwet art. 40.) 

Wel heeft het burgerlijk armbestuur te 
H . aan den armlastige ondersteuning ver
strekt om hem in staat te stellen met zijn 
gezin naar L. te verhuizen, doch nu deze 
ondersteuning is verstrekt, nadat de arm
lastige een verwek daartoe tot het arm
bestuur had gericht onder overlegging van 
een brief van zijn broer, waarin deze hat
ste, die een steenhouwerij te L. heeft, be
richtte dat zijn broer bij hem de gelegen
heid kon krijgen tegen provisie te reizen 
en andere werkzaamheden te verrichten 
tegen loon, kan niet worden gezegd, dat 
het armbestuur op de komst van clen arm
lastige te L . wodanigen invloed heeft uit
geoefend, dat er aanleiding rou zijn voor 
toepassing van art. 40 2e 1 id. 
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WIJ WILHELMINA, enz., 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
Gerrit Jorna; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Februari 1937, n°. 54; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Maart 1937, n°. 
2089, afdeeling Armwezen; 

0. dat Gerrit Jorna zich op 12 Juni 1936 
met zijn gezin, komende uit de gemeente 
Heiloo, te Huizum, gemeente Leeuwardera
deel vestigde, alwaar hij zich op 30 Juni 1936 
tot het bestuur van de gemeentelijke instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon wend
de, met verzoek om onderstand; 

dat het evenbedoelde bestuur van oordeel is, 
dat er hier plaats is voor toepassing van art. 
40, 2e lid, der Armenwet, aanvoerende, dat 
Jorna heeft medegedeeld, dat het Burgerlijk 
armbestuur van de gemeente Heiloo hem een 
bedrag van f 50 heeft verstrekt op voorwaarde, 
dat dit zou worden aangewend om te ver
huizen, hetgeen door het genoemde armbe
stuur wordt bevestigd; dat Jorna in Heiloo . 
een schrijven heeft overgelegd van zijn broer 
P. Jorna, waarin vermeld stond, dat hij op 
provisiebasis werkzaam zou kunnen zijn met 
het verkoopen van grafzerken in het bedrijf 
van genoemden P. Jorna; dat hij gedurende 
de eerste week een bedrag van f 1.50 hiermede 
heeft verdiend, wat tot nu toe tevens zijn 
eenige verdienste is gebleven; dat, gezien deze 
feiten,t,. zijns inziens het burgerlijk armbestuur 
van Heiloo, door niet na te gaan of Jorna 
redelijkerwijze in Leeuwarderadeel in zijn on
derhoud en dat van zijn gezin kon voorzien 
en moetende begrijpen, dat hij , op dergelijke 
wijze tewerkgesteld, armlastig zou blijven, 
zich schuldig heeft gemaakt aan afschuiv ing· 
van G. Jorna naar de gemeente Leeuwardera
deel; 

dat burgemeester en wethouders daartegen
over van meening zijn, dat in dit geval geen 
afschuiving van een arme heeft plaatsgehad 
en er geen aanleiding bestaat tot toepass ing 
van art. 40 der Armenwet, aanvoerende, dat 
het initiatief om hunne gemeente metterwoon 
te verlaten geheel van G. J orna is uitgegaan; 
dat door of vanwege het burgerlijk armbestuur 
noch hunnerzijds daarop eenige invloed werd 
uitgeoefend; dat Jorna meerdere reden had 
waarom hij verhuizen wilde; dat hij bijvoor
beeld in Heiloo geen werk meer gevonden 
wu hebben, daar hij een faillissement achter 
den rug had en te Heiloo tamelijk veel schul
den had; dat door Jorna aan het burgerlijk 
armbestuur werd verwcht hem in staat te 
stellen naar Huizum te verhuizen, omdat hem
zelf de middelen daartoe ontbraken; dat hij 
daarvoor een bedrag van f 50 heeft ontvan
gen; hetgeen wel het minimum mag worden 
genoemd voor een verhuizing van Heiloo naar 
Huizum; dat dit bedrag was gevraagd en 
bestemd voor de verhuizing, zoodat een voor
waarde, waarvan het bestuur van Maatschap
pel ijk Hulpbetoon te Leeuwarderadeel ge
waagt, niet gesteld behoefde te worden en 
dan ook niet gesteld is; dat hetgeen door het 
genoemde bestuur van Maatschappelijk Hulp
betoon wordt gesteld inzake het onjuiste in-

zicht van den betrokkene op een voldoend in
komen in de nieuwe woonplaats, niet ter zake 
dienende is en hun niet kan worden tegen
geworpen ten bewijze, dat hier van afschuiving 
sprake zou zijn; dat de mededeeling van het 
vorenbedoelde bestuur, dat door Jorna een 
schrijven van zijn broer werd overgelegd, dat 
hij aan diens zaak zou worden verbonden, 
evenwel een bewijs is, dat Jorna de verhui
zing wilde en die had voorbereid; 

0. dat het burgerlijk armbestuur te Heiloo 
wel is waar aan G. Jorna ondersteuning heeft 
verstrekt om hem in staat te stellen met zijn 
gezin naar Huizum, gemeente Leeuwardera
deel, te verhuizen, doch dat, blijkens de stuk
ken, deze ondersteuning aan Jorna is ver
strekt, nadat hij een verzoek daartoe tot het 
burgerlijk armbestuur had gericht onder over
legging van een brief van zijn broer P . J orna, 
waarin deze laatste, die een steenhouwerij te 
Leeuwarden heeft, berichtte, dat zijn broer 
G. Jorna bij hem sle gelegenheid kon krijgen 
tegen provisie te reizen en andere voorkomen
de werkzaamheden te verrichten tegen loon; 

dat onder deze omstandigheden naar Ons 
oordeel niet kan worden gezegd, dat dit arm
bestuur op de komst van Jorna in de laatst
genoemde gemeente een zoodanigen invloed 
heeft uitgeoefend, dat er aanleiding zou zijn 
voor de toepassing van art. 40, 2e lid, der 
Armenwet; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat er geen termen bestaan 

om met toepassing van art. 40, tweede lid, 
der Armenwet de kosten van ondersteuning 
van het gezin Gerrit Jorna door de gemeente
lijke instelling voor Maatschappelijk Hulp
betoon te Leeuwarderadeel geheel of gedeel
telijk ten laste te doen komen van het bur
gerlijk armbestuur van Heiloo. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

8 Maart 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 261; Verord. be chikbaar
heid van drinkwater in woningen van Ber
kel en Rodenrijs art. 2.) 

De dagv. ,,dat hij , als eigenaar van een 
als woning ingericht gebouw aan ......... .. . 
te ... .... ..... op 13 Aug. 1936 niet had ge-
zorgd, dat die woning, die destijds in ge
bruik werd gehouden, aan de Drinkwater
leiding van de Stichting "De Tien Ge
meenten", waaraan zij met een dienstlei
ding van niet langer dan 100 M. aange
sloten was, zóó aangesloten bleef, dat 
daarin water u it die waterleiding- kon 
worden betrokken" is door den Kanton
rechter ten onrechte, op grond dat daaruit 
had moeten blijken welke gebodsbepal ing 
[de verordening onderscheidt Lwee cate
gorieën van woningen] werd overtreden, 
nietig verklaard. 

De dagv. vermeldt in duidelijke bewoor
dingen het feit, ter zake waarvan gereq. 
ter verantwoording werd geroepen. · er
gens in de wet is de eisch gesteld, dat een 
dagvaarding om geldig te zijn, de bestand
deel en van een strafbaar feit moet be
vatten. 
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's K anton rechters overweging t. a. v. den 
inhoud der verordening kan alleen van 
belang zijn voor de vraagl of het feit, in 
de dagv. omsch reven, inaerdaad een bij 
di e verordening strafbaar gestelde nalatig
heid oplevert, welke vraag ee rst na bewe
ze11verkl aring van het telastegelegde aa11 
de orde kan komen. 

[Anders Adv.-Gen. Wij nveldt, d ie, in 
beschouwing van den inhoud der veror
dening tredend, van oordeel is, dat de in 
de verorden ing gemaakte onderscheiding 
van bestaande woningen en nieuwbouw, in 
de t .1.1. voldoende tot uiting komt.] 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
het K antongerecht te Delft, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van dat K antonge
recht van 11 ov. 1936, waarbij werd nietig 
verklaard de dagvaarding, uitgebracht in de 
zaak tegen A. M. , tu inder, te Berkel en R o
denrijs. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Ambtenaar van het 0. M. bij de K a n
tongerechten in het Arrondissement 's-Graven
hage dagvaardde gerequireerde voor den 
K antonrechter te Delft, telasteleggend dat 
gerequireerde als e igenaar van een als wo
ning inger icht gebouw aan den Nooreindsche
weg te Berkel en Rodenrijs op 13 Augustus 
1936 niet had gezorgd, dat die woning, die 
destijds in gebruik werd gehouden, aan de 
D r inkwaterleiding van de Stichting "De Tien 
Gemeenten", waaraan zij met een di enstlei
ding van niet langer dan 100 M. aangesloten 
was, zoo aangesloten bleef, dat daarin water 
uit die waterleiding kon worden betrokken. 

De Ambtenaar had daarmede kennelijk op 
het oog een vervolging op grond van a rt. 2 
der Verordening van Berkel en Rodenrijs 
betreffende de beschikbaarhe id van drink
water in woningen. 

Ter terechtzitting van 11 November 1936 
vorderde hij , dat de dagvaarding zou worden 
nietig verklaard, en de K antonrechter ging 
h ierin mede, daarbij overwegend: ,.dat de 
Verordening der gemeente Berkel en Roden
rijs betreffende de beschikbaarheid van drink
water in woningen in werking getreden op 
30 Juli 1934, uitdrukkelijk, en wel in de 
artt. 2 en 3 twee categorieën van woningen 
onderscheidt en daarvoor afzonderlijke voor
schriften geeft , zoodat uit de dagvaarding 
had moeten bl ij ken, welke gebodsbepaling 
werd overtreden; 

dat, waar zulks in casu niet is gesteld, de 
dagvaard ing, als n iet behelzende een behoor
lijke opgave van het gepleegde feit, moet 
worden nietig verklaard." 

Toch heeft de Ambtenaar 0 . M. beroep in 
cassatie ingesteld en hij draagt als middel 
voor: 

,,S., althans v. t. van de a rtt. 261, 348, 
350, 351 en 398 Sv. in verband met de artt. 
2, 3 en 4 der Verordening van de gemeente 
Berkel betreffende de beschikbaarheid van 
drinkwater in woningen, zulks door de nietig
verklaring der inleidende dagvaarding in ver
band met de gronden, waarop deze nietigver
klaring rust." 

Ter ondersteuning van dit middel voert hij 
het navolgende aan: ,.Aan den Kantonrechter 
kan worden toegegeven, dat de artt. 2 en 3 
der Verordening (en wel speciaal het 2e lid 
van a rt. 2 en het le l id van art. 3) elk voor 
een andere categorie van woningen een e igen 
voorschrift geven. Echter deed het versch il 
naar de meening van requirant in het onder
havige geval niet ter zake. D it verschi l toch 
bestaat, wat betreft de categorie, waarop het 
artikel toepasselijk is, daarin dat art. 2 be
treft woningen, die ten tijde van het in wer
king treden der verordening niet a ls zoodanig 
in gebruik waren, art. 3 daarentegen wo
ningen, waarvan dit wel het geval was. Wat 
de norm betreft bestaat het verschil tusschen 
beide categorieën in het t ijdstip, waarop de 
aan !uiting moet plaats vinden. Wel bestaat 
er - blijkbaar door een redactioneele slordig

· heid - nog eenig versch il in formuleering 
tusschen beide artikelen; zoo speciaal in dit 
verband de woorden "zóó, dat" in art. 2 tegen
over "en dat" in art. 3. Een daardoor uitge
drukt zakelijk verschil valt echter niet te ont
dekken. 

Naar zijn meening volgt uit het voorafgaan
de, dat wanneer een woning, onversch ill ig van 
welke der beide categorieën, eenmaal overeen
komstig de verordening aangesloten en als 
woning in gebruik is, daarvoor a ltijd één 
zelfde norm geldt, namelijk, dat zij aange
sloten moet blijven en dat daarin water moet 
kunnen worden betrokken. 

Ter beoordeeling van d it middel is het noo
dig een gedeelte van den inhoud van boven
bedoelde verordening, welke 27 Juli 1934 i 
afgekondigd te vermelden, hetwelk dan luidt : 

Art. 2. 1. Elke woning moet voorzien zij n 
van een middel tot watervoorziening, dat 
deugdelijk drink- en huishoudwater in vol
doende mate verschaft. 

De bewoners moeten steeds daarvan gebruik 
kunnen maken. 

2. De eigenaar van een a ls woning in te 
r ichten, nieuw te bouwen of gehee l of ge
deeltelijk als woning in gebruik te nemen 
of te geven gebouw, of gedeelte van een derge
lijk gebouw, hetwelk met een dienstleiding 
van niet langer dan 100 meter aan de Dl'ink
waterleiding van de sticht ing " De Tien Ge
meenten" aangesloten kan worden, is ver
plicht zorg te dragen, dat die woning binnen 
een week voor het in gebruik nemen of geven 
daarvan aangesloten is aan de D r inkwate rl ei
ding dier stichting en te zorgen, dat die wo
ning gedurende het in gebruik houden of 
geven daarvan aangesloten blijft aan de 
Drinkwaterleid ing, zóó, dat in die woning 
water kan worden betrokken. Binnen de wo
ning moet tenminste één aftapkraan aanwez ig 
zijn. 

3. De in het tweede lid gerege lde verpl ich
tingen gelden ook voor de eigenaren van wo
ningen, welke slechts aangesloten kunnen 
worden met een dienstleiding langer da n 100 
meter, indien de stichting " De Drinkwater
le iding De Tien Gemeenten" zich bereid heeft 
verklaard de dienstleiding naar het desbetref
fende gebouw aan te leggen, zonder eenige 
vergoeding te eischen voor het leggen van een 
gedeelte der d ienstleiding boven 100 meter. 

Art. 3. 1. De eigenaar van _ een op het 
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oogenblik van het in wérking · treden·• dezer 
verordening bestaande en niet onder art . . 2 
dezer verordening vallende woning, welke zich 
bevindt in een gebouw, hetwelk met een dienst
leiding van niet langer dan 100 meter aan 
de Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 
aangesloten kan worden is verplicht· zorg te 
dragen, dat ëleze woning aan voornoemde 
Drinkwaterleiding aangesloten is en aange
sloten blijft en dat in deze woning water uit 
die Drinkwaterleiding kan worden betrokken. 

2. De in het eerste lid geregelde verplich
tingen gelden ook voor de eigenaren van be
staande woningen, welke slechts aangesloten 
kunnen worden met een dienstleiding langer 
dan 100 meter, indien de stichting de Drink
waterleiding ,,De Tien Gemeenten" zich be
reid heeft verklaard de dienstleiding naar het 
desbetreffende gebouw aan te leggen, zonder 
eenige vergoeding te eischen voor het leggen 
van het gedeelte der dienstleiding boven 100 
meter." enz. 

Art. 4 bedreigt overtreding van eenige 
bepaling dezer verordening met de daar ver
melde stràffen. 

Het komt mij voor, dat de ·verordening niet 
gelukkig is ingedeeld. M. i. hadden lid 2 en 3 
van art. 2 een afzonderlijk artikel moeten 
vormen. De voornaamste bepaling toch is die 
van het eerste lid, dat elke woning - kort 
gezegd - van drinkwaterleiding moet zijn 
voorzien. 

Het tweede en derde lid geven nade1·e voor
schriften aan den eigenaar van een als woning 
in te richten, nieuw te bouwen of geheel of ge
deeJ telijk als woning in gebruik te nemen o~ te 
geven gebouw (of gedeelte van een dergelijk 
gebouw) terwijl daarnaast art. 3 regelingen 
geeft, te txeffen do0r eigeni\ars van tijdens _het 
in werking treden reeds bestaande woning<'n. 

De voorschriften van art. 2 lid 2 en 3, en 
art. 3 1 id 1 en 2 zijn overigens beha! ve een 
gering verschil, woordelijk gelijkluidend, zoo
dat in de uitvoering geen verschil is. 

Zooals ik de verordening lees, maakt deze 
een onderscheiding tusschen bestaande wó'
ningen en nieuwbouw, waaronder ik dan tee 
vens versta het veranderen of inrichting van 
een willekeurig gebouw als woning. Dit on
derscheid komt · in de oorspronkelijke telaste
legging m. i. voldoende tot uiting. Daarin 
,vordt gesproken van een als woning inge
richt gebouw. Dit is niet een der a.s. wo
ningen van art. 2 lid 2. Men zou de verorde
ning, zooals _ de Kantonrechter deed, eng uit
leggend, · kunnen zeggen, dat het van belang is 
bij de vervolging te onderscheiden. Ik gevoel 
daarvoor echter weinig, nu eenmaal art. 2 
lid 1 bestaat en de voorschriften voor nieuw
bouw en bij de afkondiging bestaande wonin
gen gelijk zijn, Aldus toch de vernrdening 
eng opvattend zou voor de categorie gebouwen, 
welke eerst na de inwerhngtreding der veror
dening als woning gebruikt worden, wanneer 
zij niet bij de ' leiding waren ·aangesloten toen 
zij nog in het stadium verkeerden genoemd in 
art. 2 lid 2, verplichte aansluiting· missen, 
tenzij tijdig een vervolging was ingesteld. 

Het ware. ' eenvoudiger geweest, wanneer 
de feiten betreffende het ingebruik nemen 
van bedoeld pand als woning, welke gemak
kelijk te achterhal en waren,: gesteld werden, 

doch gezien deze vèrorderiin•g acht ik dit niet 
noodig. . 

Ik ·concludeer dus tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en terugwijzing der zaak. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel , van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie Conclusie); 

0. dat de gerequireerde is gedagvaard ter 
zake: ., dat hij, enz. (zie Conclusie); • 

0. dat de Kantonrechter deze dagvaarding 
heeft nietig verklaard op de volgende gron
den: 

.,dat de verordening enz. (zie Conclusie); 
0. ten aanzien van het middel en ambts

halve: 
dat vorenaangehaalde dagvaarding in dui

delijke woorden het feit, ter zake waarvan 
gerequireerde ter verantwoording werd ge
roepen, vermeldt, derhalve aan den bij art. 
261 Sv. te dien aar;1zien gestelden eisch vol
doet, terwijl nergens in de wet de eisch is ge
steld dat een dagvaarding, om geldig te zijn , 
de bestanddeelen van een strafbaar feit moet 
bevatten; 

dat hetgeen de Kantonrechter overweegt ten 
aanzien van den inhoud der verordening, op 
overtreding van welke de telastelegging -ken
nelijk doelt, alleen van belang zou kunnen 
zijn voor de beantwoording van de vraag, of 
het feit, zooals het bij de dagvaarding is om
schreven, inderdaad oplevert een bij die ver
ordening strafbaar gestel de na! atigheid, - • 
welke vraag eerst na bewezenverklaring van 
dat telastegelegde aan de orde kan komen-, 
en dan ook in ieder geval ten onrechte den 
Kantonrechter tot nietigverklaring der dag
vaarding heeft geleid ; · 
Vernietigt het bestreden vonnis; 

Wijst de zaak terug naar het Kantongerecht 
te Delft, ter verdere behandeling op de be-
staande dagvaarding. (N . . J.) 

8 Maart 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (0mzetbelastingwet artt. 1 en 17.) 

De vraag of de poelier, die zich bepaalt 
tot het z.g . panklaar afleveren van wilà 
en gevogel te onder de bepalingen der 0m
zetbelastingwet valt, kon in de onderhavige 
zaak [ waarbij als feitelijk vaststaande is 
aangenomen, dat verd. zich ook met afle
vering in verschillende deelen van re.eën 
bezig hield] door het H0f buiten beslissing 
worden gelaten, daar de vrijstell ir,g bij art. 
17 der wet i. v. m. de bij dat artikel be
hoorende tabel B bE-treffende "doode die 0 

ren" verleend, in geen geval toeps:1.ssing 
kon vinden op het afleveren van deAlen 
van grof wi ld, waartoe eene bewerking 
plaats heeft in den zin van art. 1 der ,vet. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnvelät, die van 
oordeel is, dat het Hof het vonnis van den 
Politierechter had moeten vernietigen, wijl 
deze het verweer van reg_ dn..t hij geen 
fabrikant zou ,ijn, heeft weerlegd door te 
veroordeelen, hoewel uit het p.-v. niet 
blijkt van handelingen, waaruit het "fabri
kant" zijn kan worden afgeleid. l 
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Op het beroep van J . H. M. B., poelier, te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een te zijnen laste gewezen arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage van 23 Nov. 
1936 , houdende bevestiging in hooger beroep 
van een mondeling vonnis van den Politie-
1·echter bij de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 16 Dec. 1935, waarbij requirant, ter 
zake van " het niet voldoen aan de verplich
ting opgelegd bij art. 24 der Omzetbelasting
wet 1933, S. 546, tot het verleenen van in
zage van de bescheiden, welke zijne boekhou
ding uitmaken", met aanhaling van de artt. 
1, 2, 3, 24, 31 en 34 der Omzetbelastingwet 
1933, S. 546, 225 der Alg. Wet van 26 Aug. 
1822, S . 38, zooals deze sedert is gewijzigd, 
7 der wet van 15 April 1886, S . 64, 52 Code 
Pénal , is veroordeeld tot eene geldboete van 
honderd gulden, verhaalbaar bij lijfsdwang, 
behalve in geval van onvermogen, in welk 
geval te vervangen door hechtenis van vijftig 
dagen. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

Op 23 November 1936 bevestigde het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage het mondeling von
nis van den Politierechter aldaar van 16 Dec. 
1935, waarbij ten laste van requirant bewezen 
was verklaard, dat hij als fabrikant, a lthans 
als kleinhandelaar, in den zin van art. 1 der 
Omzetbelastingwet 1933, S. 546, op of om
streeks den negentienden Februari 1900 vijf 
en dertig te 's-Gravenhage geweigerd heeft, 

• althans in gebreke is gebleven, van de be
scheiden, welke zijn boekhouding uitmaken, 
inzage te ver!eenen aan den commies der di
recte belastingen, invoerrechten en accijnzen 
Willem W eide, gestationneerd te 's-Graven
hage, die was voorzien van een machtiging 
van den inspecteur der invoerrechten en ac
cijnzen te 's-Gravenhage, binnen wiens ambts
kring de inzage werd verlangd. 

De Politierechter enz. 
Ter vereenvoudiging van de bespreking van 

het in cassatie naar vorengebrachte middel 
deel ik nog mede, dat requirant voor den 
Politierechter heeft verklaard: op 19 Februari 
19·35, des voormiddags circa 11½ uur vervoeg
de zich de commies der Directe Belastingen, 
invoerrechten en accijnzen, W. Weide, wiens 
qualiteit mij toen bekend was aan mijne wo
ning J avastraat 39 te 's-Gravenhage, a l waar 
ik een poeliershandel drijf. Die persoon ver
zocht mij toen, hem inzage te verleenen van 
de bescheiden, welke mijne boekhouding uit
maken, met inbegrip van de facturen, als be
doeld bij art. 24 der Omzetbelastingwet 1933. 

Ik heb toen aldaar dien ambtenaar die in
zage geweigerd, omdat hij daartoe mijns in
ziens geen recht had, daar ik, in mijn bedrijf, 
volgens mijne opvatting niet onder de Omzet
belastingwet val. Ik heb zulks expresselijk ge
weigerd, ten einde een proces uit te lokken en 
eene beslis ing van U te verkrijgen. In mijne 
winkel drijf ik uitsluitend en alléén een 
poel ierszaak en verkoop wild en gevogelte al
leen in het klein en niet in het groot. Ik be
trek het wild van jagers en van den groot
handel en "geef het dan door" aan het pu
bliek. Ik fabriceer niets, zooals bijv. slagers 
doen, die worst maken of vischhandelaren, 

die bij v. visch bakken of hun waar eene an
dere bewerking doen ondergaan. Ik maak 
alleen het wild, dat ik verkoop schoon, door 
het de veeren te plukken, het vel er af te 
halen en het van de ingewanden te ontdoen, 
waarna ik het zonder eenige andere bewer
king, aan mijne klanten verkoop. De reeën , 
die ik verkoop, betrek ik uit het buitenland. 
Alles wat ik in mijn bedrijf doe, valt daarom 
mijns inziens niet onder de Omzetbelastingwet. 
Het reeënvleesch verkoop ik bij mooten en 
afgehakte en uitgebeende stukken. 

De verklaring is van belang omdat met den 
inhoud daarvan verband houdt de ovenveging 
van het Hof, dat daargelaten, of a ll e afleve
ringen door een poelier onderworpen zijn aan 
een heffing krachtens de Omzetbelastingwet 
1933 S. 646, zulks stellig wel het geval kan 
zijn , onder meer bij den verkoop van grof 
wild , dat vóór de aflevering der verschillende 
deelen geacht moet worden een bewerking in 
den zin der voornoemde wet te hebben onder
gaan; 

dat verdachte zich derhalve niet had mogen 
onttrekken aan de controle, die de wet o. a. 
voor fabrikanten in den zin d ier wet heeft in
gesteld. 

In cassatie heeft requirant's raadsman als 
middel gesteld: ,,S., althans v. t. van de artt. 
350, 351, 352, 358, 359, 422 en 425 Sv. en de 
artt. 1, 2, 8, 10, 18, 23, 24 , 30 en 31 van de 
Omzetbel astingwet 1933, S. 546, door straf
baar te verklaren het door requirant weige
ren , inzage te verleenen van zijn boekhouding 
aan een ambtenaar, voorzien van een machti 
ging van den Inspecteur der Accijnzen, ter
wijl de leveringen van requirant op gronrl van 
de bij art. 17 behoorende tabel B van omzet
belasting zijn vrijgesteld. 

De voor de poeliers zoo belangrijke vraag, 
of zij als "fabrikanten" moeten worden be
schouwd in den zin der Omzetbelastingwet kan 
in deze zaak niet geheel tot haa'r recht ko
men. 

De beslissing van de Tariefcommissie van 
20 Nov. 1935 (B.i. B. 5983), dat een poelier 
wegens de bewerkingen, welke hij levende of 
doode dieren doet ondergaan, welke bewer
kingen veranderingen in aard van het be
werkte dier tengevolge hebben, als fabrikant 
in den zin der wet moet worden beschouwd, 
en dus aansprakelijk is voor omzetbelasting, 
heeft veel opschudding verwekt in de kringen 
van handelaars van wild en gevogelte, die 
van oordeel waren, dat, waar de handel in 
doode dieren van de belasting is vrijgesteld, 
de bewerking welke de goederen in hun be
drijf ondergaan, den aard der goederen niet 
verandert, zooals art. 1 lid 2 der Wet het 
uitdrukt. Voor dit standpunt valt een grond 
te ontleenen aan de houding der Regeering 
aangenomen tijdens de totstandkoming der 
Wet, toen in verband met gestelde vragen 
bij de openbare behandeling in de Tweede 
Kamer (Handelingen 1933 II, le Vergadering 
- 13 September 1933 - wetsontwerp n°. 68, 
blz. 370) de Minister als zijn oordeel uitsprak , 
dat het eenvoudig conserveeren en zouten van 
haring onder de vrijstelling valt. 

In deze zaak kan dit alles m. i. requirant 
niet baten. Een fabrikant moet inzage van 
bescheiden geven volgens art. 24 der wet. Uit 
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het hierboven overgenomen verweer van re
quirant, gevoerd door de Politierechter, blijkt 
dat deze zegt niet-fabrikant te zijn, en het 
is dus de vraag of de vervolgende ambtenaren 
ontvankelijk waren. 

In de veroordeeling door den Politierechter, 
en daarmede de verwerping van het beroep 
ligt een beslissing over dit punt opgesloten, 
zoowel over de ontvankelijkheid bedoeld in 
art. 348 Sv. als betreffende de weerlegging 
echter niet met redenen omkleed is. 

Neemt men aan, zooals het Hof deed door 
dit vonnis te bevestigen, dat hetgeen in het 
proces-verbaal van den verbalisant, dat al
leen als bewijsmiddel gebruikt is, vermeld 
staat, voldoende weerlegging bevat - immers 
over de feiten bestaat geen verschil, alleen 
over de waardeering daarvan -, dan is dit vol
doende. 

Het Hof geeft nader aan waarover het hier 
ten slotte loopt, n.l. niet over de principieele 
vraag, maar over bewerking van grof wild. 
Die bewerking gaat verder dan waardoor de 
vrijstelling van doode dieren geldt, en is er 
eene, waardoor de aard der goederen veran
dert. 

Intusschen kunnen vonnis en arrest mij niet 
bevredigen. Het eenige bewijsmiddel is het 
proces-verbaal van verbalisant, die verklaart, 
dat hij voorzien van een machtiging van den 
inspecteur der invoerrechten en accijnzen te 
's-Gravenhage d.d. 21 Maart 1934 zich op 
Dinsdag den negentienden Februari negen
ti enhonderd vijf en dertig, des voormiddags te 
half twaalf vervoegd heeft aan het adres van 
J . H. M. B ., poel ier, geboren te Leiden den 
16 Mei 1887, wonende te 's-Gravenhage J ava
straat, dat hij aan genoemden J. H. M. B. 
heeft verzocht inzage te verleenen van de be
scheiden, welke zijn boekhouding uitmaken, 
met inbegr ip van de facturen , als bedoeld bij 
art. 24 der Omzetbelastingwet 1933, welk ver
zoek door genoemden persoon werd gewei
gerd; 

dat genoemde J. H . M. B. zich daardoor in 
overtreding bevindt van art. 24 der Omzet
belastingwet 1933 strafbaar gesteld bij art. 31 
dierzelfde wet, zoodat hij terzake wordt be
keurd. 

Hieruit blijkt niét waarom requirant fabri
kant in den zin der wet zou zijn. Hij heeft zich 
uitvoerig verweerd om te betoogen dat hij dit 
niet is. De Politierechter spreekt niet over 
dit verweer, doch weerlegt het door te veroor
deelen, hoewel uit het proces-verbaal niet van 
handelingen blij kt, waaruit het "fabrikant" 
zijn kan worden afgeleid. Het Hof had daar
om m. i. dit vonnis niet moeten bevestigen, 
doch vernietigen en heeft dit blijkbaar ge
voeld, door althans zijnerzijds een weerlegging 
van het verweer op te neme n . 

Ik concludeer derhalve dat het bestreden 
arrest worde vernietigd · en de zaak verwezen 
ter verdere behandeling naar een aangrenzend 
Gerechtshof. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Tav.erne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
Conclusie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, dat hij enz. 
(zie Conclusie); 

Ten aanzien van het ingestelde cassatie
beroep; 

0 . dat het Hof in het bestreden arrest, ter 
nadere motiveering van de bevestiging van 
het veroordeelend vonnis, heeft overwogen, 
dat, daargelaten, of alle afleveringen dóor 
een poelier onderworpen zijn aan eene heffing 
krachtens de Omzetbelasting-wet 1933, S. 546 , 
zulks stellig wel het geval kan zijn, onder 
meer bij den verkoop van grof wild , dat vóór 
de aflevering der verschillende deelen geacht 
moet worden een bewerking in den zin der 
voornoemde wet te hebben ondergaan; dat 
verdachte zich derhalve niet had mogen ont
trekken aan de controle, die de wet o. a. voor 
fabrikanten in den zin dier wet heeft inge
steld ; 

0. dat hieruit volgt, dat de vraag, of de 
poelier, die zich bepaalt tot het zoogenaamde 
panklaar afleveren van wild of gevogelte 
onder de bepalingen van gennemde wet valt, 
in deze zaak door het Hof buiten beslissing 
kon worden gelaten, daar de vrijstelling, bij 
art. 17 der wet in verband met de bij dat 
artikel behoorende tabel B betreffende "doode 
dieren" verleend, in geen geval toepassing 
kan vinden op het a fl everen van dealen van 
grof wild, waartoe eene bewerking plaats 
heeft in den zin van art. 1 van meergenoem
de wet; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

8 Maart 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bloembollensaneer ingsplan (Teelt) 
1935 art. 2, Landbouw-Crisiswet art. 9.) 

Blijkens den inhoud der voorschriften 
van art. 33 van het tusschen Nederland en 
Pruisen op 26 Juni 1816 te Aken gesloten 
verdrag en van art. 37 van het tusschcn 
die mogendheden op 7 Ortober 18H te 
Kleef gesloten verdrag is het oog sleehts 
gericht geweest op de nadeelen, voor de 
bewuste eigenaren voortvloeiende uit de 
wettelijke bepalingen op het stuk van in-, 
uit- en doorvoer aan weerszijden van de 
grens van kracht. Niet is in te zien, waal'· 
om een wettelijke regeling nopens kweeken 
en telen van tulpen en bloembollen zou 
kunnen worden aangemerkt als den in- . 
uit- en doorvoer te betreffen. 

De bewering van req. , dat hij niet in 
aanmerking kan ka rn en voor den steun , 
welken de bloembollenteelt van overheids
we"e in verschillende vorm geniet, kau 
he~ reeds hierom niet baten, wijl de toe
passclijkhe i<l van art. 2 van het Crisi8-
Bloemen1..eeltbesluit 1935 I en van art. 2 
van het Bloembollensaneeringsplan (Teelt) 
1935 niet afhankelijk is van de omstan<lig
heid, of men VOO!" steun in aanm.erki ng 
komt. 

Evenzeer faalt req.'s grief, dat niet wu 
zijn te laste gelegd de afwezigheid van den 
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strafuitsluitingsgrond vervat in art. 2 lid 
2 van het Bloembollensaneeringsplan 
(Teelt) 1935, daar zoowel genoemd artikel 
als art. 2 van het Crisis-Bloembollenteelt
besluit 1935 I in hun eerste lid eene alg&
meene verbodsbepaling inhouden, waar
naast het tweede lid dan telkens omschrijft, 
wanneer het algemeen -verbod uitwndering 
lijdt. De elementen van het strafbare feit 
zijn dan ook slechts in het eerste lid ge
geven. 

Op het beroep van H. K., landbouwer, te 
Kevelaar (Dld), requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Her
togenbosch van 19 Nov. 1936, waarbij in hoo
ger beroep, met ve1·nietiging van een door het 
K antongerecht te Boxmeer op 4 Sept. 1936 
mondeling gewezen vonnis, requirant ter zake 
van A. Het als niet aangesloten bij de Neder
landsche Sierteelt-Centrale in bedrijf kweeken 
van producten voor de bloementeelt en B. Het 
als niet aangeslotene bij de ederlandsche 
Sierteelt Centrale telen van bloembollen, met 
aanhaling der artt. 9 en 31 der Landbouw
Crisiswet 1933, 2 van het Crisisbloementeelt
besl uit 1935 I , 2 van he.t Bloembollensanee
ringsplan (Teelt) 1935, 23, 62 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot twee geldboeten, ieder van 
vijf gulden en vervangende hechtenis voor 
iedere boete van vijf dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Na vernietiging in hooger beroep van het 
desbetreffend vonnis van den Kantonrechter 
te Boxmeer, omdat dit niet behoorlijk m~t 
redenen was omkleed, verklaarde de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbosch bij vonnis van 
19 November 1936 ten laste van requirant 
bewezen, A. dat hij op of omstreeks 21 April 
1936, des namiddags circa 5 uur, te Well er
looi gemeente Bergen, heeft gekweekt in be
drijf producten van den bloementeelt zooals 
bedoeld bij art. 1 ten eerste van het Crisis

.Bloementeeltbesluit 1935 I van 23 December 
1935, S . 78'7, namelijk in 35 kistjes circa 35 
bloeiende tulpen in elk kistje, zijnde dit sier
gewassen die in bl·ad-, bloem- of vruchtdragen
de toestand met het oog op de sierwaarde wer
den geleverd en niet als grondstof voor het 
eigen bloemisterijbedrijf werden gebezigd 
noch werden vervroegd of verlaat in koel- of 
trekruimten, zulks terwijl hij niet was aange
sloten als georganiseerde hij de stichting 
NetlQrlandsche Sierteelt Centrale te 's-Graven- · 
hage en niet w·as toegelaten tot de groep kwee
kers van producten van de bloementeelt; 

B. dat hij op of omstreeks 21 April 1936 , 
des namiddags circa 5 uur, te Wellerlooi ge
meente Bergen op den open grond heeft ge
teeld bloembollen nl. op circa 0.44.50 H.A. 
open grond een groot aantal tulpen die in 
bloei stonden, op circa 0.16.00 H.A. open 
grond, een groot aantal narcissen, die uitge
bloeid waren, zulks tenvijl hij , verdachte, a ls 
georganiseerde niet was aangesloten bij de 
stichting de ederlandsche Sierteelt Centrale 
te 's-Gravenhage en tevens niet was toegelaten 
tot de groep telers van bloembollen, zijnde enz. 

In , cass'atie droeg requirant's raadsman bij 
pleidooi de volgende middelen voor: 
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.,I. S. en/of v. t. der navolgende ártikelen: 
55 en 58 dei· Grondwet; 9 en 31 der Land
bouw-Crisiswet 1933 S. 261, zooals deze nader 
is gewijzigd; 2 van het Bloemboll ensaneerings
plan 1935 (Teelt) S. 439; 1, 23 en 91 Sr., 
261, 348, 350, 351, 352, 358, 359, 398, 415, 
422, 423 en 425 Sv.; 33 van het Nederlandsch
Pruisisch Gren tractaat van Cleve dd. ·7 Oc
tober 1816, S. 1850 n°. 10 ; 22, 66 en 118 der 
Weener Congres-Acte en XX van Annex I dier 
Acte, waartoe de Koning der Nederlanden is 
toegetreden bij acte dd. 20 October 1815; 

doordat de Rechtbank het ten laste gelegde 
strafbaar achtte met requirants schuld daar
aan en hem deswege, als aan hoofde dezes 
vermeld heeft veroordeel d; 

ten onrechte: 
a. omdat het doel der voornoemde Tracta

ten van Aken en van Cleve is: de nadeel en 
weg te nemen die landbouwbedrijven, uitgeoe
fend door niet-onderdanen van het Koninkrijk 
op gronden aan beide zijden der landsgrenzen 
gelegen, ondervinden ter zake van de découpa
tie dier gronden door gemelde grenzen, 

terwijl dit doel niet zou worden ber.eikt, 
wanneer die nadeelen, die niet uit douane
rechten bestaan, ten laste van die bedrijven 
zouden worden erkend en gehandhaafd; 

blijkende juist een tegengestelde bedoeling 
uit de woorden van de a ls geschonden aange
haalde Tracaatsartikelen, sprekende deze toch 
van: ., . ·,; . Alle soorten van ingezamelden 
oogst . . . . en van: ., .... zonder aan eenig 
rncht onderworpen te zijn .... ", doelende die 
woorden niet slechts op in-, uit- en/of door
voerrechten, maar evenzeer op andere rechten 
en heffingen, zulks in verband met het doel, 
de strekking en de wording geschiedenis dier 
meergenoemde Traotaten, 

moetende toch het daarbij bepaalde worden 
verstaan en geïnterpreteerd in verband met 
art. XX Annex I der Weener Congres-Akte, 
sprekende van: ,. . . .. sans payer de droit 
quelconque .... " en bepalende, dat de betref
fende bedrijven moeten worden behandeld en 
de over dezelve gegevens regels moeten wor
den toegepast: · ,. .... d'après des principes 
les plus libéraux", 

hebbende de H. R. deze ruime opvatting 
tot de Zijne gemaakt bij Zijn arrest dd. 3 
Maart 1919, N. J . 1919, p. 371 vv.; 

b. omdat de rechten en heffingen _in 
Crisiswetgeving bedoeld blijkens de do , .el
li ng dier wetgeving worden geheven o .n. van 
de bollenteelers, omdat zij genie , van den 
steun, welke de bloembollenteelt van Over
heidswege in verschillende vormen geniet, 

wordende echter-deze_ steun den requirant tot 
cassatie - die immers geen Nèderlander, noch 
Nederlandsch ingezetene is - uiteraard niet 
gegeven en zijnde dus ook niet aanwezig de 
ratio, waarom voor hem vorenomschreven be
perkende crisisbepalingen wèl zouden gelden. 

II. S. en/of v. t. der navolgende artikelen: 
55 der Grondwet; 9 en 31 der Landbouw
Crisiswet 1933 S. 261, zooals deze nader is ge
wijzigd; 2 van het Bloembollensaneeringsplan 
1935 (Téelt) S. 439; 1, 23 en 91 Sr. ; 261, 
348, 350, 351, 352, 358, 359, 398, 415, 422, 
423 en 426 _S-v'.; · · 

doordat de Rechtbank heeft bes! ist, dat het 
ten laste gelegde strafbaar is met requirants 
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schuld daaraan en hem deswege, als aan 
hoofde dezes vermeld heeft veroordeeld; 

ten onrechte: 
omdat aan de tenlastelegging ontbreekt een 

element, te weten: niet is ten laste gelegd de 
afwezigheid van de(n) strafuitsluitingsgrond
(en), vervat in art. 2 lid 2 van het Bloembol
lensaneeringsplan 1935 (Teelt) S. 439, in ver
band met de andere, in dit middel als ge
schonden aangehaalde artikelen." 

H et eerste middel bevat een verweer dat 
requirant ook voor de R echtbank gevoerd 
heeft, doch waarmede deze niet medeging. 
De Rechtbank zegt dienaangaande in haar 
vonnis: 

"dat het Bloembollensaneeringsplan 1935 
(Teelt) evenals het Crisis-Bloementeeltbe luit 
1935 J naar deszelfs eigen bepalingen geldend 
voor alle telers zonder onderscheid, beperken
de voorschriften inhoudt ten aanzien van het 
telen van bloembollen in producten van de 
Bloementeelt en dat telen slechts toe taat aan 
hen, die aan bepaalde voorwaarden, uitge
werkt in dat plan en dat besluit hebben vol
daan, hetgeen met verdachte niet het geval 
is; dat daarentegen de artt. 33 en 37 der aan
gehaalde tractaten zich uitsluitend bezig hou
den met het in-, uit- of doorvoeren van uiter
aard reeds geteelde producten, doch den eige
naar van den grond geen enkel voorrecht 
geven boven andere eigenaren van gronden 
in Nederland met betrekking tot de wijze 
waarop of de mate, waarin hij zijn gronden 
naar vrijheid kan bételen." 

Ik acht deze weerlegging juist, en ook niet 
in strijd met het arrest van den H . R. van 3 
Maart 1919 (W. 10402; . J. 1919, 371), 
gewezen naar aanleiding van de Wet van 3 
Augustus 1914, S. 344. 

Daarbij werd beslist, dat art. 33 van het 
z.g. grenstractaat van Aken in dien geest moet 
worden verstaan, dat daarbij voor de gemeng
de eigenaren, wier e igendommen door de 
1 andsgrenzen worden doorsneden, de nadeel en 
worden weggenomen, welke zij in hun bedrijf 
zouden kunnen lijden, tengevolge van de om
standigheid, dat hun eigendommen door de 
landgrens worden doorsneden en van elkaar 
gescheiden. 

Krachtens die bepaling kwam aan den in 
het tractaat bedoelden gemengden eigeriaar 
het door ieder te eerbied igen recht toe, vrije
lijk de producten van het deel van zijn eigen
dom, in Nederland gelegen, te vervoeren, 
naar het ander deel van dien eigendom bui
ten lands gelegen. 

Ik moge, om niet in herhaling te vervallen, 
voor de verdere geschiedenis en beteekenis 
van dit tractaat verwijzen naar de conclusie 
,·an mijn ambtsvoorganger Mr. Ledeboer, voor
a fgaand aan gemeld arrest. 

De H. R. heeft toen de zaak verwezen naar 
het Hof te Arnhem, teneinde te onderzoeken 
en te beslissen of de rogge, welke requirant
vervoerder z.g. voor uitvoer aangaf - waarbij 
bedoeld was in dit geval vervoer van zijn 
land over de gr enzen - al dan niet afkomstig 
was van eigen oogst aan deze zijde van de 
grens. Daarvan toch hing het al of niet straf
bare af. Het verdere verloop dezer zaak is 
voor het thans aanhangig geval niet van bè
lang, daar verder een vraag in het geding 

kwam, welke hier niet aan de orde is. 
Dit arrest betrof de beteekenis van de wet 

van 3 Augustus 1914, S . 344, houdende ver
bod tot uit- en vervoer van sommige art ikelen . 

Dit alles brengt echter niet mede dat krach
tens het grenstractaat van Aken eigenaars van 
dergelijke gronden wat betreft hun in Neder
land gelegen eigendom als het ware souverein 
zouden zijn. Ook zij zijn onderworpen aan de 
wettelijke voorschriften betreffende bebouwing 
van den Nederlandschen bodem, en al moeten 
de regels van het grenstractaat ruim worden 
uitgelegd, wellicht zooals art. XV van het 
in art. 118 der Weener Congres-Akte bedoelde 
verdrag tusschen Oostenrijk en Rusland zegt 
(verdrag van 21 April/3 Mei 1815) op die 
wijze, dat de "propriétaires mixtes seront trai
tés relativement à ses possessions d'après les 
principes les plus libéraux", zoo brengt dit 
niet mede, dat die eigenaars zich niet aan 
Nederlandsche teeltwetten zouden moeten on-
derwerpen. · 

De in dit geval overtreden regel ingen van 
de Landbouw-Crisiswet, het Cris is-Bloemen
teeltbesl uit 1935 I en het Bloembollensanee
ringsplan 1935 (Teelt) betreffen dan ook den 
teelt en niet den in. of uitvoer. Er bestaan 
zelfs afzonderlijke Bloembol lensaneeringsplan
nen betrekkelijk export, handel en invoer, 
welke hier niet in het geding zijn. 

Ook het onderdeel b van het eerste middel 
kan m. i. niet tot cassatie leiden. De rechten 
en heffingen toch worden blijkens de geschie
denis en woorden der voorschriften geheven in 
verband met aan telers te verleenen steun. 
Dit kan slechts zeer indirect met uitvoer te 
maken hebben. Het doel dezer heffingen is 
een ander dan dat hetwelk meergemeld grens
tractaat van Aken op het oog heeft. 

Het tweede middel kan niet tot cassatie lei
den, omdat art. 2 lid 2 van het Bloembollen
saneeringsplan 1935 (Teelt) dat thans weer 
vervangen is door een plan 1936 (Teelt) enkel 
z.g. faits d'éxcuse bevat. Het eerste lid bevat 
de verbodsbepaling, waarvan overtreding is 
telastegelegd, doch de strafuitsluitingsgronden 
van het tweede lid zijn niet a ls elementen 
van het strafbare feit te beschouwen. 

Van oordeel dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge "Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie Conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, over
eenkomstig de inleidende dagvaardingen -
zijnde door de Rechtbank de voeging der fei
ten bevolen - ten laste van requirant . is be
wezen 'verkl aard A. dat hij op enz. (zie Con
clusie); 

0. dat de Rechtbank met betrekking tot re
quirants beroep op na te noemen verdrags
bepalingen heeft overwogen, ,,dat het Bl oem
bollensaneeringsplan 1935 (Teelt) enz. (zie 
Conclusie); 

0. dat het eerste middel in zijn onderdeel A. 
blijkens inhoud en toelichting er van uitgaat, 
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dat art. 33 van het tusschen Neder! and en 
Pruisen op 26 Juni 1816 te Aken gesloten 
verdrag en art. 37 van het tusschen die mo
gendheden op 7 October 1816 te Kleef geslo
ten verdrag overeenkomstig hun wordingsge
schiedenis de strekking hebben de nadeelen 
weg te nemen, die landbouwbedrijven, uitge
oefend op gronden aan beide zijden der I ands
grenzen gelegen, ondervinden ter zake van de 
,,découpatie" der gronden door gemelde g ren
zen• 

d~t echter, aangenomen al, dat de strekking-
dezer voorschriften aldus juist is wee1·gegeven, 
in het middel wordt voorbijgezien, dat blijkens 
den inhoud der voor chriften toch in elk geval 
s lechts het oog is gericht geweest op de na
deelen, voor de bewuste eigenaren voort
vloeiende uit de wettelijke bepalingen, op het 
stuk van in-, uit- en doorvoer aan weerszijden 
van de grens van kracht, terwijl niet is in te 
zien waarom een wettelijke regeling nopens 
kweeken en telen, als in de bewezenverkla
ring vermeld, zou kunnen worden aangemerkt 
als den in-, uit- en doorvoer te betreffen; 

0 . ten aanzien van onderdeel B van het 
eerste middel , dat, wat er zij van de bewering, 
dat requirant niet in aanmerking kan komen 
voor den steun, welken de bloembollenteelt 
van overheidswege in verschillenden vo rm ge
niet, ook deze grief niet tot cassatie kan lei 
den reeds hierom, omdat de toepasselijkheid 
van art. 2 van het Crisis Bloementeeltbesluit 
1935 I en van art. 2 van het Bloembollen
saneeringsplan (Teelt) 1935 niet afhal)kelijk 
is van de omstandigheid, of men voor steun 
in aanmerking komt; 

0. dat ook het tweede middel faalt, daar 
elk der zooeven genoemde artikelen in zijn 
eerste lid een algemeené verbodsbepaling · in
houdt, waarnaast het tweede lid dan telkens 
omschrijft, wanneer het algemeen verbod uit
zondering lijdt, en dan ook de bestanddeelen 
van het strafbare feit slechts in het eer te lid 
zijn gegeven; 

Verwerpt het beroep. 

[De H. R. wees op denzelfden dag een ar
rest op het beroep in cassatie van H. P., 
landbouwer te K evelaar (Dld) tegen een 
vonnis van de Rechtb. te 's-H ertogenbosch d.d. 

· 19 Nov. 1936, waarbij in h. b. met vernieti
ging van een door het Kantong. te Boxmeer 
op 4 Sept. 1936 mondeling gewezen vonnis 
req . ter zake van het als niet ,aangesloten bij 
de Nederlandsche Sierteelt Centrale, telen van 
bloembollen, is veroordeeld. Dezelfde middelen 
zijn daarbij naar voren gebracht en door Jen 
H . R. afgewezen . R ed.] 

( . J .) 

9 Maart 1937. KONINKLIJK BESLTJIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 51.) -

De omstandigheid, dat door geheel ver
val van het wachtgeld van een gehuwde 
onderwijzeres haar gezin volgens haar be
wering za l moeten bestaan van 50 % van 
het inkomen, waarop haar huwelijk werd 
gebaseerd en dat zij voor het st ichten van 
een gezin noodzakelijk achtte. is g<>en 
grond om hier aanwezig te achton een 

"bu itengewoon geval", dat het op11ieu,v 
toekennen van wachtgeld wu rechtvaar
digen. 

WIJ WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw C. van Bentum, geboren Nijhoff, 
te Amersfoort tegen de beschikking van On
zen Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 18 December 1936, n°. 3558 
W , Afd. L . 0 ., waarbij haar verzoek om ver
lenging van wachtgeld is afgewezen; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advie van 
24 Februari 1937, n°. 60 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Maart 1937, n°. 377 W, a fd. L. 0.; 

0. dat Onze Minister bij zijne evengenoemde 
beschikking heeft overwogen, dat het wacht
geld van Mevrouw C. van Bentum, geboren 
Nijhoff, als gewezen gehuwde onderwijzeres 
aan eene openbare lagere school te Utrecht, 
mgevolge het bij de wet van 30 December 
1932 (Staatsblad n°. 689) gewijzigde negende 
lid van art. 51 der Lager-Onderwijswet 1920 
vervalt met ingang van 24 Januar i 1937, door
dat hij bij beschikking van 10 September 1936, 
n°. 2951 W, afd. L. 0. , krachtens de bevoegd
heid, hem verleend bij art. 3 van § 15bis der 
wet van 22 Februari 1936 (Staatsblad n°. 100) 
heeft bepaald, dat haa-r wachtgeld met in
gang van 1 J anuari 1937 niet vervalt, en ver
lengd wordt tot en met 23 Januari 1937 ; dat 
verlenging van wachtgeld na laatstgenoemd 
tijdstip volgens het tiende lid van voormeld 
art. 51 slechts mogelijk is in buitengewone 
gevallen; dat noch het vervallen van haar 
wachtgeld op korten termijn, noch de omstan
digheden, waarin zij als gevolg van haar ge
huwd zijn verkeert, een buitengewoon geval 
opleveren, a ls bedoeld in het tiende lid van 
voormeld art. 51; 

dat appellante in beroep aanvoert, dat zij 
in April 1932 huwde, toen zij onderwijzeres 
was bij het openbaar lager onderwijs te 
Utrecht; dat haar huwelijk derhalve financieel 
is gebaseerd op het gezamenlijk inkomen van 
haar echtgenoot en haar; dat door kortingen 
op het salaris van haar echtgenoot in den loop 
der laatste jaren, alsmede door de verminde
ring van haar wachtgeld tot 65% van haar 
vroeger salaris, het gezamenlijk inkomen reeds 
met f 1000 per jaar werd gekort; dat bij ge
heel verval van haar wachtgeld haar gezin 
zal moeten bestaan van 50% van het inkomen, 
waarop haar huwelijk werd gebaseerd en dat 
zij voor het stichten van een gezin noodzakelijk 
achtte; dat zij bij geheel verval van wachtgeld 
haar gezin in armoede ziet verkeeren en haar 
gezinsleven geheel te gronde zal worden ge
richt ; weshalve zij verzoekt, het besluit van 
Onzen Minister, waarbij wordt bepaald, dat 
haar wachtgeld met ingang van 24 Januari 
1937 vervalt, te willen vernietigen, haar g&
durende het geheele jaar 1937 als kostwinster 
van haar gezin te beschouwen, en op grond 
hiervan, haar wachtgeld a lsnog tot 1 Januari 
1938 te verlengen ; 

0 . dat de omstandigheden, zooals deze zich 
hier voordoen, geen aanleiding geven het on
derhavige geval aan te merken a ls een buiten-
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gewoon geval, waarin het opnieuw toekennen 
van wachtgeld gerechtvaardigd zou zijn; 

dat derhalve de beschikking van Onzen 
Minister van 18 December 1936, n°. 3558 W, 
Afd. L. 0., moet worden gehandhaafd; 

0. dat, voorwover het beroep van de appel
lante is gericht tegen de beschikking van 
Onzen Minister van 10 September 1936, n°. 
2951 W, afd. L. 0., zij in haar beroep niet 
kan worden ontvangen, vermits van deze be
schikking krachtens geen enkele wettelijke 
bepaling beroep op Ons openstaat; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellante niet-ontvankelijk te verklaren 
in haar beroep, voorwover dit gericht is tegen 
de beschikking van Onzen Minister van Onder
wijs Kunsten en Wetenschappen van 10 Sep
tember 1936, n°. 2951 W, afd. L. 0 ., en voor 
het overige het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz .. 

(A.B.) 

10 Maart 1937. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Gemeentewet art. 228c.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit t<,t aan
koop en ruiling van grond voor den aanleir 
van een tweede begraafplaats, nu is ge
bleken dat: le. de bestaande begraafplaats 
nog voor een aantal jaren voldoende is en 
met weinig kosten kan worden uitgebreid; 
2e. de afstand van de bestaande begraaf
plaats tot het verst verwijderd punt der 
gemeente ± 6 k.m. bedraagt; 3e. de aan
leg van een nieuwe begraafplaats een voor 
de draagkracht der gemeente aanzienl ij ke 
uitgave zou vorderen; 4e. de aanleg a ls 
een minder geschikt object voor werkver
schaffing moet worden aangemerkt, daar 
de verhouding tusschen de arbeidsloonen 
en de overige kosten niet gunstig is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Giessendam tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
bolland van 3/6 November 1936, G. S. N°. 194, 
3e Afd., waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit van die gemeente van 31 
Juli 1936, tot aankoop en ruiling van grond 
ten behoeve van den aanleg van eene nieuwe 
begraafplaats; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Februari 1937, N°. 44; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Maart 1937, 
N°. 7160, afd. B . B.; 

0. dat de raad der gemeente Giessendam 
bij besluit van 31 Juli 1936 heeft besloten 
tot: 

a. den aankoop van 65.67 aren grond voor 
den prijs van f 3000; b. den aankoop van 
een strook grond ter breedte van 8 m en ter 
lengte van ongeveer 130 m voor den prijs van 
f 1500, terwijl de gemeente bovendien f 500 
verschuldigd zal zijn in verband met rechten 
van derden en c. ruiling van een stuk grond 
der gemeente tegen een stuk grond van een 

particulier, uit overweging, dat de tegenwoor
dige begraafplaats in de gemeente Giessen
dam op vrij grooten afstand, namelijk op 
circa drie kwartier gaans van het centrum 
der gemeente is gelegen, en deze afstand voor 
de bewoners van de dichtstbevolkte wijken B 
en C steeds een groot bezwaar heeft opge
leverd, daar het begraven van uit deze wijken 
gepaard gaat met kostenbezwaar en tijdver-
1 ies, voornamelijk voor de arbeidersbevolking; 
dat dan ook sedert vele jaren een beduidend 
groote bevolkingsgroep den wensch koestert 
een begraafplaats te hebben, meer in het 
centrum gelegen; dat de raad dan ook thans, 
gebruik makend van de tijdsomstandigheden, 
nu. er veel werkloosheid heerscht in de ge
meente, besloten heeft tot den aanleg van een 
nieuwe begraafplaats, en wel in wijk B, waar
bij dan tevens een zeer uitnemend werkver
schaff ingsobject kan worden ter hand geno
men; dat bij de keuze van het benoodigde 
terrein, gedaan uit een drietal aanbiedingen, 
gebleken is, dat het terrein van den heer C. 
de Jong Bzn., te Giessendam, door ligging 
enz. uitnemend geschikt is voor begraafplaats 
en geheel voldoet aan den eisch van het ' l e 
lid van art. 16 der wet van 10 April 1869 
(Staatsblad N°. 65). daar het belangrijk 
meer dan 50 meter is gelegen van de bebouw
de kom der gemeente; dat deze wet verder 
eischt, dat elke algemeene begraafplaats een 
uitgestrektheid heeft van ten minste tienmaal 
de jaarlijks vermoedelij k benoodigde ru imte, 
en het gekozen terrein, wat de oppervlakte 
betreft, ruimschoots aan deze wettelijke voor
waarde beantwoordt, gerekend naar een jaar
lijks te begraven aantal lijken van 40; dat 
ook de prijs, die bedongen is, aannemelijk is 
te achten; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holl and 
bij besluit van 3/6 November 1936, G. S. N° . 
194, 3e Afd. , hunne goedkeuring aan het 
evengenoemde raadsbesluit hebben onthouden, 
daarbij overwegende, dat de raad tot dezen 
aankoop en deze ruiling heeft besloten met 
het doel een nieuwe begraafplaats te stichten, 
zulks in verband met het feit, dat de tegen
woordige begraafplaats der gemeente op vrij 
grooten afstand van het centrum der gemeente 
is gelegen, welke afstand voor de bewoners 
van de dichtstbevolkte wijken steeds een groot 
bezwaar zou hebben opgeleverd; dat uit van 
het gemeentebestuur ontvangen in! ichtingen 
blijkt: 1 °. dat de bestaande begraafplaats 
nog voor ongeveer 6 jaar voldoende moet 
worden geacht en dat zij met weinig kosten 
kan worden uitgebreid; 2°. dat de afstand 
van de bestaande begraafplaats tot het verst 
verwijderde punt der gemeente ongeveer 6 
km. bedraagt; 3°. dat de door den raad ge
wenschte aan leg van een nieuwe begraafplaats 
een uitgaaf van naar raming in totaal f 15000 
à f 16000 met inbegrip van, de vorenvermelde 
koopsommen zou vorderen; dat, gezien de 
sub 1 ° vermelde feiten, de aanleg van een 
tweede begraafplaats niet urgent kan worden 
geacht; dat het bezwaar, verbonden aan het 
feit, dat de bestaande begraafplaats voor een 
deel der gemeente minder gunstig is ge legen, 
blijkens het sub 2° vermelde niet van dien 
aa1·d is, dat deze gemeente, welke slechts ruim 
4.000 zielen telt, op grond van dat bezwaa,· 
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dé betangrijke uitgaven, ' verbonden aan den 
aanleg van een tweede begraafplaats, op zich 
wu mogen nemen; dat in ·deze omstandighe
den de hierbedoelde aankoop van grond in 
strijd moet worden geacht met het financieele 
belang der gemeente; . 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten ' 
de raad der gemeente Giessendam bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de voor' 
genomen transacties. noodig zijn voor den aan
leg van eer tweede begraafplaats in de ge
meente, in verband met het feit, dat de tegen
woordige begraafplaats der gemeente op vrij 
grooten afstand van het centrum der gemeente 
is gelegen, welke afstand voor de bewoners der 
dichtstbevolkte wijken steeds een groot be
zwaar oplevert; dat in het raadsbesluit aan
gevoerd wordt, dat de raad het besluit tot den 
aanleg van een tweede begraafplaats genomen 
heeft met het oog op de bestrijding der groote 
werkloosheid in de gemeente, waarbij dan 
tevens een zeer uitnemend werkverschaffings
cbject kan worden ter hand genomen; dat 
echter het college van Gedeputeerde Staten 
dii punt niet in zijne overwegingen betreft; 
dat zulks den raad ten zeerste . bevreemdt, te 
meer nu door ditzelfde college in zijn schrijven 
van 27 November 1935 er over wordt ge
klaagd, dat voornamelijk in Zuid-Holla nd wo 
weinig wordt gedaan aan het opsporeQ van 
werkverschaffingsobjecten; 

0 . dat Gedeputeerde Staten terecht op de in 
het bestreden besluit vermelde gronden hunne 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben ont
houden ; · 

dat nog wel door den gemeenteraad wordt 
beweerd, dat de aanleg van · een tweede be
graafplaats aanbeveling verdient mede' ter be
strijding van de groote werkloosheid in de ge
meente, doch dat dit werk a ls een minder 
geschikt object voor werherschaffing moet 
worden aangemerkt, aangezien de verhouding 
tusschen de arbeidsloonen en de overige kosten 
niet gunstig is te noemen; 

Gezien de gemeentewet; . 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zakèn-

is belast enz.. (A.B.) 

11 .:Vaart 1937. UITSPRAAK van den Cen
tra len Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid.) 

D e C: R. v. B. heeft - in tegenste lling 
tot het Ambtenarengerecht - niet de over
tuiginr, bekomen, dat de betrokkene zich 
aan de hem geïmputeerde misdragü(~en 
heelt schuldig gemaakt. H et besl ui t, wÏiar
bij de straf van ontslag is opgelegd, w>)rdt 
derhalve nietig verkl aard. 

Uitspraak in zake : 
A., wonende te B ., eischer in hooger beroep, 

in persoof\ ter openbare terechtzitting ver
schenen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. H . 
J. van Urk, advocaat te Amersfoort, 

tegen: 
den Burgemeester van B., gedaagde in 'hooger 
beroep, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: H. J. Casi lle, 
wethouder der gemeente B. , wonende aldaar. 
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· De Centrale Raad van Beroep, · · :· 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge: 

noemde verschenen personen, _alsmede als g<J
tuigen C., huisvrouw van D ., wonende te . E. ; 
F., G. · en II. , a llen wonende te B., vanwege 
eischer ter terechtzitting medegebracht; '· 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Burgemeester van B. op 6 Aug/ 

1936 het navolgende besluit heeft genomen: 
,,De burgemeester van B. ; 
Gezien het zakelijk uittreksel van de uit

spraak van het ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage d.d. 26 Juni 1936 in zake A., hoofd
agent van politie te B . tegen den burgemeester 
van B. ; 

0. dat zijn besluit van 13 F ebruari 1936; 
waarbij A ., voornoemd, bij wijze van straf met 
ingang van 17 Februari 1936 . is verlaagd t-0t 
den rang van agent van politie · door voor' 
noemd gerecht is nietig verklaard wegens on: 
evenredi gheid tusschen .de door A . gepleegde 
misdraging en de bij zijn besluit opgelegde 
straf; 

dat naar het oordeel van genoemd ambtena-
1·engerecht aan A. meergenoemd, de straf van 
ontslag had moeten worden opgelegd; 

dat hij in verband met na het nemen van zijn 
besluit van 13 Februari 1936 te zijner kennis 
gekomen nieuwe vroeger gepleegde misdra
gingen van A. zich met de conclusie van het 
ambtenarengerecht kan vereenigen; 

dat derhalve bij wijze van straf meergenoem
de A. behoort te worden ontslagen uit den 
gemeentedienst; · 

Gelet op art. 224 der gemeentewet en op de 
desbetreffende bepalingen van de bij zijn be
sluit van 15 October 1934 vastgestelde alge
meene voorschriften voor de ambtenaren van 
politie der gemeente krachtens art. 125 van 
de ambtenarenwet 1929 ; 

Besluit : 
den hoofdagent van politie A . met ingang 

van 16 Augustus 1936 ontslag te verleenen 
uit den gemeentedienst."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 16 December 1936 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het beroep van A., voor zoover gericht te-gen 
fiet besluit van den burgemeester der gemeente 
B. , d .d. 6 Augustus 1936, waarbij hij met 
ingang van 16 Augustus 1936 uit den dienst 
der gemeente B. is" ontslagen ongegrond en het 
beroep overigens niet-ontvankelijk heeft ver
klaard; 

0. dat A. van deze uitspraak tijdig is geko
men in hooger beroep en bij beroepschrift op 
de daarbij aangevoerde .gronde°' dezen R aaçl 
verwekt, met vernietiging van die uitspraak, 
het ontslagbesluit bij wege van straf, voor
noemd, genomen door den Burgemeester van 
B. te willen nietig verklaren, Wegens strijd 
feitelijk en rechtens met de algemeen ver
bindende voorschriften, welke voor hem (thans 
eischer) zijn vastgesteld en te willen bepalen, 
dat deze straf ongedaan WOJ'de gemaakt, zu lks 
met ingang van den dag, welke de Burge
meester van B . voor ingang dezer straf heeft 
bepaald, en voorts te willen besluiten, da_t 
hem alsnog het bedrag der ingehouc;len wedde 
of nog in te houden wedde warde · u itbetaald, 
subsidiair hem een schadevergoeding tot het 
bedrag daarvan te willen toekennen; 



109 l J MAART 1937 

In rechte: 
, 0. dat ter openbare terechtzitting van dezen 
Raad C., huisvrouw van D., als getuige o. m. 
heeft verklaard: 

dat eischer bij gelegenheid, dat zij op een 
avond in den wmer van 1935 door hem was 
ontboden om als verdachte te worden gehoord, 
met haar, die toen nog ongehuwd was, vlee
schel ijke gemeenschap heeft gehad in het ver
boorkamertje van het politiebureau te B., ter
wijl de deur, die tot dat kamertje toegang gaf 
dicht, doch niet op slot was; 

dat zij zich hiertegen noch door roepen of 
door andere maatregelen heeft verzet; 

dat zij een en ander niet terstond bekend 
gemaakt heeft; 

0 . dat deze Raad op grond van den inhoud 
der gedingstukken en het verhandelde ter 
openbare terechtzitting voorts in confesso acht: 

dat de moeder van bovengenoemde getuige 
in 1932 door eischer is bekeurd en als gevolg 
daarvat1 3 weken hechtenis heeft moeten on
dergaan; 

dat eischer met de strafzaak M., waarbij ge
tuige C. betrokken was, ook nà den zomer van 
1935 bemoeienis heeft gehad; dat de politie
agenten te B. in het algemeen eischer niet 
mochten; dat getuige C. in October 1936 
zonder eenigen dwang een tweetal briefjes 
heeft geschreven, in het eerste waarvan zij 
haar verklaring in de zaak A. herroept, tenvij l 
zij in het tweede, hetwelk is gericht aan A. en 
in tegenwoordigheid van haar echtgenoot is 
vervaardigd, aan A. vergiffenis vraagt voor 
hetgeen zij hem heeft aangedaan ; 

0 . dat nu weliswaar getracht wordt, de mee
ning te doen postvatten, dat getuige C. ei~en
lijk nimmer geweten wu hebben, wat ziJ in 
die briefjes, die door een zekeren G. wuden 
zijn opgesteld, heeft neergeschreven, doch -
al moge het optreden van dien persoon ten 
deze als hoogst ongewenscht en bevreemdend 
zijn aan te merken - deze Raad die zienswijze 
niet katl aanvaarden, vermits de inhoud dier 
briefjes wó eenvoudig is, dat zelfs een vrouw 
als getui ge C. ze zeer goed moet hebben be
grepen; 

0. dat onder bovenstaande omstandigheden 
de~e Raad aan de ten deze afgelegde verkla
ringen van getu ige C. geen geloof kan hech
ten· 

o'. dat het verder dezen Raa d evenmin aan
nemelijk voorkomt, dat de verklaring van I. , 
echtgenoote van K., omtrent het oneerbaar 
optreden jegens haar van eischer bij gelegen
heid van een te haren huize haar afgenomen 
getuigenverhoor in den wmer van 1931 -
wordende hierbij opgemerkt, dat bedoelde 
vrouw in haar verklaring aan den Inspecteur 
van Politie te B . spreekt over den zomer van 
1935 en in haar getuigen-verklaring voor het 
Ambtenarengerecht kennelijk over den zomer 
van 1934 - in waarheid is afgelegd, daar die 
vrouw, indien zij werkelijk door eischer wu 
zijn aangerand, zich immers zeer goed had 
kunnen verzetten en om hulp had kunnen 
roepen, temeer waar de haar zeer goed be
kende L. mede in haar woning aanwezig was; 

0 . dat, gelet op het vorenstaande, met het
geen in 1922 zou zijn voorgevallen - nog 
daargelaten, of te dien aanzien van misdra
gingen kan worden gesproken - in casu geen 

rekening mag worden gehouden; 
0 . dat uit al het vorenstaande vol_gt, dat 

deze Raad niet de overtuiging heeft kunnen 
bekomen, dat eischer zich aan de hem geïm
puteerde misdragingen heeft schuldig ge
maakt, zoodat de uitspraak, waarvan beroep, 
- behoudens voor wat betreft de niet-ontvan
kelijk-verklaring van het beroep "overigens", 
welke, ook naar het oordeel van dezen Raad, 
op goede gronden berust - niet in stand kan 
blijven en het besluit van gedaagde alsnog 
behoort te worden nietig verklaard; 

0. dat, nu eischer in het gelijk is ge teld, 
de kosten tot dagvaarding en schadeloos telling 
van de getuigen G. en H. uit 's Rijks kas 
geheel behooren te worden vergoed, zijnde ten 
deze onderscheidenlijk ze tig cents en nihil , 
wordende met de kosten, gemaakt voor het 
medebrengen van de getuigen C. en F. geen 
rekening gehouden, wijl deze moeten geacht 
worden noodeloos te zijn gemaakt; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, 

behalve voorwover daarbij het beroep "overi
gens" niet-ontvankelijk is verklaard; 

Bevestigt die uitspraak in zooverre; 
Verkl!!art nietig het besluit van ged.1agde 

van 6 Augustus 1936, waarbij aan eischer met 
ingang van 16 Augustus 1936 bij wijze van 
straf ontslag is verl eend a ls hoofdagent van 
pol itie der gemeente B. ; 

Beveelt, enz. (A.B.) 

11 Maa,·t 1937. UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Alg. Rijksamb
tenarenreglemeuL a rt. 82 3e lid en art. 80; 
Ambtenarenwet 192~ ad. 58 2e lid.) 

Ook met een enkel e verwijzing naar een 
den klager bekend advies is het bestreden 
bes luit "met redenen om kleed". 

H et spreken van onwaarheid tegen zijn 
superieuren, het hebben van schulden 
(waarrnor korting en inhouding hebben 
plaats gehad), het, staande huwelijk, ·)n
derhoudpn van ougeoorloofde betrekkingen 
met vrouwen, zijn gedragingen, welke ge
qualificeerd worden a ls "ernstig plicht$
verzuim" . Geen onevenredigheid, nu hij 
deswege is gestra ft met ontslag. 

Uitspraak in zake: 
X wonende te Y klager, in persoon ter 

openbare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. W. A. Schippers, adv. 
te Vlaardingen, 

tegen : 
den Minister van Financiën, verweerder, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemachtig
de is opgetreden, Mr. B. R. Wesseling, plaats
vervangend Rijksadvocaat te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Minister van Financiën bij be

sluit van 7 November 1936 - gelezen het 
advies van de Commissie van advies voor 
den Dienst der Belastingen, d.d. 15 October 
1936, waarvan ingevolge art. 68, 2e l id, van 
het Ambtenarenreglement Belastingdienst een 
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afschrift aan den betrokkene, den assistent 
der directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen X te Y is toegezonden; gelet op de 
artt. 80, 81, le lid, letter k, 82, 83 en 84 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement, op 
art. 46 van het Ambtenarenreglement Belas
tingdienst en op de artt. 3 en 60- van de 
Ambtenarenwet 1929 - heeft goedgevonden 
en verstaan: le. Den assistent der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen X, 
voornoemd, met ingang van 1 December 1936 
uit 's Rijks dienst te ontslaan; 2e. Te bepalen, 
dat de straf onmiddellijk ten uitvoer zal wor
den gelegd; 

0. dat X tegen vorenbedoeld besluit tijdig 
bij dezen Raad beroep heeft ingesteld en op 
de bij klaagschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht dat besluit te vernietigen, althans te 
herroepen, a lthans te wijzigen in een mildere 
straf, als deze Raad noodig en noodzakelijk 
zal oordeelen, althans het ontslag voorwaarde
lijk te verleenen onder bepaalde door dezen 
Raad te stellen voorwaarden, verzoekende hij 
- in verband met zijn I ichaamstoestand -
een psychiatrisch onderzoek te bevelen, wij l 
de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de 
lichaamstoestand een storenden invloed bij hem 
heeft gehad en nog heeft op denken en aan
voelen van bepaalde verhoudingen; 

0. dat Mr. B. R. Wesseling voornoemd, a ls 
gemachtigde van verweerder, bij contra-me
morie het bestreden besluit heeft verdedigd 
en heeft verzocht het beroep van klager on
gegrond te verklaren en dat beslu it ongewij
zigd te handhaven; 

ln rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag, 
of het bestreden besluit, bij hetwelk klager 
bij wijze van straf is ontslagen uit 's Rijks 
dienst, op een der gronden, genoemd in art. 
58, lid 1 en 2, der Ambtenarenwet 1929, kan 
worden aangevochten; 

0. dat klagers eerste grief tegen dit be
sluit is, dat het is genomen in strijd met art. 
82, lid 3, van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, omdat het besluit geen enkele re
den zou inhouden ; 

0. dat deze Raad deze grief verwerpt, aan
gezien in het besluit wordt verwezen naar het 
advies - waarvan verweerder niet afwijkt en 
met den inhoud waarvan deze derhalve ac
coord gaat - van de Commissie van Advies 
voor den Dienst der Belastingen, d.d. 15 
Ocrober 1936, waaruit van de verschillende 
aan klager ten laste gelegde feiten en gedra
gingen blijkt en van welk adv ies, overeen
komstig art. 68, 2e lid , van het Ambtenaren
reglement Belastingdienst, een afschrift aan 
ki ager was toegezonden, zoodat het bestreden 
besluit wel degelijk "met redenen" is "om
kleed", gelijk vorenbedoeld art. 82, lid 3, 
vereischt; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken, waaronder mede vorenbedoeld ad
vies, als vaststaande aanneemt, en door het bij 
klaagschrift en ter terechtzitting namens en 
door klager aangevoerde niet weerlegd acht, 
dat klager bij verschil lende gelegenheden, ter 
zake van tegen hem gerezen bezwaren ambte
lijk door zijn superieuren ter verantwoording 
geroepen, onwaarheid heeft gesproken; dat hij 

verscheidene schulden had en heeft, waarvan 
sommige aanvankelijk door hem niet, doch 
later weer wel werden erkend, welke hij niet 
of slechts gedeeltelijk heeft afgelost, waardoor 
herhaaldelijk korting en inhouding op zijn sa
laris heeft moeten plaats vmden, en dat hij, 
tijdens zijn huwelijk, met andere vrouwen dan 
zijn echtgenoote ongeoorloofde verhoudingen 
heeft gehad, welke destijds aanleiding gaven 
tot zijn overplaatsing van Haren naar Rotter
dam, alwaar hij zich later wederom met ande
re vrouwen dan zijn echtgenoote afgaf; 

0. dat klager zich door deze gedragingen 
heeft schuldig gemaakt aan ernstig plichts
verzuim; 

0. dat derhalve, krachtens het bepaalde in 
de artt. 80, en 81, lid 1, sub k , van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement j 0

• art. 46 
van het Ambtenarenreglement Belastingdienst, 
verweerder bevoegd was klager te dezer zake 
te straffen met ontslag uit 's Rijks dienst, zoo
dat het bestreden besluit niet kan worden ge
zegd feitelijk of rechtens met die artikelen te 
strijden, zijnde den Raad ook overigens niet 
gebleken van het bestaan van eenig algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede dat besluit 
wu strijden; 

0. dat ook niet met recht kan worden be
weerd, dat verweerder bij het nemen van zijn 
besluit van zijn bevoegdheid om een ambte
naar die zich gedraagt, als klager heeft ge
daan', te ontslaan, kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat klager de meening is toegedaan, dat 
in elk geval onevenredigheid bestaat tusschen 
de straf en de gepleegde overtredingen, doch 
deze Raad - die een psychiatrisch onderzoek, 
als bij klaagschrift verzocht, onnoodig acht -
klager hierin niet kan volgen en zijn ge
dragingen van zoo ernstigen aard acht, dat hij 
niet in ' s Rijks dienst kon worden gehand
haafd en mitsdien terecht is ontslagen; 

0. dat derhalve klagers beroep ongegrond 
moet worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koning in! 
Verklaart klagers beroep ongegrond.

(A. B.) 

15 Maart 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 37.) 

De bewoordingen van het 5e lid kunnen 
bezwaarlijk een andere beteekenis hebben, 
dan dat na afloop van den in dat voor
schrift bedoelden termij n van ten hoogste 
twaalf maanden, eene besl issing omtrent 
het a l of niet goedkeuren van hel plan aan 
Ged. Staten niet meer vrij staat. Nu Ged . 
Staten het plan hebben goedgekeurd nà 
het verstrijken van genoemden termijn, 
wordt hun besluit, vern ietigd , en wordt 
beslist, dat omtrent de goedkeuring van 
het plan geen beslissing, a ls bedoeld in 
het 5e lid, meer kan worden genomen. 

WIJ WILHELMINA enz., 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1. E. Dreesman, 2. A. Ubels, 3. Gebrs. De 
Weerd en 4. H . Schrage, a llen te Assen, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 22 April 1936, n°. 135, houdende 
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goedkeuring van een uitbreidingsplan voor de 
gemeente Assen, alsmede van de daarbij be
hoorende bebouwingsvoorschriften; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 4 November 1936, n°. 438, 16 December 
1936, n°. 438/110 en 24 Februari 1937, n°. 
438 (1936)/19 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Social e Zaken van 10 Maart 1937, n° . 1547 
M . P. B. R., afd. Volk huisvesting; 

0. dat de raad van Assen in zijne ver
gadering van 28 September 1933, onder n°. 
138, heeft besloten tot herziening van het 
uitbreidingsplan voor deze gemeente met vast
stelling van de daa rbij behoorende bebouwings
voorschriften, waarvan art. 9 luidde als volgt: 

Art. 9. 
1. Het geb ied, op de kaart van het uitbrei

dingsplan in grijs-paarse kleur aangegeven, 
is bestemd voor den bouw van enkele land
huizen en boerde1·ijen met, kennelijk daarbij 
behoorenden, open grond, die bij een land
huis moet voldoen aan art. 14. 

2. Het geb ied, op de kaart van het ui t
breidingsplan in grijs-paarse kleur met bruine 
arceering aangegeven, is bestemd voor den 
bouw van enkele of dubbele la ndhuizen met 
kennelijk daarbij behoorenden, open grond, 
die moet voldoen aan art. 14. 

3. Deze bijbehoorende grond moet langs de 
straat een breedte hebben van tenminste 75 m. 

4. Bij het bouwen moet ee!l. afstand vanaf 
de zijgrens van den bijbehoorenden grond 
worden in acht genomen van niet minder dan 
10 m.; 

dat de raad in zijne vergadering va11 23 M ei 
1935 in verband met verschillende door Gede
puteerde Staten van Drenthe ter kennis van 
het gemeentebestuur gebrachte bedenkingen 
zijn voormeld besluit heeft gewijzi gd, o.m . in 
dier voege dat van de bedoelde bebouwings
voorschriften het derde lid van art. 9 wordt 
gelezen : 

"De bijbehoorende grond, in de vorige 
al inea's van dit artikel bedoeld, moet met 
di en , welke ingenomen zal worden door den 
opstal, langs de straat een breedte hebben van 
tenminste 75 m"; 

het vierde lid van dat artikel wordt gelezen: 
" Bij het bouwen, in dit artikel bedoeld, moet 

een a fstand vanaf de zijgrens van den bij
behoorenden grond worden in acht genomen 
van niet minder dan 10 m", te1·wijl aan dat 
artikel als vijfde lid wordt toegevoegd: 

,,5. Op elk der terreinen, genummerd, ka
dastraal bekend en gelegen a ls in onderstaan
den staat in aansluiting bij de bij dit artikel 
behoorende kaarten is aangegeven en hebbende 
elk aan de straat ongeveer een breedte a ls 
eveneens in den staat is vermeld, zal in af
wijking van het in het derde lid van dit arti
kel bepaalde, één landhuis, onderscheidenlijk 
boerderij, mogen worden gebouwd onder voor
behoud, dat die terreinen de genoemde breedte 
aan de straat behouden." 

(waarop volgt een lij st van perceelen, die 
op het tijdstip van vaststelling van het uit
breidingsplan, dus op 28 September 1933, 
een kleinere breedte dan de voorgesch reven 
75 m hadden) ; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe bij 

hun besluit ·van 22 April 1936, n°. 135 , het 
voormelde herzieningsplan met de daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften h ebben 
goedgekeurd, daarbij overwegende, dat tegen 
de voormelde besluiten bij hun college be
zwaarschriften zijn ingediend door H . Bremer, 
Mr. E. Pelinck, B. Boering, E. Dreesman e.a., 
de Wed. A . Schuylenburg, A. Ubels, het 
R . K . Parochiaal Armbestuur, E. Dreesman,. 
Mrs. E. H . en H . E. Pelinck en Mr. H . King
ma Boltjes e.a.; 

dat de adressanten Mr. E. Pel inck, E. 
Dreesman e.a., de Wed. A. Schuylenburg, A_ 
Ubels, Mrs. E . H . en H . E. P elinck en Mr. 
H. Kingma Boltjes e.a., zich met hu nne, 
bezwaren niet tot den raad hebben gewend, 
zoodat zij in de tot hun college gerichte be
zwaren niet -ontvankelijk zijn; dat de bezwaar -
schriften van B. Boering en het 'R. K. Parochi
aal Armbestuur ter provinciale gri ffi e zijn 
ontvangen op respectievelij k 28 October rnaa. 
en 10 Mei 1935 en zijn gericht tegen het raads
besluit van 28 September 1933, n°. 138, dat 
van 16 October 1933 af gedurende veertien 
dagen voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 
dat het adres van E. Dreesman, ter provinciale, 
griffie ontvangen op 29 Mei 1935, is ger ich t 
tegen het raadsbeslu it van 23 Mei 1935 , n° . 
72, dat van 5 October 1935 of gedurende veer
t ien dagen voor een ieder ter inzage heeft 
gelegen; dat de onderhavi ge bezwaarschriften 
derhalve niet zijIJ inged iend binnen den in 
a rt. 37, lid 3, van de Woningwet voorgeschre
ven termijn van zes weken na afloop van de. 
ter visielegging van de betreffende raadsbe
slui ten, zoodat de adr e santen niet-ontvankelijk 
moeten worden verkl aard ; dat, wat betreft 
het binnen den voorgeschreven termijn inge
d iende bezwaarschrift van H . Bremer, eige
naar van de perceelen kadast raal bekend ge
meente Assen, Sectie M , nummers 482, 483, 
488, 489 en 3317 de adressant bezwaar heeft 
tegen art. 9 van de verordening, houdende be
bouwingsvoorschriften, voorzooveol dn arbij is 
bepaald, dat bij het bouwen van de betreffende 
te rreinen, waarvan de bovengenoemde per
ceelen deel uitmaken, de bijbehoorende grond 
langs de straat een breedte moet hebben van 
75 m ; dat hij de meergenoemde perceel en 
heeft gekocht, teneinde deze als bouwterre in 
te verkoopen ; dat hij rnn oordeel is, da t ten 
gevolge van het onderhavige voorschrift de 
voorgenomen verkoop ernstig za l worden be
lemmerd, waardoor hij groote schade zal lij 
den; dat hij op dien grond verzoekt aan het 
plan de vereischte goedkeuring te onthouden, 
voorzooveel dit zijne perceel en betreft; dat 
di enaangaande moet worden overwogen, dat 
het in het belang van het verkee r en van de 
door de overhe id te treffen voorzieningen nood
zakelij k is li ntbebouwing tegen te gaan; dat 
het bepaalde in art. 9 van de verorden ing 
houdende bebouwingsvoorschriften er toe zal 
bijdragen, dat een dergelij ke bebouwing wordt 
geweerd en dat het aldaar aanwezige natuur
schoon wordt behouden; dat tengevolge van 
het feit, dat de a dressant de betreffende gron
den heeft gekocht, ten einde deze als bouw
terrein te verkoopen en wel in perceelen van 
geringere breedte dan bij voormeld artikel is 
voorgeschreven, daaruit wel iswaar nadeel voor 
hem zal kunnen voortvloeien, doch dat de 
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mogelijkheid van winstderving bij toekomsti
gen verkoop van grond als bouwterrein geen 
reden mag zijn om goedkeuring te onthouden 
aan een bepaling ter voorkoming van een 
wijw van bebouwing, welke in deze omgeving 
niet wu passen en niet wu strooken met het 
algemeen belang; dat het door den adres
sant geopperde bezwaar derhalve geen grond 
kan opleveren om uit dien hoofde goedkeuring 
aan het plan van uitbreiding, voorwoveel zijne 
perceel en betreft, te onthouden; en wijders, 
<lat het uitbreidingsplan en de bebouwings
voorschriften, een en ander zooals vastgesteld 
krachtens de voormelde raadsbesluiten, over 
het geheel genomen geacht kunnen worden de 
te verwachten uitbreiding van de gemeente 
a lsmede van een stelselmatige en rationeele 
bebouwing zooveel mogelijk te verzekeren en 
mitsdien voor goedkeuring in aanmerking kun
nen komen; 

<lat van deze beslissing bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 1 °. E. Dreesman, landeigenaar, 2°. 
A. Ubels, landbouwer, 3°. B. de Weerd, K. de 
Weerd, G. de Weerd en H. de Weerd, land
bouwers, allen wonende te Amelte, gemeente 
Assen en 4°. H. Schrage, landbouwer, wonende 
Vredeveld, gemeente Assen; 

dat E. Dreesman aanvoert, dat de door hem 
ingediende bezwaarschriften aan den raad en 
aan Gedeputeerde Staten niet-ontvankelijk wer
den verklaard. daar zij niet binnen den wet
telijken termijn, maar deels te vroeg en deels 
te laat, waren ingeleverd; dat niettemin de 
raad kennis heeft kunnen nemen van de be
zwaren, zoodat overeenkomstig art 38 der 
Woningwet beroep openstaat bij de Kroon; 
dat ook Gedeputeerde Staten relven aanvanke
lijk ernstige bezwaren hebben gehad en meer
malen de goedkeuring hebben geweigerd, doch 
blijkbaar ten slotte voor den aandrang van 
den raad zijn gezwicht; dat zijn hoofdbezwaar 
betreft de 75 m minimumfrontbreedte aan den 
Rolderweg en den Beilerweg, zijnde de beide 
buitenwegen, waar zich het meeste natuur
schoon bevindt ; als gevolg van de wrgen en 
kosten van tegenwoordige en vroegere land
eigenaren, waardoor de verkoop van smallere 
bouwperceelen onmogelijk zal worden, en de 
e igenaren dus ernstig zullen worden gedu
peerd ; dat blijkens de overwegingen van Gede
puteerde Staten dit bouwverbod beneden 75 m 
frontbreedte ten doel heeft de lintbebouwing 
te weren, en dat Gedeputeerde Staten dat mid
del daartoe dienstig achten; dat hij echter 
van meening is, dat de lintbebouwing er _door 
zal worden bevorderd, daar de raad klemere 
eigenaren van de bepaling heeft uitgewnderd, 
zoodat het dus de bedoeling is geweest alleen 
de grootere te treffen ; dat dere echter de be
doeling kunnen ontloopen door op eigen naam 
een bouwvergunning te vragen, en, nadat deze 
bekomen is en het huis gebouwd, een perceel 
van veel minder dan 75 m te verkoopen; dat 
juist, omdat kleine bouwterreinen hun waarde 
zullen verliezen, eigenaren er belang bij zul
len krijgen om wo spoedig mogelijk hunne 
terreinen vol te bouwen; dat, indien de ge
meente, teneinde de genoemde ontduiking te
gen te gaan, de bouwvergunning wu weigeren, 
gerechtelijke acties ten e inde, hetzij een bouw
vergunning, hetzij schadevergoeding te ver
krijgen, niet zullen kunnen uitblijven; dat 

naar zijne meening het bouwverbod beneden 
75 m frontbreedte, zoowel in strijd is met de 
eigendomsrechten volgens het Burgerlijk Wet
boek als met de bedoeling van de Woningwet, 
om alle welke redenen hij verzoekt het hierbe
doelde uitbreidingsplan met bebouwingsvoor
schriften niet goed te willen keuren; 

dat A . Ubels aanvoert, dat hij in 1930 op 
publieken verkoop ten overstaan van notaris 
Van Halsema te Assen eene boerderij gekocht 
heeft, gelegen aan den Rolderweg, met lan
derijen, welke zjch omstreeks 130 meter langs 
den st-raatweg uitstrekken, terwijl aan dien 
weg, behalve de bestaande boerenbehuizing 
met erf, 4 huisperceelen waren gelegen, welke 
door hem, gevoegd bij meerdere perceelen, 
zijn aangekocht; dat volgens het nieuwe uit
breidingsplan met bebouwingsvoorschriften op 
de gemelde 4 huisplaatsen zelfs geen enkel 
woonhuis zal mogen worden bebouwd, waar
door voor hem een groot financieel nadeel 
wu ontstaan ; dat hij zich overigens aansluit 
bij de bezwaren, welke door E. Dreesman in 
diens beroepschrift zijn aangegeven; 

dat B. de Weerd c.s. aanvoeren, dat zij een 
perceel weiland bezitten aan den Rolderweg, 
breed langs den straatweg circa 60 meter, 
waarin hun inziens twee mooie huisplaatsen 
zitten; dat volgens het nieuwe uitbreidingsplan 
met bebouwingsvoorschriften daarop echter 
slechts één woonhuis zal mogen worden ge
bouwd, waaruit een belangrijk financieel na
deel voor de eigenaren wu voortvloeien ; dat 
zij zich overigens aanslu iten bij de bezwaren, 
vermeld in het beroepschrift van E. Dreesman ; 

dat H. Schrage aanvoert, dat door hem in 
1931 op publieke vei ling is aangekocht een 
oude boerderij met landerijen, gelegen aan den 
Rolderstraatweg te Vredeveld onder Assen, 
met een breedte langs dien weg van ongeveer 
100 m, terwijl onder het aangekochte begrepen 
waren 5 huisplaatsen, op 1 waarvan door hem 
een landhuisje is gebouwd ; dat volgens het 
nieuwe uitbreidingsplan op de overblijvende 
4 huisplaatsen geen enkel huis meer zal mogen 
worden gebouwd; dat dientengevolge voor hem 
belangrijke financieele schade zal ontstaan, 
aangezien de bouwterreinwaarde aldaar niet 
onbelangrijk hooger is dan de landwaarde, 
terwijl mag worden verwacht, dat dit waarde
verschil in de toekomst nog zal toenemen; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hunne beroepen; dat de 
appellanten, blijkens de overgelegde stukken, 
tegen het ontwerp-uitbreidingsplan met daar
bij behoorende bebouwingsvoorschriften, zoo
als deze laatste bij raadsbesluit van 23 Mei 
1935, n°. 72, zijn gewijzigd, bij den gemeente
raad bezwaren hebben ingediend, binnen den 
termijn van 4 weken, gedurende welken de 
ontworpen wijziging overeenkomstig het be
paalde in art. 37, 2e lid, der Woningwet ter 
inzage heeft gelegen; 

dat zij mitsdien, ingevolge art. 38, le I id, 
der wet, tot het instellen van beroep bij Ons 
gerechtigd zijn; 

0. ten aanzien van het in deze door Gede
puteerde Staten genomen besluit tot goe~
keuring van het in voege voormeld gew1J
zigde uitbreidingsplan c.a. dat ingevolge 
art. 37, 5e lid, der Woningwet Gedeputeerde 
Staten ofntrent de goedkeuriog van een hun 
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te dier zake toegezonden door den gemeente
raad vastgesteld uitbreidingsplan hebben te 
beslissen binnen 6 maanden, terwijl de be
slissing éénmaal voor ten hoogste zes maan
den kan worden verdaagd; 

dat de bewoordingen van deze wetsbepaling 
bezwaarlijk een andere beteekenis kunnen 
hebben, dan dat na afloop van den hiervoren 
bedoelden termijn van ten hoogste twaalf 
maanden, eene beslissing omtrent het à! of 
niet goedkeuren van het plan niet meer vrij
staat; 

dat zulks geacht moet worden ook de be
doeling van de wet te zijn, aangez ien deze 
termijn bij de wijzigingswet van 1931 is ge
steld in verband met het nieuw ingevoegde 
4de lid van art. 5 (thans art. 6) der Woning-
wet· · 

d~t de in het 2e en 5de lid van art. 37 der 
Woningwet gestelde termijnen kennelijk ten 
doel hebben aan de werking van het bepaalde 
in art. 6, 4e lid, 2n zin, der wet in het belang 
van de belanghebbende grondeigenaren eene 
beperking op te leggen; 

dat in het onderhavige geval Gedeputeerde 
Staten van Drenthe omtrent het door den 
1·aad de r gemeente Assen in zijne vergadering 
van 28 September 1933 vastgestelde herzie
ningsplan c.a. niet binnen den meergemelden, 
in art. 37, 5e Jid, der Woningwet gestelden 
termijn eene beali ss ing, a ls daarbedoeld, heb
ben genomen ; 

dat daarna omtrent het plan, a l moge het 
door den raad inmiddels nog zija gewijzigd, 
eene beslissing als evenbedoeld d,,c,r Gedepu
teerde Sta ten niet meer had behooren te zijn 
genomen ; 

dat het bestreden bes! uit van Ge<leputeerde 
Staten mitsdien niet in stand behuort te blij
ven· 

G~zien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het beslui t van Gede
puteerde Staten van D renthe van 22 April 
1936, n°. 135 , te beslissen, dat omtrent de 
goedkeuring van het bovenvermelàe her,ie
ningsplan, met daarbij behoorende behouwings
voorschriften, geen besli ssi ng, a ls 1.Jedoeld in 
art. 37, 5de lid, der Woningwet, meer kan 
worden genomen. 

Onze Minister van Sociale Zahn is belast 
enz. 

(A.B.) 

15 jjfaa,·t 1937. ARREST van den H oogen 
Raad . (Verord. Straatpolitie Rotte rda m, 
art. 69 ; M.- en R.wet art. 6; B . W. artt. 
625 en 715.) 

N och aan de artt. 625 en 715 B . W. noch 
aan eenige andere wetsbepaling kan de 
e igenaar van een aan den openbaren weg 
gelegen bouwwerk een niet bij plaatselijke 
pol iti everordening aantastbaar recht ont
leenen om dat bouwwerk met motorrijtui
gen in- en uit te rijden. Hij is daarbij on
derworpen aan de voorschriften, die door 
de bevoegde macht in het belang der vei
ligheid van het verkeer mochten worden 
gllgeven. 

Gereq. is ook niet van de verplichting 
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om zoodanige voorschriften na te komen 
ontheven door de omstandigheid, dat het ' 
onderwerpelijke pand met vergunning van 
het bevoegde gezag is gebouwd volgens et:n 
plan, waarbij de " begane-grondsver<lie
p ing" we rd bestemd onder meer voor 
garage, wiji - daargela ten in hoeverre 
gereq. reeds alleen daaraan eene ge ldige 
aanspraak op een oot het pand toegang 
gevenden inr it in de verhoogde voetstraat 
zou kunnen ontleenen - hij in ieder gernl, 
wolang di ~ inrit niet bestaat, gehouden i~ 
oot nakoming van het door het bevoeg<l 
gezag in het belang der verkeersveilighei<l 
gegeven verbod. 

[Anders Adv.-Gen. van Lier.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr .
Rechtbank te Rotterdam , requira nt van cas
satie tegen een vonnis van genoemde R echt 
bank van 3 Dec. 1936, waarbij in hor,ger 
beroep werd bevestigd een schriftelijk vonnis 
van het K antongerech t te Rotterdam van 3 
Sept. 1936, bij welk vonnis J. B. te Rotterdam , 
ter zake van het hem telastegelegde werd 
ontslagen van al le rechtsvervolging; (Gepleit 
voor gereq. doo r Mr. J. Buskop). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Gereq. heeft zich te verantwoorden gehad 
ter zake, dat hij op Dinsdag 11 Augustus 1936 
te omstreeks 15½ uur, te R otterdam c p den 
openbaren weg de Brielsche laan met een mo
to rrijtuig heeft gereden op de verhoogde voet
straat, terwijl zich ter plaatse geen inrit tot 
eenig pand bevond. 

De K a ntonrechter te R otterdam ach tte het 
bewezen ve rkl aarde feit niet strafbaar en ont
sloeg gerequireerde van alle rechtsvervolg ing. 

In hooger beroep bevesti gde de R echtbank 
het vonnis met aanvulling der gronden. In de 
ui tspraak der Rechtbank is het volgende over
wogen: ,. amens verdachte is betoogd, dat 
hoewel het telastegelegde en bewezenverklaar
cle oplevert ecne overtreding van art. 69 van 
de verordening op de straatpolitie der Ge
meente Rotterdam, deze bepaling ten deze, 
waar het geldt de voetstraat voor pand 280 
aan de Brielsche laan, een gebouw kennelijk 
geschikt en gebezigd oot berging van onder 
meer vie rwielige voertuigen, als auto's en de r
gelijke, buiten toepassing behoort te blijven, 
omdat voor een als garage of bergplaats 
<lienstbaar te maken gebouw het recht van 
vrije in en uitrit met auto's en dergelijke een 
onafwijsbare consequentie is van het algemeen 
beginse l, dat ieder recht heeft van vrij uit
komen op den openbaren weg en eene veror
dening, waarvan de toepassing oot gevolg 
heeft, dat men een dergelijk gebruik van zijn 
e igendom niet kan maken, te onbepaalde strek
king heeft." 

"Uit de door den gemachtigde van verdachte 
overgelegde stukken blijkt dat B . en W . van 
Rotterdam in 1925 vergunning hebben gegeven 
tot oprichting van panden aan de Brielsche
laan - blijkens de nummering ook slaande op 
pand 280 - volgens een bouwplan, waarb ij de 
beganegrondsverdiepingen van deze panden 
voor garages, pàkhuizen of werkplaatsen bP
stemd werden. Te'n'e inde deze beganegronds-

8 
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verdiepingen volgens hare bestemming te kun
nen exploiteeren behooren de daarin gevestigde 
garages, pakhuizen en werkplaatsen door mid
del van een inrit verbonden te zijn met den 
openbaren r ijweg. 
· Blijkens proces-verbaal kwam verdachte uit 

een garage rijden·,. waarvan de R echtbank aan
neem t, dat pand 280 bedoeld is, omdat ver
dachte ter plaatse woont. 

Voorts blijkt uit een besluit van Burgemees
ter en Wethouders van 17 Augustus 1934, dat 
ter p laatse een inrit als bedoeld in art 69 
sub 1 der Verordening op de Straatpolitie 
aanwezig is geweest. 

Op grond van de artt. 625 en 715 B . W. 
moet worden aangenomen; dat ieder eigenaar 
en gebruiker van een omoerend goed het recht 
heeft van vrijen in- en uitgang vanuit zijn 
pand naar den openbaren weg en daarheen 
overeenkomstig de bevoegdelijk aan dat pand 
gegeven bestemming. 

De gemeentebesturen hebben de bevoegdheid 
niet, daarop inbreuk te maken. Art. 69 sub 1 
der Verordening op de Straatpolit.ie van Rot
terdam doet dit wel door algemeen het rijden 
met automobielen op verhoogde voetstraten 
strafbaar te verklaren ronder te onderscheiden 
of dit al of niet door een e igenaar of een 
anderen rechtmatigen gebruiker geschiedt. 
·w eliswaar is in art. 69 sub 1, de strafbaarhe id 
opgeheven, wanneer in de verhoogde voetst·~aat 
inri tten tot één of meer panden zijn gelegd, 
doch dit kan aan de genoemde bepaling geen 
geldigheid verschaffen, nu niet voorzien en 
verzekerd is, dat er een inrit is voor ieder 
pand, waarvan de eigenaar of gebru iker aan 
a rtt. 625 en 715 B. W . recht van vrijen uit
gang op den openbaren weg kan ontleenen. 

Genoemd voorschrift der politieverordening 
m ist toepassing, met name in een geval a ls in 
deze, waar de gebruiker onder d!l genoemde 
omstandigheden over de verhoogde voetstraat 
reed, en de K antonrechter dus dan ook terecht 
dat voorschrift buiten toepassing r.eeft ge-
laten." · 
· De Officier van Justitie heeft zich tegen 

deze uitspraak in cassatie voorzien en voert in 
zijn schriftuur aan, dat geschonden, a lthans 
verkeerd toegepast zijn art. 625 B. Vv., art. 
715 B. W. en art. 69 van de Verordening op 
de Straatpolitie van Rotterdam. De middelen 
luiden: 

I . art. 625 B. W., doorda t de R echtbank, 
zulks al s bas is voor haar vonnis, mede op 
g rond van het bepaalde in dit artikel , aan
neemt, 'dat ie der0 eigenaar en gebruiker van 
een onroerend goed het - voor gemeentebe
sturen onaantastbare - recht heeft van vrijen 
in- en uitga ng vl!)1uit zi~n pand naar den open
baren weg en daarli41en, overeenkomstig de 
bt>voegdelijk aan da.t pand gegeven bestem
ming, welk recht eventueel ; woals de R echt
bank voor het onderhavige geval aanneemt, 
zal mogen worden uitgeoefimd over ~en tus
schen een pand en den openbaren weg gelegen 
vàetstraat, ·zulks ten onrechte, daar in art. 625 
B. W. een dergelijk n icht geen basis kan v in
den , en zeker !)iet e's)n ' ,;lusdanige basis, dat 
dit recht voor . de bevdegdèlijk door de Ge
meenteradén uip ' te' yaa'r,;ligen verÖrdeningen 
onaantastbaar zou zijn, daar iminers: 

1. ar't. 625 B. \\1,; voorwover een onroe,·end . 

goed betreffende, een Techt omschrijft territo
riaal beperkt tot dat goed, waarvan men vrij 
genot mag hehben en waarover men op de 
volstrekte wijze mag beschikken, doch geener
lei rechten toekent t . a. v. het om dat goed 
heenliggende gebied. Immers over laat.sfüe
doeld gebied wordt in het artikel niet gespro
ken, terwijl de verhouding van den eigenaar 
tot het hem omringende geb ied elders in het 
B. W. een regeling heeft gevonden , te weten 
in den vierden Titel. 

2. ook a l wu mét de R echtbank voor de 
e igenaars en gebruikers van aan den open
baren weg grenzende perceelen een eventueel 
over de tusschenliggende verhoogde voatstraat 
uit te oefenen recht van in- en uitgang naar . 
den openbaren · weg en omgekeerd, a ls· uit
vloeisel of verlengarm van het op die per
ceelen rustende eigendomsrecht, mogen worrlon 
aangenomen, dan nog valt niet in te zien, 
waarom dit recht voor de gemeentebestureu 
onaantastbaar zou zijn in den zin a ls door rle 
R echtbank in haar vonnis wordt aangenomen. 
Immers art. 625 B. W . erkent de mogelijkheid 
van beperking door de openbare verordenin
gen, terwijl art. 69 van de Verordening op de · 
Straatpolitie te R otterdam stellig niet verder 
gaat dan art. 625 B. W., in deze uitdrukkelijk 
toestaat. 

Art. 69 van de Verordening van de Straat
politie te Rotterdam toch geeft uitsluitend een 
beperking voor dit veronderstelde recht van 
in- en ui tgang, welk recht, indien daarbij 
slechts geen motorrijtuigen, rijwielen enz. wor
den gebezigd, overigens vrijelijk en op iedere 
gewenschte wijze zal mogen worden uitge
oefend. 

3. ook al kan worden toegegeven, dat toe
passing van art. 69 van de Verordening van 
de Straa tpolitie van Rotterrlam in het onder
havige geval le idt tot het resultaat, dat het 
voor de onderhav ige strafzaak van be lang 
zijnde pand 280 aan de Brielschelaan niet 
langer kan worden gebruikt of geëxploiteerd 
als garage, dit dan nog niet meer is da n een, 
in zooverre dus "indirecte" beperking van het 
eigendomsrecht van den eigenaar van dat 
pand, voor wien de mogelijkheid blijft, daar
aan iedere andere gewenschte bestemming te 
geven. Ook deze eigendomsbeperking is geheel 
in overeenstemming met a rt. 625 B . \V. Voor 
dit punt is van belang het a rrest van den H. 
R. van 7 Mei 1934, N. J . 1934 blz. 1281 , 
W. 12784. 

Daarbij kan geen waarde worden gehecht, 
woal s blijkbaar doo r de R echtba nk wordt ge· 
<laan, aan de vraag of de bestemming van 
garage aan voornoemd pand 280 bevoegdelijk 
werd gegeven of niet. Deze vraag wordt in het 
artike l op geenerlei wijze ter sprake gebracht, 
terwijl · het a rtikel ook niet de strekking heeft 
om so~mige e igenaren tegenover _,çle _.,open
bare verordeningen" in een bevoorrechter po
sitie te plaatsen dan andere. Bovendien geeft 
het artikel geenerlei basis of richtsnoer voor 
een stelsel, waarbij wordt onderscheiden tus
schen eigenaren, die " bevoegdelijk'' een be
s.temming aan hun eigend9m .hebben gegeven 
en de zoodanigen, di e dat onbevoegdelijk 'heb-
ben gedaan. . 

II. Art. 715 B. W. , doordat de R echtbank, 
zulks a ls basis voor haar vonpis

1
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grond van htit. bepaalde 'in dit a rtikel, ·aan
neemt " dat ieder eigenaar en gebruiker van 
een onroerend goed het recht heeft van vrijen 
in- en uitgang vanuit zijn pand naar den 
openbaren weg en daarheen overeenkomstig de 
bevoegdelijk aan dat pand gegeven bestem
ming" zulks ten onrechte, aangezien: 

1. art. 715 B. W . bij uitsluiting regelt de 
onderlinge privaatrechtelijke verhouding tus
schen e igenaars van stukken land. In verband 
met " openbare wegen" wordt in het artikel 
niets bepaald. Dit is stellig ook niet de strek
king van het artikel, daa r anders de openbare 
wegen wuden zijn genoemd zooals bijv. het 
geval is , in art. 700 B . W. 

2. uit de woorden "toegang tot den gemeenen 
weg of de gemeene vaart" volgt, dat het 
artikel uitgaat van het geval, dat een weg of 
een vaart openstaat voor meerdere eigenaars, 
wier verhouding dan nader wordt geregeld. 
Dat "openstaan" op zich zelf is oon praea Ia
bele kwestie, welke buiten het arti kel haar 
beantwoording zal moeten vinden. 

III. Art. 69 van de Verordening op de 
Straatpolitie van Rotterdam, van art. 6 van 
de Motor- en Rijwielwet en van de artt. 625 
en 715 B. W ., doordat de R echtbank het 
eerstgenoemde artikel in het onderhavige 
geval niet van toepassing acht, omdat dit arti
kel inbreuk wu maken op het recht van een 
bepaalden eigenaar van een onroerend goed 
van vrijen in- en ui tgang vanuit zijn pand 
naar den openbaren weg en daarheen, zulks 
ten onrechte, daar toch: 

1. art. 69 Algemeene Politieverordening, 
voor wover motorrijtuigen en rijwielen betref
fend, direct teruggrijpt op art. 6 van de 
Motor- en Rijwielwet, waarbij het navolgende 
van belang is: Art. 6 van de Motor- en Rijwiel
wet geeft aan de Gemeenteraden een regelende 
bevoegdheid t. a. v. bepaalde punten. Bedoelde 
bevoegdheid wordt t. a. v. deze punten niet 
verleend onder eenigerle i restri ctie t. a. v. 
sommige weggebruikers (hetzij zij dan zijn 
eigenaars van aan den openbaren weg gren
zende perceelen of behooren tot welke cate
gorie dan ook) doch in gelij ke mate t . a. v . 
all e weggebruikers. 

Gezien de enge omschrijving van de in art. 
6 aan de gemeenteraden toegekende bevqegd
heid, mag een beperking dier bevoegdheid 
slechts worden aangenomen, indien de bedoe
ling des W etgevers daartoe onomstootelijk uit 
eenig wetsartikel blijkt. De R echtban k meent, 
dat zoodanige beperking moet worden a fgeleid 
uit de artt. 625 en 715 B. W . en noemt. in dit 
verband ook geen andere artikelen. 

Voorwover al uit de artt. 625 en 715 B. W . 
een recht van vrije in- en uitgang naar den 
openbaren weg a ls door de R echtbank gefor
muleerd, mag worden afgeleid, dan nog be
oogen deze artikelen niet een enclave te 
scheppen in de in art. 6 van de Motor- en 
Rijwielwet den gemeenteraden toevertrouwde 
publiekrechtelijke bevoegdheid. Immers, medè 
gezien hun plaats in het B. W. , mag aan deze 
artikelen niet de strekking worden toegeschre
ven, dat zij wuden beoogen in te grijpen in 
de verkeersverordening op de openbare wegen. 
Door zulks aan te nemen heeft de Rechtbank 
d~ verhouding tusschen deze a rtikelen en art . 
6 van de Motor- en Rijwielwet miskenrl . 

' · Zo_ci al een rècht ' van in- en uitgang, a ls. 
door de . Rechtbank bedoeld, moet worden 
aanvaard, ·dan nog zal dat recht, althans in 
het onderhavige ge\;'al, moeten wijken voor de 
verkeersregelingen op de openbare wegen, 
gebaseerd op art. 6 van de Motor- en Rijwiel
wet. Dit laatste moet mede hierom worden 
aangenomen, omdat, woals gemakkelijk valt 
in te zien aan de hand van het onderwerpelijke 
geval, de gemeenteraden, indien zij da t recht 
van in- en uitgang moesten eerbiedigen in de 
mate, waarin zulks door de R echtbank nood-· 
zakel ij k wordt geoordeeld (d. i. ten minste een 
inrit voor ie der pand) zich niet op behoorlijke 
wij ze zoude kunnen kwijten van de hun in a rt. 
6 van de Motor- en Rijwielwet opgedragen 
taak. Uit dien hoofde moet dan ook de opvat
ting van de R echtbank strijdig wor den geacht 
aan de kennelijke strekking van art . 6 voor
noemd. 

2. art. 6 van de Motor- en Rijwielwet, blij
kens zijn geschiedenis aan de lagere besturen 
mede beoogt toe te staan de bijzondere regeling 
van het verkeer over de langs de rijwegen 
gelegen en _daarvan deel uitmakende voet
paden, bestaande in een verbod tot het berijden 
van die voetpaden, hetzij volstrekt hetzij 
anders dan in geval van noodzakelijkheid, 
woals valt a f te le iden uit de Memorie van 
Toelichting bij het Ontwerp van Wet, hetwelk 
gele id heeft tot de Wet van 6 October 1908, 
S. 313, voorzoover betreffende art. 1 sub 2e 
dier wet. 

Art. 69 van de Verordening op de Straat
polit ie voor de Gemeente Rotterdam luidt, 
voorwover thans van belang: 

H et is verboden aan bestuurders van motor
r ij tuigen of rijwielen daarmede te r ijden of 
deze te laten gaan en aan bestuurders van 
voertuigen of trekdieren en geleiders en drij
vers van trekdieren of vee deze voE1rtuigen of 
dieren te laten gaan: 

1 °. op verhoogde' voetstraten, met uitwn
der ing van de daarin gelegen inritten tot P.én 
of meer panden; · 

2°. enz. 
Uit het aangevallen vonnis blijkt, dat toen 
B . en W. van Rottêrdam jn 1928 vergunning 
gaven tot oprichting o. a. van het bedoelde 
pa.nd van gerequireerde aan de Brielschelaan, 
volgens het bouwplan de beganegrondsverdie
pingen van de panden bestemd werden voor 
garages, pakhuizen of werkplaatsen, en zooals 
blijkt uit een besluît van B. en W. van 17 
Augustus 1934 is er ter plaatse een inri t ge
weest als bedoeld in meergenoemd art. 6~. 
Deze inrit is blijkbaar later van gemeentewege 
verwijderd. 

De verleende vergunning om ter plaatse te 
bouwen en de beganegrondsverdieping voor 
garage te bestemmen moet ingevolge de artt. 
60 en 61 der Bouw- en Woningverordening 
van Rotterdam gevolgd zijn door een bewijs 
van voltooiïng van den bouw van de bouw
politie, waarop de garage in gebruik kon wor
den genomen en bl ijkbaar was er toen ook een 
inrit aanwezig. Deze vergunning sluit nood
wendig in, dat met motorrijtuigen in en uit de 
garage mocht en mag worgen gereden, en voor 
de gemeente brengt de verleende vergunning 
de verplichting mede zulks te gedoogen en 
niet onmogelijk te maken. Door aan de Briel-
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schelaan de best.emming t.e geven van open
baren weg, is aan het publiek het recht gege
ven van dien weg gebruik te maken en dit 
geldt niet in de laatste plaats voor hen, die 
wonen o f hun bedrijven hebben aan dien weg. 
De Rechtbank heeft aangenomen, dat ieder 
e igenaar of gebruiker van een onroerend goed 
het recht heeft van vrije in- en uitgang van 
uit zijn pand naar den openbaren weg en 
daarheen overeenkomstig de bevoegdelijk aan 
dat pand gegeven bestemming en heeft zulks 
afgele id uit de artt. 626 en 715 B. W .; hier
tegen wordt met de middelen opgekomen. 

Uit art. 625 B. W. vloe it naar mijne rnee
ning niet voort ee:i recht van in- en uitgang 
als de Rechtbank bedoelt. D e uitoefening van 
het eigendomsrecht kan toch krachtens art. 
625 B. W. beperkt worden ook door gemeen
telij ke verordeningen, mits daarbij maar niet 
zoo ver wordt gegaan, dat daardoor het ge
bruik der in eigendom bezeten zaak voor den 
e igenaar geheel of ten deele ophoudt te be
staan. Elk geval zal a lwo op zich zelf beoor
deeld dienen te worden en ook wat het recht 
op in- en uitgang aangaat, zal dit voor elk 
geval afwnderlijk te beslissen zijn. Dat uit 
art. 625 in het algemeen recht op in- en uit
gang zou volgen, kan ik dus niet toe
stemmen . 

Wat art. 715 B. W. aangaat; het be roep 
der Rechtbank op dit artikel zou m. e. alleen 
dan niet opgaan, ind ien de Brielschelaan in 
privaatrecht.elijken zin geen eigendom zou zij n 
der gemeent.e, hetgeen echter niet beweerd 
wordt. De in het 2e middel geuite stelling, dat 
art. 715 B. W. betrekking heeft op privaat
rechtelijke verhoudingen en niet op publiek
rechtelijke onderschrij f ik, maar de omstandig
heid, dat de Brielschelaan de best.emming 
heeft om te dienen a ls openbare weg, heeft de 
gemeente als privaatrechtelijke eigenaresse 
niet ontslagen van hare wettelijke verplich
tingen als wodanig jegens de eigenaren van 
naburige erven. 

Het 2e middel komt mij derhalve niet ge
grond voor. 

Ten aanzien van het laatste middel, dat art. 
69 van de Rott.erdamsch verordening op de 
Straatpoli t ie betreft, merk ik op, dat in het 
aangevallen vonnis niet is aangenomen , dat 
de gemeente niet bevoegd zou zijn een regeling 
te treffen omtrent het verkeer over voetpaden. 
Ook is niet geoordeeld, dat het artikel onver
b indend rou zijn, maar wel is aangenom!)n, 
dat in een geval a ls waarover het thans gaat, 
het voorschrift buiten toepassing moet worden 
gelaten. Dat de rechter in e lk geval heeft te 
onderzoeken of toepass ing eener vero,·dening 
leidt tot en met de wet strijdig resultaat en 
indi en dit zoo is, het beroep op die verordening 
heeft ter zijde te st.ell en, volgt uit het arrest 
van den H. R. van 27 J uni 1924 W. 11308, 
noot van H. d. J ., N. J . 1924, bi. 1139 ). 

Dat een wodanig geval zich in deze voor
doet, is ook mijne meening. Terwijl het immers 
volgens de door de gemeente op grond van de 
Woningwet en Bouw- en Woningverordening 
van Rotte rdam verleende vergunning aan ge
requireerde veroorloofd is ter plaatse een 
garage te houden, zou toepassing van art. 69 
der Verordening op de Straatpolitie er toe 
leiden, dat het gebruiken van de garage 

onmogelijk werd gemaakt, hetgeen met de 
verleende vergunning niet te rijmen is. Bij de 
regeling neergelegd in gemeld art. 69 is er 
klaarblijkelijk ook van uitgegaan, dat inritten 
aanwezig zu llen zijn, waar dit noodzakelijk is, 
zooals bij een garage. 

Ik vereenig mij a lzoo slechts ten deele met 
de rechtsgronden in het vonn is opgenomen en 
grondt het buiten toepassing doen blijven van 
art. 69 hierop, dat toepassing er van zou le iden 
tot een resultaat, dat niet in overeenstemming 
en geheel in strijd wu zijn met de verleende 
vergunning. 

De gevall en beslissing dat het voorsch1·ift 
buiten toepassing moet blijven, en waarbij het 
feit niet strafbaar is verklaard en gerequi 
reerde ontslagen van rechtsvervolging, acht ik 
dus juist en mijn conclusie strekt mitsdien tot 
verwerp ing van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het vers! ag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: 

S., a lthans v. t. van: (zie conclusie); 
0. dat bij het bevestigde vonnis overeen

komstig de dagvaarding werd bewezen ver
klaard, dat gerequireerde op Dinsdag 11 Aug. 
1936 enz. (zie conclusie); 

0. dat art. 69 der Verordening op de Straat
poli tie voor de gemeente Rott.erdam, voorwo
veel hier van belang, luidt: 

Het is verboden aan bestuurders van motor
rijtuigen daarmede te rijden op verhoogde 
voetstraten, met uitzondering van de daarin 
gelegen inritten tot één of meer panden; 

0. dat de Rechtbank naar aanleiding van 
het van de zijde van gerequireerde gevoerd 
verweer, dat dit arti kel, hoewel overtreden, 
hier buiten toepassing behoort te blijven, heeft 
overwogen: 

.,Uit de door den gemachtigde van ver
dachte enz. (zie conclusie al. 4 vlg.) ; 

0. dienaangaande: 
dat noch van genoemde artikelen, noch van 

eenige andere wetsbepaling, de eigenaar van 
een aan den openbaren weg ge legen bouwwerk 
een niet bij plaatselijke politieverordening 
aantastbaar recht kan ontleenen om dat bouw
werk met motorrij tu igen in en uit te rijden, 
en hij daarbij onderworpen is aan de voor
schr iften, die door de bevoegde macht in het 
belang der veiligheid van het verkeer mochten 
worden gegeven ; 

dat gerequireerde ook niet van de verplich
ting om wodanige voorschriften na te komen 
is ontheven door de in het bestreden vonnis 
vooropgeste lde omstandigheid, dat het onder
werpe lijke pand met vergunning van het be
voegde gezag was gebouwd volgens een bouw
plan, waarbij de "beganegrondsverdiepi ng" 
werd bestemd onder meer voor garage, omdat, 
- daargelaten in hoeverre gerequ ireerde reeds 
a lleen daaraan een geldige aanspraak op een 
tot het pand toegang gevenden inrit in de 
verhoogde voetstraat, welke het pand van den 
rijweg scheidt, zou kunnen ontleenen, - hij 
in ieder geval, zoolang die inrit niet bestaat, 
gehouden is tot nakoming van bovenvermeld 
vArbod , door het bevoegd gezag gegeven in 
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het belang dér veiligheid van het verkeer, 
welke bij het in- en uitrijden met motorrijtui
gen over de verhoogde voetstraat is betrokken; 

dat requirant dan ook terecht erover klaagt, 
dat de Rechtbank aan bovengenoemde wets
a rtikelen een verkeerde toepassing heeft gege
ven en voormeld verordeningsartikel heeft 
geschonden, wodat het bestreden vonnis niet 
in stand kan worden gehouden; 

V ernietigt het bestreden vonnis,. doch aileen 
voorzooveel het vonnis van den Kantonrechter 
óók is bevestigd ten aanzien van de niet--straf
baarverklaring van het bewezene en van het 
ontslag van aIIe rechtsvervolging te dier zake; 

En te dien aanzien rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. 0.: 

Vernietigt op voorschreven punten ook het 
vonnis van den Kantonrechter; 

Verstaat dat het bewezen verklaarde op-
levert : . 

"In de gemeente Rotterdam als bestuurder 
van een motorrijtuig daarmede rijden op een 
verhoogde voetstraat, terwijl ter plaatse geen 
inrit tot een of meer panden gelegen is", 
strafbaar gesteld bij art. 69 juncto 144 der 
Verordening op de Straatpolitie voor de ge
meente Rotterdam ; 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar, 
nu van eenigen grond, welke die strafbaarheid 
wude uitsluiten, niet is gebleken; 

En gelet op den aard van het gepleegde feit 
en de omstandigheden waaronder het werd 
gepleegd: 

Gezien mede art. 23 Sr.; 
Veroordeelt gerequireerde tot eene geldboete 

van drie gulden, en bepaalt den duur der 
vervangende hechtenis op één dag; 

Verwerpt overigens het beroep. 
{N. J.) 

15 Maart 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad.(Crisis-Rundveeöesluit 1934 I art. 2.) 

De woorden van het - algemeen gehou
den en binnen de grenzen van art. 9 Land
bouw-Crisiswet vallend - verbod van het 
l ste l id van art. 2 van het Crisis-Rundvee
besluit 1934 1 laten geen ruimte voo,· de 
opvating, dat als element van dit verbod 
moet worden aangemerkt de a fwezigheid 
van de gevallen, waarin naar de verdere 
bepalingen van het artikel dit verbod niet 
geldt. Dat - woals de Rechtb. overwoog 
- niet is beoogd ronder meer het voor
handen hebben van rundvee strafbaar te 
stellen kan daaraan niet a fdoen; immers 
hetzelfde kan worden gezegd. al neemt 
mei. aan, dat hier is e,en verbod ten aan
zien waarvan faits d' excus,a worden gesteld. 
Ook dan geldt, dat niet een verbod zonder 
meer maar slechts een begrensd verbod is 
bedoeld. 

Qualificatie. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Leeuwarden, requirant van cas
satie tegen een vonnis van voornoemde R echt-
bank van 9 Dec. 1936, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een vonnis van het 
Kantongerecht te Leeuwarden van 8 Oct. 1936, 

E. v. d. Z., koopman, te Oostrum, terzake het 
te zijnenen aanzien bewezenverklaarde is onf;. 
slagen van aJle rechtsvervolging; (gepleit voor 
gereq. door Mr. J . H. Beekhuis). 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, ·door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S., althans v. t . van de artt. 1, 9, 31 en 36 
der L andbouw-Crisiswet 1933, van de artt. 1, 
2 en 8 van het Crisis-Rundveebesluit 1934 I 
en van de artt. 351 en 352 Sv., doordat de 
R echtbank, wettig en overtuigend bewezen 
achtende, dat verdachte op 26 Augustus 1936, 
des voormiddags te ongeveer 9 uur in de ge
meente Oostdongeradeel een vijftal runderen, 
waarvan 4 koeien liepen in een bij hem, ver
dachte, in gebruik zijnd perceel weilind onder 
Jouswier, en waarvan een jong beest liep in 
een .perceel weiland onder Oostrum heeft voor
handen en in voorraad gehad, ten onrechte het 
telastegelegde heeft geacht niet te zijn een 
strafbaar feit; 

welk middel aldus is toegelicht: 
Door te overwegen, dat het telastegelegde, 

om op grond van art. 31 j 0
• 9 der Landbouw

Crisiswet een strafbaar feit op te leveren, 
aangevuld behoort te worden met de zin
snede: ,,terwijl hij noch a ls georganiseerde 
was toegelaten tot eeriige daartoe door den 
met de Zaken van den L and bouw belasten Mi
nister aangewezen crisis-organisatie, noch 
rundveehandelaar was, die a ls georgauiseerde 
was toegelaten tot en ingedeeld in de groep 
van rundveehandelaren van de door gezegden 
Minister daartoe aangewezen crisis-organisa
tie", miskent de Rechtbank de beteekenis van 
de wijziging bij K . B. van 21 D ecember 1935 , 
S. 775, met ingang van 1 J anuari 1936 aan
gebracht in art. 2 van het Crisis-Rundveebe
sluit 1934 I. Vóór die wijziging luidde meer
genoemd artikel: ,,H et in voorraad hebben 
of verhandelen van rundvee is, m et inacht
neming van het bepaalde in de volgende arti
kelen, slechts toegestaan aan dengene, die als 
rundveehouder is aangesloten bij, of als rund
veehandelaar is erkend door een der daartoe 
door Onzen Minister aan te wijzen cris is-orga
nisaties", zoodat vóórdien inderdaad een 
soortgelijke telastelegging als, ten onrechte, 
ook thans nog door de Rechtbank geëischt 
wordt, noodzakelijk was. 

Na 1 J'an·uari 1936 luidt het in dit ver
band ter zake dienende gedeel te van de tekst 
van meergenoemd artikel a ls volgt: 

" 1. H et voorhanden en in voorraad hebben 
van rundvee is verboden. 

2. De verbodsbepaling, vervat in het voor
gaande lid, geldt niet: 

a. voor hem, di e als georganiseerde is toe
gelaten tot eenige daartoe door Onzen Minis
ter aan te wijzen cr isis-organisatie ; 

b. voor den rundveehandelaar, die als ge
organiseerde is toegelaten tot en ingedeeld in 
de groep van rundveehandelaren van de door 
Onzen Minister daartoe aan te wijzen crisis
organisatie; 

echter met dien verstande, enz." . 
Uit den opzet en de indeeling van het ge-
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citeerde artikel blijkt overduidelijk, dat deze 
Algemeene Maatregel van Bestuur d'e strek
king heeft, het voorhanden en in voorraad 
hebben van rundvee in het algemeen te ver
bieden. Aan het Openbaar Ministerie is der
halve alleen de taak: telaste te leggen en t.e 
bewijzen, dat iemand rundvee voorhanden of 
in voorraad heeft gehad, terwijl, op grond 
van de vermelding van uitzonderingsmogelijk
heden in een geheel afzonderlijk tweede lid 
van hetzelfde artikel, de verdachte belast 
wordt met het eventueel aanvoeren als "fait 
d'excuse" van eene omstandigheid, die be
wijst, dat het door hem gehouden vee valt 
onder de in I id 2 van art. 2 van het Crisis
Rundveebesl uit 1934 I bedoelde uitzonderingen 
op het algemeen verbod. 

Uit het bovenstaande volgt, dat de door de 
Rechtbank verdedigde stelling, als zou het 
telastegelegde niet opleveren een strafbaar 
feit, niet houdbaar is; 

Gehoord de mondelinge bestrijding van het 
beroep namens den gerequireerde; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten aanzien van gere
quireerde · is bewezen verklaard: dat hij op 
26 Augustus 1936 des voormiddags t.e onge
veer 9 uur in de gemeente Oostdongeradeel 
een vijftal runderen, waarvan 4 koeien liepen 
in een bij hem, verdachte, in gebruik zijnd 
perceel weiland onder Jouswier en waarvan 
één jong beest liep in een perceel ,veiland 
onder Oostrum, heeft voorhanden en in voor
raad gehad; 

dat de Rechtbank gerequireerde terzake 
heeft ontslagen van alle rechtsvervolging, 
zulks op de volgende gronden: 

,,dat het telastegelegde en bewezen verklaar
de niet vermeldt de ómstandigheid dat ver
dachte "noch als georganiseerde was toegela
ten tot eenige daartoe door den mét de zaken 
van den Landbouw belasten Minister aange
wezen crisis-organisatie, noch rundveehande
laar was, die als georganiseerde was toege
laten tot en ingedeeld in de groep van rund
veehandelaren van den door gezegden Minister 
daartoe aangewezen crisis-organisatie" en mits
dien niet kan opleveren de bij art. 31 j 0 9 der 
"Landbouw-Crisiswet 1933" strafbaar gestel<lo 
overtreding van art. 2 "Crisis-Rundveebesluit 
1934 I" · 

"dat toch gezegde omstandigheid als een 
element van dit strafbare feit moet worden 
aangemerkt en geenszins, zooals in het be
roepen vonnis wordt aangenomen, het tegen
deel door den verdachte als fait d'excuse - be
hoort te worden aangevoerd; 

,,dat wel kan worden toegegeven dat de re
dactie van art. 2 "Crisis-Rundveebesluit 1934 
I", met name na de wijziging bij K. B. van 
21 December 1935, S. 775, eenige aanleiding 
geeft tot laatstbedoelde misvatting, doch niet 
uits1uitend de taalkundige inkleeding, doch 
daanievens en vooral zin en bedoeling der be
troffen bepalingen hier den doorslag behooren 
.te geven; 

" dat het nu wel geen betoog behoeft, dat de 
hierbedoelde crisismaatregelen geenszins be
oogen zonder meer het yoorhanden en in voor
raad hebben van rundvee strafbaar te stellen, 
doch slechts het voorhanden en in voorraad 
_hebben door andere dan bepaalde - in lid 2 

van art. 2 "Crisis-Rundveebesluit 1934 I" om
schreven - categorieën van persQnen; 

"dat ook niet mag worden aangenomen, dat 
meergenoemde redactiewijziging hierin veran
dering heeft willen brengen, daar deze wijzi
ging voldoende door de invoeging van het 
thans geldende 2e lid en in het bijzonder door 
de lange slotalinea daarvan, wordt verklaard; 

"dat de Kantonrechter trouwens kennelijk 
de consequentie van zijne boven weergegeven 
opvatting niet heeft willen trekken en in de 
qualificatie van het door hem stráfbaar ge
achte feit de woorden : 

,,terwijl hij niet als rundveehouder is aan
gesloten bij of als rundveehandelaar is er
kend door een der daartoe door den met de 
zaken van den Landbouw belasten Minister 
aangewezen crisis-organisaties" heeft opgeno
men, daarmede echt.er met zichzelf in tegen-
spraak komende; -

" dat het bewezen verklaarde, waar het ook 
elders dan bij bovengenoemde bepalingen niet 
strafbaar is gesteld, mitsdien geen strafbaar 
feit oplevert en verdachte dan ook van alle 
rechtsvervolging te dezer zake behoort t.e wor
den ontslagen;" 

0 . ten aanz ien van het middel van cassatie: 
dat de woordën van het - algemeen gehou

den en binnen de grenzen van art. 9 van de 
Landbouw-Crisiswet vallend - verbod van het 
eerste lid van art. 2 van het "Crisis-Rundvee
besluit 1934 I" geen ruimte laten voor de op
vatting, dat als element van dit verbod moet 
worden aangemerkt de afwezigheid van de ge
vallen, waarin naar de verdere bepalingen 
van het artikel dit verbod niet geldt ; 

dat daaraan niet kan afdoen dat - zooals 
de Rechtbank heeft overwogen - niet is be
oogd zonder meer het voorhanden en in voor
raad hebben van rundvee strafbaar t.e stellen; 
dat immers hetzelfde kan worden gezegd, al 
neemt men aan, dat hier is een verbod, ten 
aanzien waarvan faits d'excuse worden ge
steld ; dat toch ook dan geldt, dat niet een 
verbod zonder meer maar slechts een begrensd 
verbod is bedoeld; 

dat het middel dus is gegrond; 
dat het bewezenverklaarde is strafbaar en 

oplevert "handelen in strijd met een krachtens 
de Landbouw-Crisiswet 1933 vastgesteld voor
schrift"• 

dat g~requireerde deswege is strafbaar, zijn
de van eenigen strafuitsluitingsgrond niet ge
bleken ; 

dat na te melden straf in overeenstemming 
is met aard en ernst van het gepleegde feit ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover daarbij het bewezenverklaarde niet 
strafbaar is verklaard en gerequireerde is ont
slagen van alle rechtsvervolging; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. O.; 

Gezien de artt. 31 Landbouw-Crisiswet 1933, 
2 Crisis-Rundveebesluit 1934 I, 23 Sr.; 

Qualificeert het bewezenverklaar,de als voor-
meld; · 

Verklaart dit feit en gerequirE:erde , deswege 
strafbaar; · ·, 

Veroordeelt gerequireerde tot een geldboete 
yan veertig gulden, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door een heéhtenis- van 
tjen dagen; , 
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Verklaart verbeurd het inbeslag genomen 
vee. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. van Lier, behoudens t. a. v. de 
qualificatie, die z. i. zou moeten luiclen: ,,het 
voorhanden en in voorraad hebben van rund-
vee". Red.] (N. J.) 

18 Maart 1937. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad cvan Beroep. •(Ambtenarenwet 
1929 art. 60 2e li<l.) 

Ook al heeft geen sommatie (ing. art. 
1274 B. W.) · plaats gehad, i.c. is het 
beroep, tegen de niet-uitbetalingen te laat 
op grond van het bepaalde bij art. 60, lid 
2, der A. W. '29. 

De niet-uitbetalingen waren nl. weige
ringen om te handelen of te besluiten, zoo
dat daartegen niet meer kan worden opge
komen na verloop van 30 dagE:n, sinds de 
laatste weigering ing. art. 60, lid 2, der 
A. W. '29 moet geacht worden te zijn uit
gesproken. 

Uitspraak in zake: 
L. de Jong, wonende te Loenen a/d Vecht, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden: Mr. C. Kruysse, adv. en proc., wonen
de te Amersfoort, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Loenen, gedaagde in hooger 
beroep, vertegenwoordigd door den Burge
meester, Mr. W. I . Doude van Troostwijk, 
wonende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, 
in persoon ter openbare terechtzitting versche
nen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat L. de Jong, veldwachter der gemeente 

Loenen, d.d. 30 Mei 1936 aan Burgemeester 
en Wethouders van Loenen heeft geschreven: 
. ,,In de vergadering van den Gemeenteraad 
van 24 J anuari 1933 werd besloten de toelagen 
voor uniformkleeding en schoeisel, welke toen 
bedroegen resp. f 130 en f 30 per jaar, terug 
te brengen tot resp . f 100 en f 20. 

Deze wijziging van de bezoldigingsregeling 
bracht voor ondergeteekende mede een ver
mindering van inkomsten van f 40 per jaar. 

De vereischte Koninklijke goedkeuring op 
deze wijziging is echter nimmer verleend, 
zoodat wettelijk de nieuwe regeling nimmer 
van kracht is geworden. 

Wel is de "Verordening, regelende de ei
schen van benoembaarheid en de bezoldiging 
van de veldwachters der gemeente Loenen", 
vastgesteld door den Gemeenteraad in de ver
gadering van 18 December 1935 thans Ko
ninklijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 31 J anuari 1936, N° . 44, met welken 
datum tevens de genoemde verordening in 
werking -is -getreden (art. 28, lid 3 Verorde
ning-veldwachters). 

Met de inwerkingtreding van deze verorde
ning is de eerste wettige wijziging van de 

voor 1931 bestaande bezoldigingsregeling van 
de veldwachters dezer gemeente tot stand 
gekomen. 

De vorenbedoelde wijziging, waartoe in de 
Raadsvergadering van 24 Januari 1933 werd 
besloten, is nimmer goedgekeurd, is dus nim
mer van kracht geworden, en had dan ook 
niet, naar ondergeteekende meent, reeds mogen 
worden toegepast. 

Ten onrechte heeft hierdoor ondergeteeken
de van 24 Januari 1933 tot 31 J anuari 1936, 
dus gedurende 3 jaar, een bedrag van f 40 
per jaar te weinig ontvangen. 

Op grond van het vorenstaande heeft onder
geteekende de eer Uw College beleefd te ver
zoeken, het bedrag van in totaal f 120 alsnog 
aan hem te willen doen uitbetalen."; 

0. dat gedaagde, in antwoord op dezen brief, 
d.d. 12 Augustus 1936 aan eischer heeft ge
schreven: 

"Het besluit, waarbij Uwe toelagen voor 
Uniformkleeding en schoeisel tezamen met f 40 
werden verminderd, werd genomen den 27en 
October 1932. 

Daarna werd door den Gemeenteraad een 
Verordening vastgesteld regelend àe eischen 
van benoembaarheid en de bezoldiging van de 
veldwachters dezer Gemeente, waarin echter 
voor kleeding en schoeisel geen bedragen 
werden vastgesteld. Deze Verordening heeft 
bovendien nooit kracht gehad, daar zij de 
Koninklijke goedkeuring niet verkreeg. 

Aangezien de wijziging der Gemeentewet, 
die den Gemeenten de verplichting oplegde 
verordeningen al; bovenbedoeld te hebben, 
geen overgangsbepaling omtrent deze aan
gelegenheid inhield, zijn wij van meening, 
dat Uw verzoek niet voor inwilliging vatbaar 
is. 

Mitsdien hebben wij daarop afwijzend be
schikt."; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 16 December 1936 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen - 1 
het beroep van L . de Jong, gericht tegen de 
beslissing °l'an gedaagde, vervat in voormeld 
schrijven van 12 Augustus 1936, ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat eischer tegen deze uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
vorderende op de daarbij aangevoerde gron
den, dat deze Raad de uitspraak zal vernieti
gen en opnieuw recht doende gedaagde zal 
veroordeelen aan eischer f 120 te betalen; 

In Rechte: 
0. dat eischer - naar aanleiding van de in 

de bestreden uitspraak voorkomende overwe
ging, dat hij tegen de bij eiken vervaltermijn 
van de toelage wederkeerende weigering van 
gedaagde niet, althans, indien het bij het 
Ambtenarengerecht ingestelde beroep mede 
nog als beroep tegen die herhaalde weigering 
is te beschouwen, niet tijdig in beroep is 
gekomen - ter terechtzitting van dezen Raad 
heeft doen zeggen, dat die overweging onjuist 
is, omdat, evenals in het burgerlijk recht voor 
het in gebreke stellen van een schuldenaar 
een sommatie noodig is, zoo ook hier van een 
weigering eerst sprake kan wezen, nadat een 
verzoek is gedaan; 

1 Zie noot onder deze uitspraak. 
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0. dat deze · red!meering van eischer niet 
kan worden aanvaard, in de eerste plaats al 
reeds, omdat artikel 1274 van het B. W. niet 
alleen kent de in gebreke stelling door een 
bevel of andere soortgelijke akte, maar oók 
die uit krachte der verbintenis zelve, wanneer 
deze medebrengt, dat de schuldenaar in ge
breke zal zijn door het enkel verloop van den 
bepaalden termijn en in de tweede plaats, om
dat het tweede lid van artikel 60 der Ambte
narenwet 1929 inhoudt, dat een orgaan geacht 
wordt de weigering tot het nemen van een 
besluit of het verrichten van een handeling 
te hebben uitgesproken, indien het binnen 
den daarvoor bepaalden tijd of, waar een 
tijdsbepaling ontbreekt, binnen redelijken 
t ijd een verplicht besluit niet genomen of een 
verplichte handeling niet verricht heeft; 

0. dat deze Raad voorts zich vereenigt met 
en overneemt de gronden, welke tot de be
streden uitspraak hebben geleid, zoodat deze 
behoort te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep.-

Noot. 
1 De rechtsoverwegingen dezer uitspraak 

luiden: 
0. dat klagers vordering in beroep kennelijk 

hiertoe strekt dat met nietigverklaring van de 
voormelde beslissing van verweerders d.d. 12 
Augustus 1936, waarbij zij weigeren aan kla
ger de z. i. hem toekomende restant-toelage 
voor uniformkleeding over ruim 3 jaar, eindi
gende 31 Januari 1936, alsnog te doen uit
betalen, dit Gerecht hen daartoe zal veroor
deelen; 

0. dat de beslissing van verweerders d.d. 
12 Augustus 1936 slechts bevestigt het door 
hen gedurende de periode 1 Januari 1933 
tot 31 J anuari 1936 met bewustheid ingeno
men standpunt, volgens hetwelk aan klager 
ingevolge het raadsbesluit d.d. 27 October 
1932, strekkende tot vermindering van de g&
noemde toelage van den gemeente-veldwachter 
met ingang van 1 Jan. 1933 met f 40 per jaar, 
het bedrag der vermindenug ad f 40 per jaar 
niet werd uitbetaald ; 

0 . dat deze niet-uitbetaling oplevert . een 
weigering om te handelen of te besluiten 
in den zin van art. 58, lid 1 der Ambtenaren
wet 1929, in casu tot het doen uitbetalen 
aan klager van den meergemelden aftrek; 

0. dat klager tegen deze bij eiken verval
termijn van de toelage weerkeerende weigering 
van verweerders niet, althans, indien het on
derhavige beroep "mede nog als beroep tegen 
deze herhaalde weigering van verweerders is 
te beschouwen, niet tijdig in beroep is geko
men, immers op 11 September 1936, toen 
klagers klaagschrift bij het Ambtenarenge
recht te Amsterdam inkwam, en gelet op de 
omstandigheid dat de laatste uitkeering van 
het afgetrokken bedrag bij juistheid van kla
gers stellingen, uiterlijk omstreeks 31 J anu
ari 1936 had moeten plaats vinden, meer dan 
30 dagen waren verloopen, sinds de laatste 
weigering van verweerderS' ingevolge het be
paalde bij art. 60, lid 2 der Ambtenarenwet 
1929 geacht moet worden te zijn uitgesproken, 
tenvijl van de hierbedoelde weigeringen van 
verweerders, vallende vóór 1 Maart 1933, zijn-
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de de datum van inwer.kingtreding 0 an titel 
II der Ambtenarenwet 1929, zelfs in het ge
heel geen beroep op den ambtenarenrechter 
openstond, zoodat de meergemelde weigerin
gen, die bovendien alle van principieeler> aard 
geacht kunnen worden, ten tijde van de beslis
sing van verweerders dd. 12 Augustus 1936 
in ieder geval onaantastbaar waren geworden; 

0. dat mitsdien de bestreden bes! issing, als 
handhavende eenmaal onaantastbaar geworden 
weigeringen, niet in strijd met eenig toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift is, 
noch ook geacht kan worden te zijn ontsproten 
aan een verkeerd gebruik van bevoegdheid 
als bedoeld in art. 58, lid 1 in fine der Amb
tenarenwet 1929. 

(A.B.) 

18 Maart 1937. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 24.) 

Door een besluit van een gemeenteraad, 
dat de goedkeuring van GedepLtteerde Sta
ten behoeft, maar nog niet verkregen 
hPeft, is de ambtenaar niet rechtstreeks in 
zijn belang getroffen. Het tegen een zoo
danig besluit ingestelde beroep is dus niet
ontvan.kel ijk. 

Uitspraak in zake: 
X te Y, eischer in hooger beroep, in persoon 

ter openbare terechtz itting verschenen, 
tegen: 

den Raad der gemeente Y, gedaagde in hoogcr 
beroep, vertegenwoordigd door den Burgemees
ter, voor wien ter openbare terechtzitting als 
gemachtigde is opgetreden: Mr. G. J. Sybran
dy, advocaat te Almelo. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente Y in zijn ver

gadering van 28 Augustus 1936 heeft besloten 
X met ingang van 1 November 1936 niet
eervol te ontslaan a ls Ontvanger dier gemeen
te, zulks op de in dat besluit vermelde gron
den ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 25 November 1936 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen 1 -
het door X tegen voormeld besluit ingestelde 
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en bij beroepschri ft 
- onder aanvoering, dat ingevolge art. 60 
van de Ambtenarenwet 1929 het beroep moet 
worden ingesteld binnen 30 dagen na den dag, 
waarop het aangevallen besluit of de aan
gevallen handeling of weigering genomen, 
verricht of uitgesproken is; dat van goed
keuring van daarvoor in aanmerking komen
de besluiten geen sprake is; dat bovendien 
hem de datum van goedkeuring door Gedepu
teerde Staten niet medegedeeld en derhalve 
onbekend was - heeft verwcht die uitspraak 
wel te willen vernietigen; 

1 Zie noot onder deze uitspraak. 
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In Rechte: 
0. dat deze Raad zich vereenigt met en over

neemt de grondenb welke tot de uitspraak, 
waarvan beroep •he ben geleid; 

0. voorts nog dat eischer als grief aanvoert, 
dat ingevolge art. 60 der Ambtenarenwet 1929 
het beroep moet worden ingesteld binnen 30 
dagen na den dag, waarop het aangevallen 
besluit of de aangevallen handeling of wei
gering genomen, verricht of uitgesproken is, 
waarbij van goedkeuring van daarvoor in aan
merking komende besluiten geen sprake is en 
dat bovendien hem de datum van goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten niet medegedeeld 
en derhalve onbekend was; 

0. dat aan eiséher kan worden toegegeven 
en trouwens ook door den eersten rechter im
plicite is erkend, dat het beroep wel is inge
steld binnen 30 dagen, nadat de Raad der ge
meente Y zijn besluit ván 28 Augustus 1936 
heeft genomen, doch dat eischer ten deze over 
het hoofd ziet de bepaling van art. 24, lid 1, 
dier wet, krachtens hetwelk de bevoegdheid 
om beroep in te stellen is beperkt in dien zin, 
dat een betrokkene door het besluit rechtstreeks 
in zijn belang moet zijn ·getroffen, waarvan, 
naar deze Raad met het Ambtenarengerecht 
op den door dat Gerecht daarvoor aange
voerden grond aanneemt, in casu geen sprake 
was; 

0. dat het voorts ten deze niet van beslis
sende beteekenis is of aan eischer de datum 
van goedkeu1·ing door Gedeputeerde Staten 
niet bekend was, 'aangezien hij, alvorens be
roep in te stellen, zich daarvan op de hoogte 
had kunnen stellen; . 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan bt:-
roep, behoort te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Konjngin: 
Bevestigd de uitspraak, waarvan heroep.--

N oot. 
1 De rechtsoverwegingen van deze uitspraak 

luiden : 
0. dat art. 113 der Gemeentewet ten aanz ien 

van ontslag van den ontvanger door den Raad 
voorschrijft: 

" De ontvanger wordt ·door den Raad, die 
eene aanbeveling van twee personen, door 
burgemeester en wethouders in te dienen, ont
vangt, benoemd, geschorst of ontslagen. 

Ontslag, anders dan overeenkomstig eigen 
verwek, is s'teeds met redenen omkleed en 
behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Sta
ten. De artt. 230, 231, 232, 235, 236 en 237 
zijn ten deze van toepassing". ; 

0. dat hieruit volgt, dat in casu een geldig 
besluit tot ontslag van klager eerst bestond, 
nadat Gedeputeerde Staten van Overijssel op 
22 September 1936 aan voormeld besluit van 
verweerder hun goedkeuring hadden verleend; 

0 . dat uit voormelde data en gegevens blijkt, 
dat klagers beroep is ingesteld vóórdat be
doelde goedkeuring had plaats gevonden, der
halve vóórdat een geldig ontslagbesluit was 
tot stand gekomen en voordat h et Gemeente
bestuur zulk een voltooid ontslagbesluit aan 
ki ager heeft kunnen mededeel en ; 

0. dat kl ager, voor wover hij mocht be
doeld hebben in beroep te gaan tegen het 
ontslagbesluit, zooals het later eventueel door 
de houding van Gedeputeerde Staten perfect 

193~ 

wu zijn, in dat beroep niet-ontvankelijk zal 
moeten worden ver ki aard, omdat het is prae
matuur, immers gericht tegen hetgeen (nog) 
niet bestond ; 

0. dat voor wover klager bedoelt te appel
leeren tegen hetgeen ten t ijde van zijn beroep 
wel was geschied, n.l . tegen de besliss ing of 
de handeling van den Raad der Gemeente Y 
omtrent het ontslag - ronder de gegeven (of 
krachtens art. 231 der Gemeentewet eventueel 
gepraesumeerde) goedkeuring van Gedeputeer
de Staten - moet worden opgemerkt, dat 
die besli ssing of handeling op zichzelf (nog) 
geen geldigheid had, zoodat klager daardoor 
in werkelijkheid niet rechtstreeks in zijn belang 
was getroffen, derhalve niet krachtens art. 24 
lid 1 der Ambtenarenwet 1929 bevoegd was, 
daartegen beroep in te stellen, en hij dus ook 
in dit opzicht in zijn beroep niet kan worden 
ontvangen; 

(A. B . ) 

18 Maa,·t 1929. UI'l'SPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 2e I id.) 

Hij , di e als ambtenaar ter gemeente
secretarie zich heeft schuldig gemaakt aan 
een ernstig vergrijp (verduistering van 
gelden), is i.c. niet alleen terecht gestraft 
met niet-eervol ontslag als zoodanig, maar 
ook met ongevraagd eervol ontslag a ls 
administrateur bij het Gem. Electr. bedrijf, 
daar hij door het vergrijp in de eene func
t ie blijk heeft gegeven niet in de a ndere 
functie te kunnen worden gehandhaafd. 

Uitspraak in zake: 
X ., wonende te Y ., eischer/gedaag<le in hoo

ger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Y., gedaagde/eischer in hooger 
beroep, vertegenwoordigd door den Burge
meester, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. G. J. Sy
brandy, advocaat te Almelo. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge 

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en ·wethouders der ge

meente Y . bij besluit van 28 Augustus 1936 
onder meer hebben besloten X. met ingang 
van 1 1-fovember l!\36 niet eervol te ontslaan 
als ambtenaar ter secretarie en ongevraagd 
eervol ontslag t.e verleenen als administrateur 
van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf; een 
en ander op grond van de overwegingen in dat 
besluit vermeld; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Arnhem bij 
uits'praak van 25 November 1936 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen - X. niet
ontvankelijk heeft verklaard in zijn vordering, 
dat dat Gerecht zal bepalen, dat zijn salaris 
moet worden uitbetaald totdat het genoemde 
bes] uit onherroepelijk vaststaat; het beroep 
ongegrond heeft verklaard, voor zoover het is 
gericht tegen de in het aangevochten besluit 



1937 -18 M_AART 122 

van Burgemeester en Wethouders der Ge
meente Y. vervatte oplegging aan X. van de 
straf van oneervol ontslag uit zijn betrekking 
van ambtenaar ter secretarie dier gemeente; 
het beroep gegrond heeft verklaard, voor zoo
ver het is gericht tegen de in het besluit ver
vatte oplegging aan X. van de straf van onge
vraagd eervol ontslag uit zijn betrekking van 
administrateur van het gemeentel ijk electrici
teitsbedrijf, en bedoeld besluit van Burgemees
ter en Wethouders der gemeente Y., d.d. 28 
Augustus 1936, voor dit deel nietig heeft ver
klaard; 

0. dat X . van die uitspraak t ijdig i geko
men in hooger beroep en op de bij beroep
schrift aangevoerde gronden heeft verwcht dtll 
uitspraak, waarbij zijn beroep, voor zooveel 
betreft het oneervol ontslag als ambtenaar ter 
secretarie, ongegrond is verklaard en hij in 
zijn verwek tot schadevergoeding niet-ontvan
kelijk is verklaard, wel te willen vernietigen; 

0. dat ook Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Y., vertegenwoordigd als opgemeld, 
tijdig beroep hebben ingesteld tegen voren
bedoelde uitspraak van het Ambtenarengerecht 
te Arnhem, voor zoover daarbij het beroep van 
X. gegrond is verklaard en het besluit van 
het College nopens het ongevraagd eervol ont
slag van X. met ingang van 1 November 193G 
als administrateur van het Gemeentelijk Elec
triciteitsbedrijf nietig is verklaard, en op de 
in het beroep chrift gestelde gronden hebben 
verzocht die uitspraak te dien aanzien te ver
nietigen en dat gegeven ontslag alsnog ,e 
handhaven; 

I n rechte: 
0. dat de grief van eischer/gedaagde, dat 

art. 74, lid 1, van het Ambtenarenreglement 
der gemeente Y. te zijnen opzichte niet i.:; 
nageleefd, althans niet naar den geest, moet 
worden verworpen, aangezien ook deze Raad, 
evenals de eerste rechter, van oordeel is, dat 
eischer/gedaagde destijds is gehoord, nadat hem 
zeer voldoende de gelegenheid was gegeve.1 
kennis te nemen van de ambtelijke rapporten 
betreffende hetgeen hem ten laste is gelegd; 

0. dat deze Raad voorts met het Ambtena
rengerecht op diens daarvoor aangevoerde 
gronden aanneemt, dat eischer/gedaagde gel
den, welke hij als ambtenaar ter secretarie 
onder zich had, heeft ontvreemd, en dan ook 
verwerpt zijn verweer, dat hij die gelden niet 
als ambtenaar ter secretarie onder zich zou 
hebben gehad; 

0 . dat hij weliswaar bij besluit van Burge
meeste r en Wethouders van Y. van 16 Maart 
1920 met ingang van 1 Mei 1920 was benoemd 
tot ambtenaar ter secretarie, belast met Jo 
controle der gemeente-belastingen, doch dat 
hem nadien als. ambtenaar ter secretarie ook 
ander werk dan die controle is opgedragen, 
zoo ook de administratie betreffende de werk
verschaffing, hetwelk hij verscheidene jaren 
heeft gedaan, en dat bij overgang van die 
administratie naar een andere afdeeling 
de ten deze bedoelde gelden nog onder zij,, 
berusting bleven ter betaling van mogelijke 
navorderingen ingevolge de Invaliditeitswet; 

0. dat den Raad ook overigens niet is ge
bleken dat het besluit d.d. 28 Augustus 1936, 
voor z~over eischer/gedaagde daarbij niet-eer
vol is ontslagen als ambtenaar te r secreta ri~. 

feitelijk of rechtens zou strijden met· eenig 
algemeen verbindend voorschrift, noch ook dat 
ten deze van "détournement de pouvoir" 
sprake wu zijn ; achtende de , Raad de opge
legde straf van niet-eervol ontslag in geenen 
deele onevenredig aan de gepleegde overtrd
ding; 

0. alsnu, ten aanzien van het ongevraagd 
eervol ontslag als administrateur bij het Go
meentelijk Electriciteitsbedrijf, dat krachtens 
art. 72, lid 1, aanhef en sub h, j 0

• lid 2, van 
opgemeld Ambtenarnnreglement door Burge
meester en Wethouders van Y. ongevraagd 
eervol ontslag kan worden verleend aan een 
door hen benoemden ambtenaar, onder mee,·. 
indien hij zich schuldig maakt aan een ernstig 
.vergrijp of wangedrag ; 

0 . dat naar 's Raads oordeel bedoeld artikel 
ook in een geval als het onderhavige van toe
passing is, waar blijkt, dat een gemeente
ambtenaar, als zoodanig in twee verschillende 
functies benoemd, zich in een dier functies 
aan een ernstig vergrijp of wangedrag schuldig 
maakt, kunnende de ambtenaar worden ge
straft met straffen, als in dat artikel bedoeld. 
zelfs al maakt hij zich schuldig aan een ernstig 
vergrijp of wangedrag, niet in verband staande 
met zijn dienstbetrekking, en wel zulks m.it 
de straf van ontslag, al dan niet eervol, indien 
de betrokkene door dit vergrijp of wangedrag 
blijk geeft niet als ambtenaar te kunnen wor
den gehandhaafd; 

0. nu dat eischer/gedaagde zich in casu aan 
een zoo ernstig vergrijp heeft schuldig ge
maakt, dat Burgemeester en Wethouders te
recht oordeelden geen vertrouwen meer in hem 
te kunnen stellen -en hem de wege dus onge
vraagd eervol ontslag mochten verleenen als 
administrateur van het gemeentelijk electrici
teitsbedrijf; . 

0 . dat den Raad ook overigens niet is ge
bleken van het bestaan van een ig algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede het besluit, 
dat ongevraagd eervol ontslag betreffende, in 
strijd zou zijn ; 

0. dat evenmin met recht kan worden be
weerd, dat Burgemeester en Wethouders bij 
het nemen van dat besluit van hun bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik hebben ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven, achtende de Raad, 
ook al is eervol ontslag gegeven, in casu geen 
onevenredigheid aanwezig tusschen de opge
legde straf en de gepleegde overtredi ng; 

0. dat eischer/gedaagde in zijn vordering 
nopens uitbetaling van salaris niet-ontvankelijk 
was, reeds op dezen grond, dat het bestreden 
besluit zich omtrent het uitbetalen van salaris 
niet heeft uitgelaten en ook niet behoefde uit 
te laten; 

0. dat mitsdien de · uitspraak, waarvan he
roep, moet worden bevestigd, voor wat betreft 
de daarbij uitgesproken niet-ontvank_elijk- en 
ongegrondverklaring; die uitspraak moét wor
den vernietigd, in zoover eiscbers/gedaagdes 
beroep daarbij gegrond is verklaard en het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Y. van 28 Augustus 1936 ten deele is nietig 
verklaard en het tegen dat besluit ingestelde 
beroep alsnog ook voor het overige ongegrond 
moet worden ver ki aard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
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Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
voor wat betreft de daarbij uitgesproken niet
ontvankelijk- en ongegrondverklaring; 

Vernietigt die uitspraak, in wover eischers/ 
gedaagdes beroep daarbij gegrond is verklaard 
en het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Y. van 28 Augustus 1936 ten deele 
is nietig verklaard; 

Verklaart het tegen dat besluit ingestelde 
beroep alsnog ook voor het overige ongegrond. 

(A.B.) 

18 Maart 1937. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Wachtgeldbe
sluit art. 4 sub d.) 

Ook a l heeft betr. nimmer eenig genot 
gehad van het hierbedoelde wachtgeld 
(zulks door het feit, dat zij dadelijk een 
andere aanstelling heeft ontvangen), de 
bij de berekening van dat wachtgeld nu 
eenmaal in aanmerking genomen dienst
tijd kan thans niet wederom " 'orden mede
geteld. 

De Centrale Raad van Bernep, 
Uitspraak in zake: 
Mejuffrouw E . M. Risseeuw, wonende te 

Oostburg, klaagster, niet verschenen, 
tegen: 

den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. W. de 
Koning, referendaris, hoofd der afdeeling 
Pensioenen en Wachtgelden van het Departe
ment van Ilinnenlandsche Zaken, wonende te 
's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandsche Za

ken bij besluit van 8 December 1936, N° . 
2191, afdeeling P. en W., 

beschikkende op het bezwaarschrift van 
Mejuffrouw E. M. Risseeuw tegen de regeling 
van den duur van het haar toegekende wacht
geld ler zake van het per 1 September 1936 
verl~ende eervol ontslag als leerares aan de 
Rijkskweekschool voor onderwijzers en onder
wijzeressen te Oostburg; 

gelet op het advies der Commissie, bedoeld 
in art. 12 van het Wachtgeldbesluit, d.d . 25 
November 1936; 

0. dat met den inhoud van dat advies kan 
worden ingestemd; 

heeft goedgevonden: 
1 °. onder intrekking van zijn beschikking 

va n 17 September 1936, N°. P91 afd. P. en 
W. het wachtgeld van Mejuffrouw E. M. 
Risseeuw als gewezen leerares aan voormelde 
Rijkskweekschool nader vast te stellen op : 

f 712 per jaar van 1 September 1936 tot 1 
:December 1936, 

f 534 per jaar van 1 December 1936 tot 1 
Maart 1937, 

f 428 per jaar van 1 Maart 1937 tot 16 April 
1938; 

2°. het bezwaar van belanghebbende,_ voor 

zooveel dit de strekking heeft haar diensttijd 
van 27 Mei 1916 tot 1 November 1924 als 
onderwijzeres aan de Rijksnorrnaallessen en 
daaraan verbonden voorbereidende klasse te 
Oostburg voor de berekening van den duur 
van het wachtgeld te doen medetellen, onge-
grond te verklaren; · 

0. dat Mejuffrouw E. M. Risseeuw door 
haar gemachtigde Mr. J . B. de Hes, wonende 
te Amsterdam, van dit besluit tijdig bij dezen 
Raad in beroep is gekomen ; wordende in het 
klaagschrift betoogd, dat zij zich niet kan ver
eenigen met het buiten beschouwing laten van 
haar diensttijd van 27 Mei 1916 tot 1 Novem
ber 1924 als onderwijzeres aan de Rijksnor
maallessen en daaraan verbonden voorberei
dende klasse te Oostburg voor den berekening 
van den duur van het wachtgeld; dat voor 

"toepassing van het bepaalde in art. 4, onder d, 
van het Wachtgeldbesluit in haar geval geen 
aanleiding bestaat ; dat immers, hoewel zij een 
wachtgeldbesluit heeft ontvangen bij het ont
slag uit haar betrekking aan de Rijksnormaal
lessen, zij nimmer eenig profijt van deze 
regeling heeft gehad, omdat zij onmiddellijk 
in aansluiting bij laatstbedoelde betrekking 
benoemd werd aan de kweekschool; dat dus 
de facto dit wachtgeldbesluit voor haar gee
nerlei beteekenis had, dat het overigens vast
staat, dat de functie van leerares aan de 
kweekschool in wezen identiek was aan die 
aan de Rijksnormaallessen; weshalve zij vor
dert, dat deze Raad met vernietiging van het 
bepaalde sub 2° van voormelde beschikking 
van 8 December 1936 zal vaststellen, dat de 
diensttijd van 27 Mei 1916 tot 1 November 
1924 a ls onderwijzeres aan de Rijksnormaalles
sen en de voorbereidende klasse te Oostburg 
in aanmerking komt als diensttijd voor de be
rekening van haar wachtgeld; 

0 . dat de gemachtigde van verweerder bij 
contra-memorie heeft geconcludeerd tot onge
grondverklaring van het onderhavige beroep, 
welke conclusie steunt op het volgende betoog: 

"Apellante maakt bezwaar tegen de regeling 
van het haar toegekend wachtgeld als gewezen 
leerares aan de Rijkskweekschool voor onder
wijzers en onderwijzeressen te Oostburg, waar
bij niet in aanmerking is genomen haar dienst
tijd van 27 Mei 1916 tot 1 November 1924 
als onderwijzeres aan de Rijksnormaallessen 
en als onderwijzeres aan de daaraan verbonden 
voorbereidende klasse te Oostburg. 

Genoemde diensttijd is niet in aanmerking 
genomen op grond van het bepaalde bij art. 
4, onder d, van het Wachtgeldbesluit, dat uit
drukkelijk voorschrijft, dat diensttijd, die in 
aanmerki ng is genomen bij de berekening vau 
den duur van wachtgeld niet wordt medege
teld. 

Aan appellante is, ter zake van het ontslag 
oµ 1 November 1924 als onderwijzeres aan de 
Rijksnormaallessen en als onderwijzeres a.~ 11 de 
daaraan verbonden voorbereidende klasse te 
Oostburg, uit ieder dier betrekkingen een 
wachtgeld toegekend bij de regeling waarvan 
als diensttijd is medegeteld de tijd van 27 Mei 
1916 tot 1 _November 1924. In verband met 
hare benoeming met ingang van 1 November 
1924 tot leelares aan de Rijkskweekschool voor 
onderwijzers en onderw-ijze.ressen te Oosthu rg 
op een jaarwedde hooger dan de som der 
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laatstelijk genoten wedden in eerstgenoemde 
twee betrekkingen zijn deze wachtgel clen , 
ingevolge art. 6 van het Wachtgeldbeslu it, 
zooals dat na de wijziging bij Koninklijk be
sluit van 28 December 1923 (Staatsb la d N °. 
560) luidde, verminderd tot nihil. E chte r doet 
deze vermi ndering niet af aan het fe it, dat 
de diensttijd als onderwijzeres aan de Rijks
normaal lessen en als onderwij zeres aan de 
daara.au verbonden voorbereidende ki asse te 
Oostburg van 2i Mei 1916 - 1 November 
1924 in aanmerking is genomen bij de regeling 
van de uit hoofde van het ontk:lag uit die be
trek kingen toegekende wachtgelden. 

Afgescheiden hiervan zou bedoelde di<>nst
t ijd bij de regeling van het wachtgeld a ls ge
wezen leerares aan cle Rijkskweekschool voor 
onderwijzers en onderwijzeressen toch niet in 
aanmerking kunnen komen, omdat di t wacht
ge ld niet uit hoofde van ontslag uit de neven
betrekkingen, waarin de diensttijd is vervu ld , 
wordt toegekend. Vide art. 4, onder b, van het 
wach tgel dbes I uit. 

Ove rigens kan hier de betrekking van leera
rcs aan de kweekschool te Oostburg moeilijk 
worden beschouwd te zijn een voortzetting van 
twee vorige nevenbetrekkingen; te minder kan 
d it niet nu uit laatstgenoemde betrekkingen 
ontslag met rech t op wachtgeld is verleencl 
en in eerstgenoemde betrekking een n ieuwe 
aanstelling is uitgere ikt."; 

In rerhtr, : 
0. dat de Ministe r van Binnenlandsche Za

ken bij beschikking van 17 September 1936, 
n° . 1391 Afd. P . en W ., aan klaagster, aan 
wie met ingang van 1 September 1936 eervol 
ontslag is VP,r]eend a ls lee rares aan de Rijks
kweekschool voor onderwijzers en onderwijze
ressen te Oostburg om een der redenen, be
doeld bij art. 1 van het Wachtgeldbesluit, een 
wachtge ld heeft toegekend tot de bedragen en 
voor de tijdvakken, a ls genoemd in de bestre
den b sli ss ing, behoudens dat het bedrag ad 
f 428 per jaar sl echts was toegekend tot 16 
Januar i 1938 ; 

0. dat bij de bestreden beslissing, gelet op 
het advies der C<im miss ie, bedoeld in art. J 2 
rnn het W achtgeldbesluit, het bedrag ad f 428 
per jaar is toegekend tot 16 April 1938, maar 
klaagster daardoor nog niet is voldaan; 

0. met betrekking tot het door klaagster 
aangevoerde bezwaar, dat haar kan worden 
toegegeven, dat zij nimmer eenig profijt heeft 
gehad van het besluit, waarbij haa r een wacht
geld is toegekend ter za ke van haar ontslag 
a ls onderwijzeres aan ·de Rijksnormaa llessen 
en de daaraan verbonden voorbereidende kl as
se te Oostburg, doch dat zulks is toe te schrij
ven aan het feit, dat zij een ander en grooter 
profijt heeft gehad, n.l. haar benoeming tot 
leerares aan de meergenoemde Rijkskweek
school; 

0 . voorts, dat deze Raad zich vereenigt met 
de gronden, aangevoerd bij contra-memorie, 
waaruit volgt, dat het beroep van klaagster 
ongegrond moet worden verklaard; 

Recht doende in naam der Koningin 1 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

25 Maart 1937. U ITSPRAAK vau den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 l e en 2e lid. Gemeentewet 
art. 224.) 

De bevoegdheid van den burgemeester 
om het lagere politie-personeel te ontslaan 
loan worden beperkt door regelingen inge
volge a rt. 125 A.W. 1929. 

Nu die regelingen niet bestonden voor 
het geval, dat zich hier had voorgedaall, 
was de burgemeester bevoegd tot het geven 
van (niet-eervol) ontslag. Ofschoon dit 
ontslag als stro,/ gegeven werd , toetst de 
C. R. v. B. - in tegenstelling met den 
eersten rechter - deze straf niet ing. art. 
58, lid 2, A. W. 1929 aan de gepleegde 
overtreding. De C. R. v. B. doet wel in "ijn 
u itspraak lezen, dat hij de gepl eegde ·l\'er
treding n iet wo laakbaar acht a ls de eerste 
rechter deed. 

Uitspraak in zake: 
X wonende te Y, eischer in hooger beroep, 

in persoon ter openbare terechtzitting versche. 
nen , bijgestaan door Mr. Dr. J. A . E. Buis
kool, advocaat, wonende te Schagen, a ls raads
m an, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Y, gedaagde 
in hooger beroep, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen, bijgestaan door Z, 
Co=issaris van Politie te Y, wonende te 
Y, als raadsman. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en geboord de boven

genoemde verschenen personen, alsmede den 
ter openbare terechtzitting van dezen Raad ge
hoorden getuige D r. R . G. C. S . a rts, wonen
de te H .; 

W at aangaat de f eiten van het twistgeding : 
0. dat de burgemeester van Y op 11 Juli 

1936 het navolgende besluit heeft genomen: 
,,De Burgemeester van Y; 
Gehoord den Commissaris van Politie; 
Gelet op art. 224, 3e lid , der Gemeentewet; 

alsmede op de artt. 21 en 24 van het P olitie
Ambtenarenreglement; 

0. dat de hoofdagent van Politie X eenige 
door hem erkende handelingen heeft gepleegd, 
welke als een ernstig vergrijp in den zin van 
art. 24 van bovengenoemd reglement moeten 
worden aangemerkt en moeten leiden tot ver
wijdering van dezen hoofdagent uit het poli
tie-corps; 

dat hij deswege bij besluit van 24 Juni 1936 
is geschorst tot 1 Augustus 1936; 

Verleent aan X met inga ng van 1 Augustus 
a .s. niet-eervol ontslag als hoofdagent van 
politie."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 21 December 1936 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen l 
het door X voornoemd tegen opgemeld be
sluit ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat X van dere uitspraak t ijdig is geko
men in hooger beroep en hij beroepschrift op 
de daarbij aangevoerde gronden heeft gecon
cludeerd, dat het Centra le Ambtenarengerecht 
(bedoeld is: de Centrale Raad van Beroep) te 

1 Zie noot onder deze uitspraak. 
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Utrecht, met vernietiging van de uitsprnak 
van het Ambtenarengerecht te Amsterdam van 
21 December 1936, a lsnog het besluit van den 
burgemeester van Y van 11 Juli 1936, waar
van beroep, zal vernietigen, subsidiair met 
zoodanige uitspraak als deze Raad in goede 
justitie zal vermeenen te behooren zonder 
niet-eervol ontslag; 

0, dat de Burgemeester van Y bij contra
memorie heeft geconcludeerd, dat deze Raad, 
met bevestiging van de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht van Amsterdam van 21 
December 1936, het beroep van X ongegrond 
zal verklaren; 

In rechte: 
0, dat volgens art, 224, lid 3, der gemeente

wet de Burgemeester in het algemeen de vol
ledige vrijheid bezit om het I ager politie
personeel al dan niet eervol te ontslaan, mits 
de hoofdcommissaris of de comm issaris van 
politie daarover is gehoord; 

0, dat deze Raad echter - anders dan de 
eerste rechter - van oordeel is, dat, indien in 
een gemeente regelingen voor · het ontslag der 
politie-ambtenaren zijn vastgesteld , als bedoeld 
in art, 125 der Ambtenarenwet 1929, aan de 
hand van die voorschriften behoort te worden 
nagegaan, of een ontslag al dan niet terecht 
is verleend en de Burgemeester van een der
gelijke gemeente niet meer bevoegd is om, 
zich beroepende op art, 224, lid 3, der ge
meentewet, die bepalingen ter zijde te stellen 
en onafhankelijk daarvan een politie-ambte
naar te ontslaan; 

0, dat hieruit volgt, dat de beslissing van 
het onderhavige geschil allereerst afhangt van 
het antwoord op de vraag, of de gemeente. Y 
voor een ontslag, als waarvan ten deze sprake 
is voorschriften bezit; 

'o. hieromtrent, dat weliswaar in die ge
meente sedert 1 Juli 1936 een "Politie-Ambte
narenreglement" bestaat, waarvan art, 24 aan
geeft, dat een politie-ambtenaar wegens eeu 
ernstig vergrijp kan worden gestraft, doch 
tot heden is nagelaten de hiervoor op te 
leggen straffen nader in de ambtsinstructie 
te regelen, woals art, 25 van dat regle
ment voorschrijft, bevattende toch de Ambts
Instructie voor de Dienaren van Politie in 
Y van 31 Augustus 1916 - welke inge
volge art, 30 van opgemeld "Pol itie-Ambte
narenreglement" nog steeds van kracht is -
geen bepaling omtrent de straffen, die in casu 
zouden kunnen worden gegeven, kunnende 
naar 's Raads oordeel niet worden staande 
gehouden, dat eischer zich zou hebben schul
dig gemaakt aan zedeloos gedrag, als bedoeld 
in art, 48, onder d dier Ambts-Instructie, 
noch aan eenige andere overtreding, a ls in 
dat art, bedoeld; 

O, dat derhalve het antwoord op de in de 
3e rechtsoverweging gestelde vraag ontken
nend luidt en mitsdien behoort te worden 
aangenomen, dat, nu betreffende het ten _deze 
aan eischer te geven ontslag voorschrift.en 
van gemeentewege te Y ontbraken, gedaagde 
slechts door de algemeene bepaling van art. 
224, 1 id 3, der gemeentewet in zijn ontslag
bevoegdheid was b'eperkt en hij op de door 
hem aangegeven gronden aan eischer eervol 
of oneervol ontslag kon geven, daargelaten 
of het verleenen van eervol ontslag in èasu 

niet de voorkeur zou hebben verdiend; 
0, dat, waar voorts niet met recht kan wor

den beweerd, dat gedaagde bij het nemen van 
zijn bes luit van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven, 
de uitspraak, waarvan beroep, zij het op an
dere gronden, moet worden bevestigd ; 

Recht doende in naam der Koningin: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

Noot, 
1 Aan de rechtsoverwegingen van deze uil 

spraak is het volgende ontleend: 
Wat het rechtspunt betreft: 
0, dat het Gerecht in de eerste plaats heeft 

te onderweken, of het bestreden besluit in 
striJd is met een algemeen verbindend voor
schrift ; 

0, hieromtrent, dat art, 224 der Gemeente
wet den burgemeesters de bevoegdheid geeft, 
de gemeentelijke politie-dienaren beneden den 
rang van commissaris te ontslaan; en ge . 
noemd voorschrift d ie bevoegdheid slechts 
bindt aan de voorwaarde, dat de burgemeester, 
a lvorens tot het verleenen van het ontsl.1g 
over te gaan, den {hoofd)commissaris van 
pol itie hoore; 

0, dat uit de gedingstukken blijkt, dat de 
verweerder zijn bestreden besluit heeft geno
men op voordracht van den commissaris van 
politie ter plaatse; wodat aan de hierboven 
bedoelde voorwaarde is voldaan; 

0, <lat hieruit volgt, dat het bestreden be
sluit niet in strijd is met een algemeen ver
bindend voorschrift; en a l wat de kl ager in 
zijn klaagschrift aanvoert ten betooge van het 
tegendeel faalt; 

dat hetgeen hij aanvoert ten aanzien van 
de motiveering van het bestreden besluit feite
lijken grondslag mist - immers het bestreden 
besluit den klager niet in twijfel zal hebben 
gelaten, om welke redenen het besluit was 
genomen - doch al ware dit anders, dan 
nog het den klager niet wu baten, ver
mits geen enkel algemeen verbindend voor
schrift den burgemeester geb iedt, besluiten 
als het bestredene met redenen te omkleeden; 

dat hetgeen de klager voorts aanvoert met 
betrekking tot de artt, 21, 24 en 25 van het 
Politie-ambtenarenreglement der gemeente Y 
hem al evenmin baat, daar deze bepalingen 
verbindende kracht zouden missen indien en 
voorzoover ze de bevoegdheid des burgemeesters 
tot het ontslaan van politie-dienaren anders 
en verder wuden beperken dan art, 224 der 
Gemeentewet doet; en het Gerecht dan ook in 
bet midden meent te kunnen laten, of het 
Politie-ambtenarenreglement be pal in gen in
houdt, waarmede de verweerder bij het bestre
den besluit in strijd is geraakt; 

0. dat het Gerecht thans nog over bi ijft te 
onderzoeken, of er onevenredigheid bestaat 
tusschen de bij het bestreden besluit opgeleg
de straf - immers, a ls zoodanig is het den 
klager verleende ontslag bedoeld - en het 
bestrafte feit; 

0. dat de door den klager erkende fe iten 
naar het oordeel van het Gerecht op zich
zelve voldoende waren teneinde de bij het 
bestreden besluit opgelegde straf te rechtvaar
digen; 
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dat deze feiten toch hierop neerkomen, dat 
de klager zich heeft laten verleiden ter plaatse 
en ten tijde als door hemzelf opgegeven een 
minderjarige van hetzelfde geslacht op oneer
bare wijze te bejegenen; 

dat een hoofdagent van politie die zich aan 
zulk een feit schuldig maakt een gestrenge 
bestraffing verdient; 

dat de door den verweerder bij het bestre
den besluit opgelegde straf aan het Gerecht 
geenszins te gestreng voorkomt; en dit te 
minder nu door de oplegging ervan is be
reikt, dat uit den dienst der gemeente is ver
wijderd een hoofdagent van politie, die zich -
juist door het begaan van het bestrafte fe it -
voor de vervulling van zijn betrekking wel 
volstrekt ongeschikt- heeft getoond. 

(A. B .) 

25 Mam·t 1937. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Wachtgeldbesluit 
art. 3 l e en 6e lid.) 

E enmaal gedane uitbetalingen, welke 
geacht worden voort te vloeien uit even 
zoove le besluiten, zijQ thans onaantastbaar 
geworden en binden dus de betrokkenen, 
zoodat zonder medewerking van den ten 
onrechte bevoordeelde eventueele fout•m of 
vergissingen {i.c. een onjuiste wetsi11ter
pretatie) niet meer kunnen worden her
steld. 

Laatste I id : na het verlies van de hoe
dani gheid van kostwinner krijgt men 
!echts aanspraak op een wachtgeld van 

niet-kostwinner, waarin géén verandering 
komt, a ls men nadien wederom kostwinner 
wor dt. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Uitspraak in zake: 
De Raad van Arbeid te Eindhoven, eischer 

in hooger beroep, vertegenwoordigd door den 
Voorzitter C. W. A. van Uden, wonende te 
Eindhoven, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen, 

tegen: 
N. F . van Westerloo, wonende te Soestdijk, 
gedaagde in hooger beroep, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van h.et twistgeding: 
0 . dat de Raad van Arbeid te Eindhoven 

bij besluit van 29 October 1932 gedaagde met 
ingang van 1 Januari daaraanvolgende uit 
zijn betrekking van commies bij dien R aad 
eervol heeft ontslagen, ,,met aanspraak op 
wachtgeld volgens voor de Rijksambtenaren 
geldende regeling", daarbij overwegende, dat 
wegens reorganisatie van den binnendienst ge
daagdes diensten overbodig zouden worden; 

0. dat het bedrag van het uitbetaalde wacht
geld in dier voege werd berekend, dat ge
daagde, wijl hij gehuwd was, werd aangemerkt 
als kostwir.ner; 

0. dat bedoelde Raad vervolgens d.d. 22 
Mei 1936 heeft besloten -: na overweging, dat 
gedaagde na het overlijden van zijn echtge
noote, op 10 Juni 1934, de hoedanigheid van 
kostwinner van een gezin heeft verloren: 

I. Met ingang van 1 Juli 1934 gedaagdes 
wachtgeld vast te stellen als volgt : 

van 1 Juli 1934 t/m 31 December 1935 ten 
bedrage van f 1728 per jaar; 

van 1 Januari 1936 t/m 30 Juli {lees:Juni) 
1938 ten bedrage van f 1642 per jaar; 

van 1 Juli 1938 t/m 15 November 1940 
f 1363 {kennelijk is bedoeld: f 1368) per jaar 
of zooveel meer als het in uitzicht gesteld 
pensioen zal bedragen. 

II. Te bepalen, dat bij wijziging in de rechts
positie van Burgerlijke Rijksambtenaren, voor 
zoover deze op de berekening van het wacht
geld en deszelfs tijdsduur van invloed is, het 
wachtgeld dienovereenkomstig zal worden her
zien; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amsterdam 
bij uitspraak van 7 December 1936 - naa r 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door N . F. van Westerloo tegen evenbedoeld 
besluit ingestelde beroep gegrond heeft ver
klaard en dit besluit nietig heeft verklaard, 
voorzoover het strekt tot vaststelling van diens 
wachtgeld over het t ijdvak 1 Juli 1934 tot en 
met 30 April 1936; 

0 . dat e ischer van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in honger beroep en op de bij be
roepschrift aange,·oerde gronden heeft ver
zocht dezelve te vernietigen en alsnog te be
palen, dat de vaststelling van het wachtgeld 
over het tijdvak 1 Juli 1934 tot en met 30 
April 1936 terecht heeft plaats gehad; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie, op de 
daarin aangevoerde gronden, heeft verzocht het 
besluit van den Raad van A rbeid niet alleen 
te vernietigen voor zoover het terugwerkende 
kracht heeft, zooals het Ambtenarengerecht 
deed, doch voor zijn geheel te vernietigen en 
te verstaan, dat het na zijn hertrouwen vast
gestelde wachtgeld op goede gronden was 
vastgesteld en mitsdien behoort gehandhaafd 
te blijven; 

In rechte: 
0. dat gedaagde in zijn vordering, om het 

besluit van den R aad van A1beid voor zijn 
geheel te vernietigen en te verstaan, dat het 
na zijn hertrouwen vastgestelde wachtgeld op 
goede gronden was vastgesteld en mitsdien 
behoort gehandhaafd te blijven, moet worden 
verklaard niet-ontvankelijk, reeds op dezen 
grond d'-t hij tegen de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht beroep niet heeft inge
steld en een vordering, als de onderhavige, 
niet bij contra-memorie mag worden gedaan; 

0. dat de eerste rechter op goede gronden, 
welke deze Raad overneemt en tot de zijne 
maakt 1.. heeft overwogen, dat de grief van 
N. F . van Westerloo, dat het in eersten aanleg 
door hem bestreden besluit in strijd zou zijn 
met het laatste lid van art. 3 van het Konink
lijk Besluit van 3 Augustus 1922, Stbl. N°. 
479, (Rijkswachtgeldbesluit), ongegrond is ; 

0. dat de Raad ook met den eersten rechter 
en op de door dezen daarvoor aangevoerde 
gronden van oordeel is, dat het bestreden be
s! uit nietig dient te worden verklaard, voor
zoover het betrekking heeft op gedaagdes 
wachtgeld over de maanden, welke geheel en 
al verstreken waren op den dag, waarop het 
besluit werd genomen; 

1 Zie noot onder deze uitspraak. 
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0. dat de Raad wel met eischer wil aanne
men, dat de uitbetalingen van wachtgeld per 
maand in casu waren administratieve hande-
1 ingen, doch dat dit niet wegneemt, dat deze 
betalingen voortvloeiden uit besluiten, welke 
geacht moeten worden door den Raad van 
Arbeid te Eindhoven te zijn genomen ter uit
voering van art. 3 van het Rijkswachtgeldbe
sluit; 

0. dat eischer betoogt, dat, wanneer elke 
uitbetaling van het wachtgeld ronder meer 
wordt aangemerkt als een uitvloeisel van een 
telkens herhaald besluit tot vaststelling van 
wachtgeld, daaruit rou volgen dat de moge
lijkheid tot herstel van vergissingen na het 
verloop van den beroepstermijn na elke on
juiste uitbetaling is uitgesloten, en zulks on
gerijmd zou zijn, staande eischer, blijkens het 
beroepschrift, voorts- kennelijk op het stand
punt, dat in gevallen als het onderhavige 
terugvordering van tengevolge van onjuiste 
interpretatie ten onrechte uitbetaalde gelden 
zeker mogelijk moet zijn; 

0. dat tegen een en ander moge worden 
opgemerkt, dat besluiten, onaantastbaar ge
worden, de betrokkenen binden en dat, tenzij 
in de desbetreffende algemeen verbindende 

. voorschriften uitdrukkelijk het tegendeel is be
paald, in dat geval ook fouten of vergissingen, 
begaan in die eenmaal genomen besluiten, 
over afgeloopen periodes niet kunnen worden 
hersteld ronder medewerking van hem, op 
wien het besluit betrekking heeft, en dat het 
zonder meer duidelijk is, dat een besluit, des
bewust op grond van een bepaalde interpreta
tie van een artikel genomen, n{i den beroeps
termijn door het betrokken administratief or
gaan zeker niet zal kunnen worden gewijzigd 
met betrekking tot afgeloopen periodes, alleen 
omdat dat orgaan zijn inzicht nopens di<i inter
pretatie heeft gewijzigd; 

0. dat de Raad, mede gelet op de toezen
ding van een kennisgeving d.d. 12 Juni 1934 
aan C. W. A. van Uden, Voorzitter yan den 
Raad van Arbeid te Eindhoven, door gedaag
de van het overlijden van zijn eerste echtge
noote, van oordeel is, dat bezwaarlijk is vol te 
houden, dat die Voorzitter in zijn qualiteit 
niet reeds destijds zoude bekend zijn geweest 
met bedoeld overlijden; 

0. dat het opnieuw vaststellen over afge
loopen termijnen, als in casu is geschied, is in 
strijd met art. 3, aanhef en sub a van het 
Rijkswachtgeldbesluit, krachtens hetwelk het 
wachtgeld immers over die afgeloopen ter
mijnen bereids onherroepelijk was vàstgesteld ; 

0 . dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, als zijnde geheel met juisthe id genomen, 
moet worden bevestigd; • 

Recht doende in naam der Koningin! 
Verklaart N. F. van Westerloo voornoemd 

niet-ontvan·kelijk in zijn hierboven omschreven, 
bij contra-memorie gedane vordering; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Noo·t. 
1 De desbetreffende overweging luidt: 
0. dat de eerste grief van klager deze is, 

dat het bestreden besluit in strijd is met het 
laatste lid van art. 3 van den algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld bij konink
lijk besluit van 3 Augustus 1922 (Stbl. nr. 479), 

zooals genoemd artikel luidde .op en na 1. 
Januari 1933; 

0. dat deze grief ongegrond is; 
dat de volkomen duidelijke bewoordingen 

van genoemd laatste lid toch geen andere 
uitlegging toelaten dan die welke de verweer
der bij het nemen van zijn besluit heeft ge
huldigd; nl. dat de op wachtgeld gestelde
ambtenaar, welke de hoedanigheid van kost
winner verliest, dientengevolge aanspraak. 
krijgt op niet meer dan op een wachtgeld als 
voor niet-kostwinners is aangegeven; in welke
aanspraak geen verandering komt, indien hijj 
wederom kostwinner van een gezin wordt. 

_(A.B.) 

25 Maart 1937. TJ I1'SPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Hooger Onder
wijswet artt. 17 en 18.) 

Het "hooren" ingevolge art. 17 4e lid 
en art. 18 3e I id kan niet alleen monde
ling, maar ook schriftelijk geschieden. 

Bij vermindering van het aantal leeraren: 
in de klassieke talen aan een gymnasium 
van 4 tot 3 is 1 betrekking van leeraar in. 
de klassieke talen aan dat gymnasiunL 
opgeheven. 

Geen afvloeiingsvoorschriften. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Uitspraak in zake: 
X wonende te Y, eischer in hooger beroep,. 

in persoon ter openbare terechtzitting ver-• 
schenen, bijgestaan door zijn raadsman Mr_ 
W . J . B. Versfelt, advocaat te Amersfoort, 

tegen: 
den Raad der gemeente Y, gedaagde irr 
hooger beroep, vertegenwoordigd door den. 
burgemeester, voor wien ter openbare terenht
zitting a ls gernaoht,igde is opgetreden Z, chef
commies ter Sf;lcretarie, wonende te Y. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feit en van het t·wistged·ing :· 
0. dat gedaagde in zijn vergadering van 

28 Augustus 1936 het volgende besluit hceft
genomen: 

,,De Raad der gemeente Y, 
Golezen het voorstel van Burgemeester en: 

Wethouders d.d . 22 Augustus 1936 afd. 1 n°. 
2720, alsmede den brief van den Inspecteu,
van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. 
in de 3de inspectie d.d. 27 Juli 1936 n° . 
1096; . 

0. dat in verband met het aantal leerlingen. 
aan het Gymnasium gedurende den cursus 
1936- 1937 aan die inrichting van onderwijs 
geen klassep behoeven te worden gesplitst, 
zoodat één betrekking van leeraar in de oude· 
talen 1 September 1936 overbodig wordt; 

Gelet op art. 17, 4e lid, en art. 13, 3e lid. 
der Honger onderwijswet; 

Besluit: 
I. met ingang van 1 September 1936 het 

aantal leeraren in de oude tal en aan het, 
Gym nasi urn te verminderen met één; 

II. in verband met het sub I bepa"lde aanc 
X met ingang van ' 1 September 1936 eervol 
ontslag te verleenen uit de betrekking vaTb 
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1eeraar in de oude talen aan het Gymnasium, 
wegens opheffing van zijn betrekking."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 16 December 1936 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door voornoemden X tegen voormeld be
sluit ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat eischer van die uitspraak t ijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
.wcht, dat deze Raad die uitspraak zal vernieti
gen, en doende wat het Ambtenarengerecht 
had behooren te doen, alsnog uitspraak zal 
doen overeenkomstig klagers (lees: eischers) 
hier a ls ingelascht te beschouwen bij oorspron
kelijk klaagschrift gedane vordering: 

0. dat gedaagde bij contra-memorie kenne
lijk heeft bedoeld te concludeeren tot beves
tiging van de uitspraak, waarvan beroep ; 

l n rechte: 
0. dat ter beslissing van het oriderhavi,;

geschil moet worden beantwoord de vraag of 
gedaagdes besluit van 28 Augustus 1936, waar
van en voor zoover daarvan beroep, op een 
der gronden, bedoeld in art. 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aangevoch-
ten· · 

o'. dat de eerste rechter heeft overwogen, 
<lat de in het beroepen besluit geformuleerde 
ontslagreden, .,opheffing van eischers betrek
king" niet aanwezig is geweest, doch deze 
Raad dien rechter daarin niet kan volgen; 

0. toch dat op grond van de gedingstukken 
vaststaat, dat aan het gymnasium te Y van de 
v ier leeraren in de oude talen er met ingang 
van 1 September 1 936 één kon worden gemist, 
,en dat de Raad dier gemeente - die een 
-onbeperkte bevoegdheid heeft leeraren van het 
Gymnas ium te Y te ontslaan, mits in acht 
worden genomen de voorschriften van art. 17, 
l id 4, en art. 18, lid 3, der Ho.,geronderwijswet 
.en van genoemde bevoegdheid niet kennelijk 
een ander gebruik wordt gemaakt dan tot 
-de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven - oordeelde, dat eischer kon worden 
gemist, zoodat, nu de door eischer beklcede 
betrekking niet door een ander wu worden 
vervuld, niet anders kan worden gezegd, dan 
dat e ischers betrekking met ingang van ge
noemden datum is opgeheven, en hem deswege 
,eervol ontslag is verleend; 

0. dat vanwege eischer onder meer is be
toogd, dat in casu de voorschriften van voren
bedoelde artt. 17, lid 4, en 18, lid 3, n iet zou
-den zijn nageleefd, zulks evenwel ten onrechte, 
waar immers het- ,.hooren" niet enkel monde
] ing, doch ook schriftel ijk kan geschieden -
het is b.v. vrij algemeen bekend, dat de Kroon 
-den Raad van State in verschillende gevallen 
moet "hooren" en zulks schriftelijk plaats 
vindt - en uit de gedingstukken blijkt, dat de 
Raa d der gemeente Y op laatstbedoelde wijze 
:zoowel Bui-gemeester en Wethouders en den 
inspecteur, als ook e ischer heeft gehoord; 

0 . dat het Ambtenarengerecht voorts op 
goede gronden - waaraan de namens e ischer 
ter zake aangevoerde grieven geen afbreuk 
vermogen te doen - heeft overwogen, dat het 
,ontslagbesluit ook overigens niet met eenig 
toepasselijk algemeen verbindend voorschrift 
st,;ijdt ; 

0 . dat ook van misbruik van bevoegdheid 
aan de zijde van den Gemeenteraad geen 
sprake is, indien, gelijk in het onderhavige 
geval, de Gemeenteraad - een vrijwel onbe
perkte bevoegdheid tot ontslag bezittend -
de betrekking van een naar zijn oordeel we
gens het te kort schieten in zijn onderwijs
resultaten minder geschikten leeraar het eerst 
voor opheffing en dientengevolge dien leeraar 
voor ontslag in aanmerking doet komen, daar
mede immers juist beoogend het openbaar 
belang te dienen; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
mep, zij het gedeeltelijk op anderen g rond , 
behoort te worden bevestigd; 

Recht doende in naam der Koningin; 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

25 Maa,·t 1937. UITSPRAAK va,, den Cen
tralen Raad van Beroep. (Wachtgeldbe
sluit art. 4 sub d .) 

De bewoordingen van deze bepaling zijn 
duidelijk, en verdragen zich met name niet 
met een uitleg, dat de daar bedoelde 
d iensttijd ook niet wordt medegeteld, in
dien deze wel geacht kan worden in aan
merking te zijn genomen, omdat de betr. 
wel geacht kan worden wachtgeld te heb
ben gevraagd daar h ij het gevrnagd zou 
hebben en het hem verleend zou zijn , in
dien hij niet in onmiddellijke aansluiting 
op den hier bedoelden d iensttijd een a ndere 
betrekking a ls ambtenaar had verkrc~~n. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Uitspraak in zake: 
J . Frankfort, wonende te Zaandam, kl ager, 

voor wien ter openbare terechtzitting a ls ge
machtigde is opgetreden: Mr. J . B. de H es, 
juridisch adviseur van het N. 0 . G., wonende 
te Amsterdam, 

tegen: 
den M in ister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: J . W. Metskes, 
hoofdcommies bij de afdeeling Pensioenen en 
Wachtgelden van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
W at .aangaat de feiten van het tw istgeding: 
0. dat verweerder bij besluit van 21 Sep

tember 1936 heeft goedgevonden aan J. Frank
fort voornoemd, wien om een der redenen , 
bedoeld bij art. 1 van het K oninklijk Besluit 
van 3 Augustus 1922 (Stbl. 479), zooals dat 
later is gewijzigd, met ingang van 1 Septem
ber 1936 eervol ontslag is verleend als lee
raa r aan de Rijkskweekschool voor onderwij
zers en onderwijzeressen te Zaandam, een 
wachtgeld toe te kennen ten bedrage van: 

f 4541 per jaar van 1 September 1936 tot 1 
December 1936, 

f 3406 per jaar van 1 December 1936 tot 1 
Maart 1937, 

f 2725 per jaar van 1 Maart 1937 tot 1 
M aart 1942, 

f 2271 per jaar van 1 M aart 1942 tot l 
M aart 1947, 
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f 1817 per jaar van· 1 Maart 1947 tot 1 
September 1948, 
rustende dit besluit op de overwegingen, dat 
de laatst genoten wedde van belanghebbende 
bedraagt f 4541 en dat hij niet kostwinner is 
van een gezin; 

0. dat verweerder bij besluit van 4 Decem
ber 1936, beschikkende op het bezwaarschrift 
van voornoemden J. Frankfort tegen de re
geling van den duur van het hem toegekend 
wachtgeld, waarbij buiten beschouwing is ge
laten de diensttijd door hem doorgebracht in 
verschillende aan vorengenoemde betrekking 
voorafgaande functies, gelet op het advies der 
Commissie, bedoeld in art. 12 van het Wacht
geldbesluit en overwegende, dat met den in
houd van dat advies kan worden ingestemd, 
heeft goedgevonden het bezwaar ongegrond te 
verklaren ; 

0. dat klager tegen dit besluit tijdig in 
beroep is gekomen en bij klaagschrift, later 
door zijn gemachtigde verbeterd, vordert, dat 
het tijdvak van 1 September 1923 tot en met 
31 Augustus 1924 bij de berekening van den 
duur van het wachtgeld, hem toegekend bij 
zijn ontslag uit de betrekking van leeraar aan 
de Rijkskweekschool voor onderwijzers en on
derwijzeressen te Zaandam, alsnog in reke
ning worde gebracht; 

0. dat de gemachtigde van verweerder bij 
contra-memorie op de daarbij aangevoerde 
gronden heeft geconcludeerd tot ongegrond
verklaring van het beroep; 

In rechte: 
0. dat op grond van den inhoud der geding

stukken in confesso is: 
dat klager na een loopbaan van 1 October 

1910 tot 26 Mei 1920 als onderwijzer bij het 
Openbaar Lager Onderwijs, van laatstgenoem
den· datum af tot 1 Mei 1923 al s onderwijzer 
bij de Rijksnormaallessen te Velsen is werk
zaam geweest; dat hij na de opheffing van 
deze betrekking van 1 Augustus 1923 tot 1 
September 1924 als leerkracht aan de Rijks
normaallessen te Zaandam was verbonden en 
vervolgens, toen ook laatstgenoemde functie 
beëindigd werd, op 1 September 1924 als 
leeraar is aangesteld aan de Rijkskweekschool 
voor onderwijzers en onderwijzeressen aldaar, 
welk ambt hij tot aan de opheffing dier in
richting op 1 September 1936 heeft bekleed; 

0. dat voorts vaststaat: 
dat aan klager, ter zake van zijn ontslag 

als onderwijzer bij de Rijksnormaallessen te 
Velsen, een wachtgeld is toegekend, waarbij 
ook met zijn betrekking van onderwijzer bij 
het Openbaar Lager Onderwijs rekening is 
gehouden; 

dat hij over de maanden Mei , Juni en Juli 
1923 dat wachtgeld ten volle hee ft genoten 
en over de maand Augustus 1923 gedeeltel ijk ; 

0 . dat tenslotte onbetwist is, dat aan klager 
bij besluit van verweerder van 21 September 
1936 met ingang van 1 September 1936 als 
gewezen leeraar aan de Rijkskweekschool voor 
onderwijzers en onderwijzeressen te Zaandam 
een wachtgeld is toegekend voor den duur 
en tot het bedrag, als in opgemeld besluit 
aangegeven; 

0. dat ter beslissing van het onderhavige 
geschil nog slechts deze vraag moet worden 
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beantwoord, of ingevolge art. 4. onder d, van 
het Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1922 
(Stbl. 479), woals dit thans luidt, de dienst
tijd van klager bij de Rijksnormaallessen te 
Zaandam van 1 September 1923 tot en met 
31 Augustus 1924 doorgebracht, bij de bere
kening van den duur van laatstgenoemd wacht
geld in aanmerking moet worden gebracht; 

0. dat naar de meening van verweerder 
deze diensttijd als wodanig niet kan meetellen, 
vermits, al moge klager weliswaar over ge
noemd tijdvak in formeelen zin geen wachtgeld 
hebben aangevraagd, hoewel hem aanspraak 
daarop toekwam, noch hem wachtgeld zijn 
toegekend, toch in feite geacht moet worden, 
dat hij wachtgeld heeft gevraagd en hem 
wachtgeld is verleend, en dat die diensttijd 
dan ook geacht moet worden bij de bereken ing 
van den duur van dat "gedekte" wachtgeld 
reeds in aanmerking te zijn genomen ; 

0. echter dat deze Raad verweerders ziens
wijze ten deze niet kan deelen, doch van oor
deel is, dat de duidelijke woorden van art. 4, 
onder d, van voornoemd Koninklijk Besluit 
zich met een dergelijken uitleg niet verdragen 
en volgens die bepaling inderdaad een wacht
geld had moeten zijn aangevraagd en toege
kend, wu men het jaar, waarin klager ver
bonden was geweest aan de Rijksnormaalles
sen te Zaandam, kunnen beschouwen als niet
mede-te-tellen diensttijd, die in aanmerking is 
genomen bij de berekening van den duur van 
wachtgeld; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
bestreden besluit van 4 December 1936 en 
daarmede het besluit van 21 September 1936, 
voor wat betreft den eindtermijn van het ver
leende wachtgeld, strijden met het algemeen 
verbindend voorschrift, neergelegd in meer
genoemd art. 4, onder d, zoodat, met gegrond
verklaring van klagers beroep, wowel het be
slui t van verweerder van 4 December 1936, 
als dat van 21 September 1936, voor wat be
treft den eindtermijn van het verleende wacht
geld, behooren te worden nietig verklaard en 
alsnog moet worden verstaan, dat het tijdvak 
van 1 September 1923 tot 1 September 1924, 
zijnde een periode van 1 jaar, bij het ten deze 
toe te kennen wachtgeld als diensttijd van 
klager behoort te worden medegeteld en dat 
het wachtgeld ook over dien termijn, ingevolge 
het bepaalde bij art. 3, onder b, van het 
Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1922 (Stbl. 
479), zooals dit thans luidt, moet worden 
bepaald op f 1817, zijnde 40% van klagers 
laatstelijk genoten wedde; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Verklaart klagers beroep gegrond; 
Verklaart, zoowel het besluit van verweerder 

van 4 December 1936, als dat van 21 Sep
tember 1936 - dit laatste voor wat betreft 
den eindtermijn van het verleende wachtgeld -
nietig ; 

Verstaat, dat aan klager ook van 1 Sep
tember 1948 tot 1 September 1949 een wacht
geld moet worden toegekend van f 1817 per 
jaar - zijnde 40% zijner laatstelijk genoten 
wedde. 

(A.B.) 

9 
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25 :Maart 1937. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 artt. 112 en 114.) 

Tegen een op een verwek tot herzien ing 
gewezen uirapraak is hooger beroep toege
laten. 

Een uitspraak van den C. R. v. B. is 
niet "eenige omstandigheid", als bedoeld 
in art. 112, tweede lid. 

J. c. behoorde de eerste rechter niet een 
niet-ontvankelijkverklaring uit te spreken, 
doch het verwek af te wijzen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
U it praak in zake: 
de Gemeentelijke instelling voor Maarachap

pelijk Hulpbetoon te T iel, verzoekster in hoo
ger beroep, vertegenwoordigd door haar Voor
zitter, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Jhr. Mr. 
E. J. J. van Lidth de Jeude, advocaat en 
proc., wonende te Tiel, 

tegen: 
M . Kley, wonende te Tiel, gedaagde in hoo

ger beroep, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen pe r onen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat het Ambtenarengerecht te Arnhem, 

naar aanleiding van een door M. Kley voor
noemd ingesteld beroep, bij uirapraak van 6 
Maart 1935 zich bevoegd heeft verklaard 
van dat beroep kennis te nemen; dat be
roep ontvankelijk heeft verklaard; de we i
gering, door het. Bestuur der Gemeentelijke 
Instelling voor Maarachappelijk Hulpbetoon 
te Tiel ten aanzien van M. Kley verricht, 
om aan dezen uit te betalen het hem 
door het Algemeen Armbestuur toegekende 
wachtgeld, nietig heeft verklaard en heeft 
bepaald: 

a. dat eerstgenoemd Bestuur aan M. Kley 
zal betalen een bedrag van f 402.50 wegens 
t.ot op genoemden datum vervallen termijnen 
van bedoeld wachtgeld; b. dat dit bestuur 
ook in den vervolge maandelijks de termijnen 
aan hem zal hebben te voldoen, welke met 
inach tneming van de bepalingen der desbe
treffende wachtgeldregeling a lsnog zullen ko
men te vervallen; 

0. dat deze Raad bij uirapraak van 17 J uli 
1935 de Gemeentelijke In telling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Tiel niet-ontvanke
lijk heeft verklaard in haar hooger beroep 
tegen voormelde uirapraak en dat M. Kley 
tegen die uirapraak van het Ambtenarenge
recht hooger beroep niet heeft ingesteld; 

0. dat het Ambtenaren.gerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 4 D ecember 1936 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - de 
Gemeentelijke Instelling voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Tiel n iet-ontvankel ijk heeft 
verklaard in haar verzoek tot herziening van 
voormelde uirapraak van dat Gerecht d.d. 6 
Maart 1935; 

0. dat meergenoemde Instelling van de uit
spraak van 4 December 1936 bij dezen Raad 
in beroep is gekomen, bij haar verzoekschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden verzoeken
de de aangevallen uirapraak te niet te doen en 

het verwek om herz iening t.oe te wijzen ; 
zijnde dit verzoekschrift op 4 J anuari 1937 
ter griffie van dezen R aad ingekomen; 

0. dat M. Kley bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot niet-ontvankelijk-verklaring 
van appellante in haar appèl, subsidiair tot 
bevestiging van de uirapraak Yan het Ambte
narengerecht van 4 December 1936 ; 

I n rechte: 
0. dat a ll ereerst de vraag moet worden 

beantwoord, of verwekster in haar verzoek, 
in hooger beroep bij dezen Raad gedaan, 
moet worden verklaard niet-ontvankelij k op 
dezen grond, dat tegen een uitspraak, door 
een Ambtenarengerecht gedaan naar aan le i
d ing van een verzoek om herziening, hooger 
beroep niet kan worden ingesteld; zijnde deze 
grond bij contra-memorie aangevoerd; 

0 . dat gedaagde ter staving van zijn bewe
ring zich beroept op het bepaalde bij art. 114 
der Ambtenarenwet 1929, inhoudende, dat op 
de behandeling van een verzoek om herziening 
de voorschriften omtrent de behandeling in 
eersten aan leg of in hooger beroep overeen
komstige toepassing vinden, wordende door 
hem uit het gebruik van het woord "of" ge
concludeerd, dat den aanvrager t.ot herziening 
slecht,; ééne en niet twee instanties ten dien
ste staan; 

0. dat deze Raad gedaagde evenwel in die 
redeneering niet kan volgen, doch van oordeel 
is, dat, nu art. 114 voornoemd de overeen
komstige toepassing van de voorschriften om
trent de behandeling in hooger beroep c.q. 
voorschrijft, daarmede allereerst I id 1 van 
art. 105 zijnde het eerste artikel van Afdeel ing 
IV, handelende " V an het geding in hooger 
beroep" - der voormelde wet t.oepasselijk is 
verklaard, inhoudende, dat ieder der partijen 
bevoegd is tegen een door een Ambtenaren
gerecht gewezen eindvonnis hooger beroep in 
te stellen; 

0. dat verzoekster dus niet in haar verzoek, 
in hooger beroep gedaan, niet-ontvankelijk 
kan worden verklaard op den door gedaagde 
aangevoerden grond ; 

0 . dat evenmin is gebleken van het bestaan 
van eenigen anderen grond, welke t.ot niet
ontvankelijk-verklaring wu kunnen leiden , 
waaruit volgt, dat verzoekster in haar verzoek 
ontvankelijk moet worden verklaard; 

0 . dat alsnu moet worden onderzoch t, of in 
casu gebleken is van eenige omstandigheid, 
die bij de behandeling van het beroep aan 
het gerecht niet bekend was en die op zich
zelf of in verband met andere feiten of omstan
digheden ernstigen twij fel doet onrataan aan 
de juistheid van de u itspraak, waarvan her
ziening is verzocht; 

0. dat het Ambtenarengerech t te Arnhem 
op goede gronden, 1 welke deze Raad over
neemt en tot de zijne maakt, heeft bes] ist, dat 
ten deze niet gebleken is van eenige omstan
digheid, als bedoeld bij art. 112, lid 2, der 
Ambtenarenwet 1929; 

0. dat bij de bestreden uirapraak weliswaar 
verwekster in haar verwek om herziening 
niet-ontvankelijk is verklaard, welke uitdruk
king ook wordt gebezigd in de voorlaatste 
rechraoverweg ing van d ie uitspraak, doch, 

1 Zie noot onder deze ui rapraak. 
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gelet op den inhoud der overwegingen moet 
worden aangenomen, dat bedoeld is in beide 
gevallen te kennen te geven, dat het verzoek 
moet worden afgewezen ; 

0 . dat dus de uitspraak, waarvan beroep, 
moet worden bevestigd, met deze verbeterin
gen, dat in de voorlaatste rechtsoverweging 
in plaats van " weshalve zij in dat verwek 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard" 
wordt ge lezen "weshalve haar verzoek moet 
worden afgewezen" en dat in het ·dictum in 
plaats van " Verkl aart klaagster niet-ontvanke
lijk in haa r" moet worden gelezen " Wijst af 
het" en in plaats van "nu-kl aagster" wordt 
gelezen "verzoekster"; 

R echt doende in naam der Koningin! 
Verklaart verwekster ontvankel ij k in haar 

hooger beroep ; 
Bevestigd de uitspraak, waarvan beroep, 

met deze verbeteringen, aat in het dictum in 
plaats van "Verklaart kl aagster niet-ontvanke
lijk in haar" wordt gelezen " Wijst af het" 
en in plaats van "nu-klaagster" wordt gele
zen "verzoekster". 

Noot. 
1 Deze gronden luiden: 
0 . dat kl aagster als omstandigheid, die 

g rond voor herziening zou zijn, aangeeft de u it. 
spraak v. d. Centr. Raad v. Beroep te Utrecht 
van 27 F ebr. 1936 n°. 13 (A.B. 1936, 410) in 
zake het geschil tusschen N . de M an te Tiel 
en klaagster, waarbij in dat geschil , hetwelk 
volgens klaagster geheel gelijk is aan dat van 
haar tegen M. Kleij, de door dit Gerecht op 
22 November 1 935 gegeven uitspraak is ver
nietigd en het beroep door N. de Man voor
noemd tegen het besluit van klaagster on
gegrond is geacht; 

0. dat de term "omstandighe id" in genoem
de wetsbepaling echter alleen kan duiden op 
datgene, waaromtrent recht gesproken wordt : 
de feitel ijke gegevens in het geschil , waar het 
recht op wordt toegepast, niet op het recht 
zelve en de vraag wat ten aanzien dier ieite-
1 ijke gegevens a ls recht is te beschouwen; 

0. dat een latere uitspraak in een ander 
twistgeding van een anderen, zelfs die van 
een hoogeren rechter, en de daarin vervatte 
oordeelen omtrent hetgeen recht is ten aan
zien van in meerdere of mindere mate gel ijk
soortige of zelfs identieke feitelijke gegevens 
a ls waaromtrent wordt geoordeeld in de uit
spraak, waarvan herziening wordt gevraagd, 
onder di en term "omstandigheid" niet kunnen 
worden begrepen en de inhoud van wodauige 
1 atere uitspraak ten aanzien van de eerste 
wettelijk geen a ndere waarde heeft clan elk 
ander oordeel van personen van gezag op 
rechtskundig gebied; 

0. dat zulks in casu niet anders is omdat de 
feiten in de zaak de Man inderdaad in zeer 
veel opzichten overeenkwamen met die in de 
zaak Kleij; 

0 . dat de consequenties van een andere op
vatting ook geheel onaannemelijk zijn, daar 
deze zouden wezen, dat iedere uitspraak, waar
bij in anderen zin wordt geoordeeld, dan in 
een vroegere uitspraak omtrent een gelijksoor
tige casuspositie was geschied, steeds tot her
ziening wu kunnen aanleiding geven van die 
vroegere uitspraak ; ja, dat men zu lk een aan-

le iding zelfs zou kunnen zoeken in ieder ver
toog van een rechtsgeleerde, waardoor een 
ander Jicht wordt geworpen op in een uit
spraak beantwoorde rechtsvragen; 

0 . da t, nu voormelde uitspraak van den Cen
tralen Raad van Beroep en hetgeen daarin 
vervat is, dus niet kan worden aangemerkt 
a ls het blijken van een omstandigheid als 
bedoeld in a r t. 112 lid 2 der Ambtenarenwet 
1929 en door klaagster ook geen andere zoo
danige omstandigheid is gesteld, zij haar ver
zoek om herziening niet heeft gegrond op 
datgene waarop zoodanig verzoek a lleen ge
grond kan zijn, weshalve zij in dat verzoek 
niet-ontvankel ijk moet worden verkl aard. 

(A.B.) 

31 Maart 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 a rt. 100.) 

Op de bepali ng van het tweede lid kan 
niet een beroep worden gedaan om door 
toepassing van den klassedeel er van het 
voorafgaande jaar, waarin aan dien klasse
deelei· geen recht op gemeente lijke vergoe
ding van een boventallige leerkracht kon 
worden ontleend, zoodanige vergoeding 
deelachtig te worden. Zul ks geldt ook dan, 
indien het voorafgaand jaar door toepas
sing van eon vroegeren klassedeeler een 
boventallige leerkracht door de gemeente 
is vergoed geworden. 

Wij WILHELMINA, enz., 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de " Roomsch-K atholieke 
Schoolvereeniging der P arochie van den H ei li 
gen J ozef", te 's-Gravenhage, tegen het be
slui t van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land van 4 November 1936, N°. 38, tot on
gegrondverklaring van zijn beroep tegen het 
beslui t van den raad der gemeente 's-Graven
hage van 30 Maart 1936, voor zoover daarbij 
de vergoeding volgens art. 100 der L ager
Onderwijswet 1920 ten behoeve van de school 
voor gewoon lager onderwijs aan de Van-der
Duij nstraat N °. 11 u (school A) a ldaar, voor 
het jaar 1934 is geweigerd, wat betreft het 
sa laris van de onderwijzeres L. M. H. Pollen 
over het tijd vak van 1 April tot en met 31 
December 1934; 

D en Raad van State, A fdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
10 Maart 1937, N°. 83; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
Maart 1937, N°. 2883, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat de raad der gemeente 's-Gravenhage 
bij besluit van 30 Maart l 9 3G de vergoeding 
volgens a rt. 100 dei• L ager-Onderwijswet 1920 
ten behoeve van de genoemde school voor 
1934 aan het schoolbestuur heeft toegekend 
wat betreft het salar is van de onderwijzeres 
L. M. H. Poll en over het t ijdvak van 1 Jam1-
ari 1934 tot en met 31 Maart 19a4, doch ge
weigerd wat betreft het salaris dier onder
wijzeres over het t ijdvak van 1 April 1934 
tot en met 31 December 1934, daarbij over
wegende, dat in 1934 aan de genoemde school 
meer onderwijzers zijn verbonden geweest dan 
het aantal, waarvan de wedde door het Rijk 
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is vergoed; dat de berekening volgens het 
bepaalde in het eerste lid van art. 100 heeft 
uitgewezen, dat van geen der leerkrachten het 
salaris voor vergoeding door de gemeente in 
aanmerking kan komen; dat evenwel voor 
deze school het tweede lid van art. 100, 
zooals dit luidde vóór de daarin bij de wet 
van 29 December 1933 (Staatsblad N °. 779) 
aangebrachte wijziging, toepassing kan vin
den, doch dat, omdat ook in 1933 het eerste 
1 id van art. 100 geen toepassing heeft kun
nen vinden, voor de berekening volgens het 
tweede lid slechts mag worden gebruik ge
maakt van den voordeeligsten klassedeeler 
van het jaar 1.932, waardoor de wedde van 
één leerkracht voor rekening van de gemeente 
kan komen; dat door de genoemde wijziging 
van het tweede lid van art. 100, waarbij de 
werkingssfeer van deze overgangsbepaling met 
ingang van 1 April 1934 is teruggebracht van 
2 jaar op 1 jaar, het salaris van deze leer
kracht slechts tot 1 Apri l 1934 door de ge
meente kan worden vergoed; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het school
bestuur bij Gedeputeerde Staten van Zuid
Holl and in beroep was gekomen, deze bij hun 
besluit van 4 November 1936, N°. 38, met 
handhaving van het bestreden raadsbesluit 
het beroep ongegrond hebben verklaard, 
daarbij o.a. overwegende, dat, nu de toeken
ning der vergoeding aan de gemelde onder
wijzeres Pollen over het tijdvak 1 J anuari tot 
en met 31 Maart 1934 geen punt in geschil 
uitmaakt, de vraag, of deze vergoeding àl 
dan niet te recht is toegekend, hier buiten 
beschouwing kan blijven ; dat, zooals het 
school bestuur trouwens toegeeft, toepassing 
van het eerste lid van art. 100 der wet niet 
tot toekenning der in beroep gevraagde vergoe
ding kan leiden ; dat toepassing van het 
tweede lid van het gemelde wetsartikel, dat 
is in het onderwerpelijke geval practisch alleen 
de toepassing van den zoogenaamden klasse
deeler over 1933 voor het tijdvak April tot en 
met December 1934, blijkens de bewoordingen 
van die wetsbepaling slechts mogelijk is wan
neer in 1933 de:ze klassedeeler, overeenkom
stig het eerste lid van het gemelde wetsartikel 
is toegepast; dat, nu in 1933 geen vergoeding 
overeenkomstig het bepaalde in art. 100, eerste 
lid, der wet is toegekend, met het gemeente
bestuur moet worden aangenomen, dat toe
passing van die wetsbepaling in dat jaar n iet 
heeft plaats gehad; dat door den vertegen
woordige r van het schoolbestuur ter openbare 
vergadering ter verdediging van het stand
punt van dat bestuur nog een beroep is gedaan 
op het raadsbesluit van 11 Maart 1935 , het
welk bepaalde, dat bij de berekeningen der 
vergoedingen ove·r 1933 en 1934, óf het tot 
dien tijd te 's-Gravenhage geldend stelsel ten 
aanzien der vergoed ingen ex art. 100 der wet 
zou worden toegepast, óf het stelse l, dat in 
overeen temming was met de algemeen gelden
de jurisprudentie, zulks naar gelang het een 
dan wel het ander het meest voordeel ig zou zijn 
voor de bijzondere lagere scholen; dat echter, 
zelfs al zou bij een onderzoek naar dit raads
besluit komen vast te staan, dat dit niet in 
strijd behoeft te worden geacht met art. 5, der
de lid, der wet en al zou blijken, dat voor de 
onderwerpelijke school dit raadsbesluit niet 

is toegepast, di t het schoolbestuur niet zou kun
nen baten, aangezien hun college zich bij het 
geven eener beslissing in beroep door zoodani g 
bes! ui t niet gebonden behoeft te achten en het 
gemelde besluit bovendien voor de onderwer
pelijke school door het nader, thans aange
vallen beslu it, zou zijn vervangen; 

dat van het genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten het schoolbestuur bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns 
inziens Gedeputeerde Staten ten onrechte de 
opvatting huldigen, dat, nu in 1933 geen ver
goeding overeenkomstig het bepaalde in art. 
100, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
is toegekend, met het gemeentebestuur moet 
worden aangenomen, dat toepa sing van die 
wetsbepaling in dat jaar n iet heP-ft plaats 
gehad ; dat het school be tuur van meening 
blijft, dat het gemeentebestuur ten aa nzien 
van de bovengenoemde school over het jaar 
1933 wel degelijk toepassing heeft gegeven aan 
het eerste lid van art. 100 der wet, zij het dan 
ook, dat deze toepassing niet ten gevolge heeft 
gehad dat op grond daarvan de vierde lee r
kracht ten laste van de gemeente is gekomen, 
zulks ten gevolge van de omstandigheid, dat 
die leerkracht door het Rijk werd vergoed; 
dat het schoolbestuur zich ook met de opvat
ting, welke Gedeputeerde Staten huldigen met 
betrekking tot het raadsbesluit van 11 Maart 
1935, waarop zijnerzijds ter openbare verga
dering van Gedéputeerde Staten een beroep 
is gedaan, niet kan vereenigen ; dat het chool
bestuur van meening is, dat het gemeente
bestuur niet in strijd met art. 5, lid 3, der wet 
zou handelen door uitvoering te geven aan 
het raadsbesluit van 11 Maart 1935 ; dat het 
schoolbestuur te dien aanzien opmerkt, dat di t 
raadsbesluit nimmer door de Kroon wegens 
strijd met de wet is vernietigd, terwijl voorts 
bezwaarlijk kan worden aangenomen, dat de 
toen geldende jurisprudentie van de Kroon 
in strijd met de wet zou zijn geweest; dat het 
schoolbestuur voorts van oordeel is, dat het 
niet geoorloofd is, een raadsbeslui t (dat van 
11 Maart 1935), waaraan derden, i.c. de 
schoolbesturen, rechten ontleenen, door een 
ander raadsbesluit (dat van 30 Maart 1936 ) 
te vervangen met een beroep op nadere be
sl issingen van de Kroon, welke beslissingen 
geen algemeen geldende gedragsregelen in
houden, doch slechts tusschen partijen werken; 

0 . dat het bepaalde in het tweede lid van 
art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920 in ver
b a nd met het eerste 1 id van dat a rt . is oo 
verstaan in dezen zin, dat, indien in eenig 
jaar de dusgenaamde kl assedeeler der open
bare scholen wijziging ondergaat, de besturen 
van de overeenkomstige bijzondere scholen 
met den in dat jaar ingevolge het eerste lid 
toe gepasten ki assedeeler nog gedurende een 
jaar na het tijdstip, waarop die klassedeeler 
is gewijzigd, rekening mogen houden, ten 
einde zich tegen verlies van de vergoeding, 
waarop in dat jaar met toepassing van dien 
klassedeeler aanspraak kon worden gemaakt, 
als gevolg van de wijziging van den klasse
deeler te vrijwaren; 

dat echter op deze bepaling niet een beroep 
kan worden gedaan, ten einde door toepassing 
van den klassedeeler van het voorafgaand 
jaar, waarin aan dien klassedeeler geen recM 
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op gemeentelijke vergoeding van een boven
tallige leerkracht kon worden ontleend, zoo
danige vergoeding deelachtig te worden; 

dat zulks ook dan geldt, indien in het voor
afgaand jaar door toepassing van een vroe
geren klassedeeler een boventallige leerkracht 
door de gemeente is vergoed geworden; 

dat toch met de evengenoemde bepaling 
slechts wordt beoogd, de schoolbesturen nog 
gedurende een jaar de vergoeding te doen 
behouden, waarop het eerste lid van art. 100 
hun recht gaf, doch niet om aan hen de ver
goeding te waarborgen, welke hun in het voor
afgaand jaar met toepassing van het tweede 
lid mocht zijn toegekend; 

0 . dat in het onderhavige geval, waarin 
slechts valt te beslissen omtrent de vergoe
ding, waarop het schoolbestuur over het tijd
vak 1 April 1934 - 31 December 1934 aan
spraak kan maken, het l e lid van art. 100 hét 
schoolbestuur geen recht op vergoeding van 
een boventallige leerkracht geeft; 

dat ook het bepaalde in art. 100, 2e lid, 
der wet niet tot toekenning van vergoeding 
van een boventallige leerkracht kan leiden; 

dat namelijk in het jaar 1933 het schoolbe
stuur aan den klassedeeler van dat jaar geen 
recht op gemeentel ijke vergoeding van een 
boventallige leerkracht kon ontleenen, aan
gezien toepassing van dien klassedeeler tot 
uitkom8t gaf een totaal aanta l van 4 leer
krachten, en deze allen al reeds door het Rijk 
worden vergoed; 

dat, nu dus in 1933 aan den klassedeeler 
van dat jaar geen aanspraak op gemeentelijke 
vergoeding van een boventallige leerkracht 
kon worden ontleend, van bestendiging in 
1934 op grond van art. 100, 2e lid, der wet 
van wodanige vergoeding geen sprake kan 
zijn; 

dat daaraan niet a fdoet. dat het totaal 
aantal leerkrachten, dat bij toepassing van 
den kl assedeeler van het jaar 1933 over het 
jaar 1934 wordt verkregen, zijnde 4, niet uit
gaat boven het totaal aantal, eveneens 4, dat 
de toepassing van dien klassedeeler over het 
jaar 1933 tot uitkomst gaf; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten terecht 
de beslissing van den gemeenteraad hebben 
gehandhaafd ; 

dat nog wel door den appellant is beweerd, 
dat de raad der gemeente 's-Gravenhage, na
dat hij - volgens den appellant - bij zijn 
besluit van 11 Maart 1935 aan de school
besturen zekere toezeggingen met betrekking 
tot de toe te kennen vergoeding, bedoeld in 
art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920, had 
gedaan, geen vrijheid meer had om bij zijn 
besluit van 30 Maart 1936 daarvan af te wij
ken, doch dat hem een beroep op het raads
besluit van 11 Maart 1935 niet kan baten, 
aangezien de aanspraken der schoolbesturen 
op de bedoelde vergoeding uitsluitend aan de 
wet moeten worden getoetst en een raadsbe
sluit als dat van 11 Maart 1935 op die aan
spraken niet van invloed kan zijn ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren.
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz .. 
(A. B.) 

April 1937. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205.) 

Het 12• Jid heeft uitsluitend het oog op 
een toekom1Jtige otheffiag van een bijzon
dere lagere schoo in verband met samen
voeging met een of meer andere scholen. 
Derhalve kan het bepaalde bij dat lid, 
dat op 1 Maart 1936 in werking is ge
treden, geen toepassing vinden ten aanzien 
va.n een reeds op 1 April 1935 opgeheven 
school. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Kerkeraad der Nederduitsch H ervormde 
gemeente, te Bunschoten, tegen de be
slissing van Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
vervat in hun schrijven van 1 December 1936, 
3e afdeeling, N° . 3747/3068, dat ten aanzien 
van de met ingang van 1 April 1935 opgeheven 
Nederduitsch Hervormde school, Schoolstraat 
1, te Bunschoten, de regeling, bedoeld in het 
twaalfde lid van art. 205 der Lager-Onderwijs
wet 1920, niet van toepassing kan worden ge
acht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Maart 1937, N°. 98; 

Op de voordracht van Onzen Minister var. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
Maart 1937, N°. 3033, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat de Kerkeraad der Nederduitsch Her
vormde gemeente, te Bunschoten, zijne school 
aldaar op 1 April 1935 heeft opgeheven; 

dat door Gedeputeerde Staten van Utrecht 
te dier zake bij besluit van 11 Juni daaraan
volgend, 3e afdeeling, N°. 1433/1449, werd 
beslist : 

I. dat bedoeld schoolbestuur het schoolge
bouw met ingang van 1 April 1935 blijvend 
heeft opgehouden overeenkomstig zijne bestem
ming te gebruiken; II. dat het schoolbestuur 
aan de gemeente Bunschoten voor de door 
deze, overeenkomstig art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 verleend€'. medewerking tot be
koming van gelden voor de verandering van 
privaten en den aanleg van electrisch licht in 
het schoolgebouw, vergoedt een bedrag, gelijk 
aan de te dezen aanzien door de gemeente be
schikbaar gestelde gelden, verminderd met 
2% voor elk vol jaar, dat sedert den dag van 
totstandkoming van die werken, tot 1 April 
1935 is verstreken, daarbij o.a. overwegende, 
dat de hiervorenbedoelde school bij de inwer
kingtreding van de Lager-Onderwijswet 1920 
viel en na dien is blijven vallen onder de toe
passing van art. 205 dier wet, doch, in ver
band met de toepassing van de artt. 72 en 
volgende dier wet, ten deele ook -valt onder 
art. 83 van de meergenoemde wet; dat toch 
uit het ambtsbericht van bur~emeester en wet
houders van Bunschoten bliJkt, dat de raad 
dier gemeente overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 aan het voornoemdè 
schoolbestuur gelden heeft verstrekt voor: 
a. de verandering van privaten; b. den aanleg 
van electrisch Jicht; ·c. de aanschaffing van 
een wandkaart "Europa"; d. de aanschaffing 
van een telraam en leerboekj€'s; e. de aan
schaffing van natuurkundige instrumenten en 
/. de aanschaffing van boekjes voor natuur-
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kundig onderwijs; dat hun college in de ge
geven omstandigheden van oordeel is, dat ten 
opzichte van de verandering van de privaten 
en den aanleg van electrisch licht de laatste 
zin van het vijfde Jid van art. 83 der wet 
toepassing behoort te vinden en het school
bestuur voornoemd een naar analogie van 
art. 205, negende lid, der wet vast te stellen 
vergoeding dient te betalen; 

dat, toen het daaropvolgend jaar de wet van 
22 Februari 1936 (Staatsblad N°. 100} tot 
stand was gekomen, de Kerkeraad voornoemd 
bij adres van 8 September 1936 zich tot 
Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft ge
wend met verzoek om aan art. 5 van para
graaf 13 dier wet alsnog ten aanzien van 
de opheffing van zijn school toepassing te 
geven, waarbij hij het volgende onder de aan
dacht van Gedeputeerde Staten bracht: .,De 
Nederduitsch Hervormde School te Bun
schoten is één der eerste scholen geweest, die 
gevolg heeft gegeven aan de door Zijne Excel
lentie den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen uitgesproken wenschelijk
heid van opheffing of concentratie van kleine 
bijzondere scholen. Nog voordat de wet op
heffing van scholen vergemakkelijkte door 
financieel risico geheel of gedeeltelijk over 
te nemen voor rekening van de gemeenschap, 
hebben wij het besluit genomen tot ophef
fing, hoewel de school nog 33 leerlingen tel
de. Het gevolg van deze opheffing is nu echter 
geweest, dat de procedure van art. 205, alinea 
9, der Lager-Onderwijswet van 1920 moest 
worden gevolgd, zoodat het schoolbestuur aan 
de gemeente heeft moeten vergoeden: 

W aarborgsom van 24 December 
1923 voor verandering privaten, ver-
minderd met 15% f 33.75 

Waarborgsom van 1926 voor aan-
leg electr isch licht, verminderd met 
15% 18.85 

Bedrag van de onkosten, genoemd 
in art. 205, negende lid, der Lager-
Onderwijswet van 1920. 278.54 

Bovendien hebben wij moeten te
ruggeven de natuurkundige instru
menten (aanschaffingskosten in 1932 
totaal f 97.05) . Hieraan komt ons ' 
naar onze meening een restitutie 
toe, naar schatting, thans groot " 10,-

f 341.H 
Het is voor ons nog een open vraag, of wij 

volgens letter en geest der wet wel ·verpl ioht 
waren geweest, om deze bedragen terug te 
storten. Maar omdat er nog geen bepalingen 
bestonden, die het risico OYerdragen op de 
gemeenschap, hebben wij geen l:îeroep inge
steld. Thans echter, nu art, 5 paragraaf 13 
der wet van 22 Februari 1936 (Staátsbl ad 
N°. 100) in werking is getreden, valt op deze 
zaak wel een eigenaardig licht. De billijkheid 
eischt naar onze meening, dat ons school
bestuur minstens gelijk gesteld wordt met 
andere schoolbesturen, die zich tegen finan
cieele verliezen gedekt hebben door het a f
wachten van de t-otstandkoming der zekerheids
stellinggevende bepalingen. · Daarom hebben 
wij de eer, Uw College äringend te verzoeken , 
dat Uw College ernstig overweegt, of ons 
schoolbestuur voor bovengenoemde ,sominen_ 

alsnog geheel of gedeeltelijk kan worden 
schadeloos gesteld. Het komt ons voor, dat 
onze voortvarende welwillendheid niet gestraft 
behoeft te worden met een sanctie, die moge
lijk alleen rechtsgeldigheid heeft verkregen 
door het nalaten van beroep,"; 

dat Gedeputeerde Staten hierop bij hun 
schrijven van 1 December 1936, 3e afdeeling, 
N°. 3747/3068, als volgt hebben geantwoord: 
" Naar aanleiding van Uw aan ons College 
bij brief van 8 September 1936 gedaan ver
zoek om alsnog een vergoeding vast te stellen 
voor Uw opgeheven school aan de Schoolstraat 
nr. 1, te Bunschoten, deelen wij U mede, dat 
wowel uit de in den aanhef vermelde woorden 
" Bij voorgenomen opheffing" als uit den 
slotzin volgt, dat art. 205 , twaalfde lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 uitsluitend het oog 
heeft op een toekomstige opheffing van een 
bijzondere lagere school in verband met samen
voeging met een of meer andere scholen. Daar 
Uw genoemde school reeds met ingang van 1 
April 1935 werd opgeheven, terwijl de in het 
genoemde artikel neergelegde mogelijkheid 
van vergoeding eerst sinds 1 Maart 1936 van 
kracht is geworden, zijn wij niet bevoegd om 
thans nog ten behoeve van die school eene 
vergoedingsregeling vast te stell en. Ook overi
gens kunnen wij niet aan Uw verzoek voldoen, 
omdat in de Lager-Onderwijswet 1920 geen 
voorziening is getroffen voor een geval als 
door U bedoeld."; 

dat van dit schrijven van Gedeputeerde Sta
ten de Kerkeraad thans bij Ons in beroep is 
gekomen, daarbij dezelfde gronden aanvoeren
de, als in zijn schrijven aan Gedeputeerde Sta
ten werden uiteengezet; 

0. dat Gedeputeerde Staten terecht hebben 
geoordeeld, dat het bepaalde bij het 12e lid 
van art. 205 der Lager-Onderwijswet 1920, 
dat op 1 Maart 1936 in werking is getreden, 
geen toepassing kan vinden ten aanz ien van 
de voormelde reeds op 1 April 1935 opgehe
ven school; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren.-
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz .. 
(A. B.) 

2 April 1937, KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wonirgwet art. 1.) 

Terech,; hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit , waarbij 

· uit de bouwverordening wordt gelicht het 
daarin krachtens art. 12 der Woningwet 
door Ged. Staten gebracht voorschrift tot 
verplichte aansluiting aan de _waterleiding, 
voorzoover bestaande woniniren betreft. 
Aangenomen moet worden, dat door in
trekking van deze bepaling het belang van 
de volksgezondneid zou worden geschaad, 
terwijl voorts de omstäridi~beid; dat in dat 
deel der gemeente, waar zich geen buizen
net bevindt, ~mluiting niet mogelijk is, 
geen aanleiding kan zijn ·om de aansluiting 
ook daar, ""aar zij ""el mogeliJk is achter-
wege te dQen blijven. ·· · 

Wij WILHELMINA, enz., 
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Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Tubbergen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijs
sel van 29 September 1936, waarbij goed
keuring is onthouden aan een wijziging van 
de bouwverordening van Tubbergen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
Maart 1937, n°. 97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 30 Maart 1937, n°. 2421 
M/P.B.R., afd . Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Tubbergen 
in zijne vergadering van 24 Augustus 1936 
heeft besloten, tot wijziging van de Verorde
ning op het bouwen en de bewoning in de 
gemeente Tubbergen, vastgesteld bij raadsbe
sluit van 30 ovember 1934, goedgekeurd bij 
besluit van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel van 29 Januari 1935, 4e Afd., n°. 15848/ 
780, en gewijzigd door Gedeputeerde Staten 
voornoemd bij hun bij Ons besluit van 5 
October 1935, n°. 34, goedgekeurd besluit 
van 17 September 1935, 4e Afdeeling, n°. 
10840/7390, in dier voege, dat het 3e lid van 
art. 97 vervalt; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
hun besluit van 29 September 1936, n°. 11632/ 
8040, 4e Afd., aan dit besluit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat het raadsbesluit strekt tot het doen ver
vallen van het derde lid van art. 97 van de 
Verordening op het bouwen en de bewoning; 
dat die verordening met art. 97, woals dat 
thans luidt, krachtens art. 12 der \,\7oningwet, 
is aangevuld bij hun besluit van 17 September 
1935, n°. 10840/7390, goedgekeurd bij Ons be
sluit van 5 October 1935, n°. 34; dat sinds
dien geen omstandigheden zijn opgetreden, 
welke intrekking van het in het derde lid van 
art. 97 vervatte voorschrift zouden rechtvaar
digen; 

dat van het besluit van Gedeputeerde St:Lten 
de raad van Tubbergen bij Ons in beroep 1s 
gekomen, aanvoerende, dat sedert de vasi- tel
ling van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van 17 September 1935 inderdaad geen nieuwe 
gezichtspunten in deze zaak zich hebben voor
gedaan, doch dat anderzijds de omstandighe
den, welke den raad hebben bewogen om eerst 
te weigeren de verplichte aansluiting op de 
drinkwaterleid ing bij verordening aan de in
gezetenen op te leggen, en om daarna, toen 
Gedeputeerde Staten de regeling van de ver
plichte aansluiting zelf hadden ter hand ge
nomen, het hierop betrekking hobbend voor
schrift van art. 97, 3e lid, der Bouwverorde
ning, betreffende bestaande woningen, 'te 
schrappen, nog steeds in onvern'\i.nderde mate 
zijn "bl ijven gelden; dat deze omstandigheden 
drie,irle i zijn; dat namelij k 1°. indien het hier
bij betrokken belang van de volksgezondheid 
inderdaad de eenige of althans de voornaamste 
beweegreden vormt voor de invoering van de 
verplichte aansluiting, het doel in deze ge
meente, w~)ke met, geen andere te verge1ijken 
valt, , ,slech"fs zeer ,B'edeeltelijk is te bereiken, 
niet álleen omdat in ' deze gedecentraliseerde 
gemeente, een streek bovendien, waar de men
schen veelal d iep het land in wonen, slechts 
een gering percentage der bevol king_ binnel) 
een ·afstand van 40 meter van een hóotdb'uis 

der waterleiding heeft gebouwd, maar ook 
omdat de meeste van de 13 dorpen en buurt
schappen, waaruit de bijna 15000 ha groote 
gemeente bestaat, voor de waterleiding on
toegankelij k zijn en ontoegankel ijk zullen 
blijven, terwijl juist daar de grootste behoefte 
aan goed dr inkwater bestaat; 2°. de invoering 
van de verpl ichte aansluiting met een v1·ij 
dure heffing gepaard gaat, welke veelal juist 
d iegenen van de grootendeels uit kleine land
bouwers bestaande bevolking het zwaarst treft, 
die het minst in staat zijn het tarief op te 
brengen, te minder wijl alle gemeentelijke 
belastingen en heffingen in verband met den 
zorgwekkenden toestand der gemeentefinan
ciën reeds ten top zijn gevoerd en de land
bouwbedrijven a l zwaar genoeg te kampen 
hebben om niet ten gronde te gaan; 3°. de 
directie der N.V. Waterleiding-Maatschappij 
"Overijssel" te Zwolle, den raad meer dan 
eens plechtig heeft verzekerd, dat, indien de 
gemeente Tubbergen tot de genoemde Naam
looze Vennootschap toetrad, de verplichte aan
sluiting nimmer wu worden ingevoerd, terwijl 
later, toen de toetreding van de gemeente een
maal onherroepelijk was geworden, de ver
plichte aansluiting onder dwang en in weerwi l 
van de door de directie der Naamlooze Ven
nootschap gedane belofte door Gedeputeerde 
Staten werd opgelegd; dat het vooral de wijze 
- door m iddel van woo1·dbreuk en bedi·og -, 
waarop de Waterleiding Maatschappij, semi
provinciale instel! ing, zeer welbewust getracht 
heeft in deze gemeente ingang te vinden, is, 
<lie de verontwaardiging van den raad en 
van de geheele bevolking heeft gaande ge
maakt, een wijze, waardoor de Waterleiding
Maatschappij erin geslaagd is de geheele ge
meente voor eens en voorgoed tegen zich in te 
nemen, en waardoor zij onherstelbare schade 
heeft toegebracht aan het kwetsbare zedelijk
heidsbesef der Twentsche bevolking; dat het 
daarom, wo ooit, thans is, dat de raad zich 
met vertrouwen tot Ons durft wenden, nu de 
immoreele gestes van de Maatschappij door 
het bestreden bes! uit van Gedeputeerde Staten 
dre igen bezegeld te worden; 

0. dat de onderwerpel ij ke bepaling bij be
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 17 September 1935, goedgekeurd bij Ons 
besluit van 5 Ootober 1935, n°. 34, in de 
bouwverordening van Tubbergen is opgeno
men· 

dat er geen afdoende grond is aangevoerd 
deze bepaling weder te doen vervallen; 

dat integendeel moet worden aangenomen, 
dat door intrekking van deze bepaling het 
belang van de volksgewndheid w u worden ge
schaad; 

dat de omstandigheid, dat in dat deel der 
gemeente, waar zich geen buizennet bevindt, 

, aansluiting niet mogelijk is, geen aan leiding 
kan zijn om de aansluiting ook daar, waar zij 
wel mogelijk is, achterwege te doen blij ven1 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
aan het-" raadsbesluit hunne· goedkeuring heb-
ben onthouden ; • 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden er\: verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze M inister varl Sociale ·c&àken is belast 

enz. · ' ,. (A. B . ) -
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5 April 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Binnenaanvaringsreglement art. 
36; Sr. art. 473; Sv. art. 261.} 

De t.1.1. bevat wel meer dan de bewezen
verklaring met name een handelen in 
strijd met art. 34, lid 2 Binnenaanvarings
reglement, doch dit gedeelte der t.1.1 . kon 
daarvan, zonder dat de zin van het over
blijvende werd veranderd, worden losge
maakt. De t.1.1. verwijt req. dan ook, in 
het overblijvende gedeelte duidelijk, dat 
hij niet heeft in acht genomen het voor 
alle vaartuigen in nauwe waters geldend 
voorschrift, dat hij zich zorgvuldig moet 
wachten om met zijn vaartuig te geraken 
tusschen het hem tegenkomende, den stu.ur
boordswal houdende "stoomvaartuig" en 
den wal dien dit vaartuig hield. 

De grief, dat de t.1.1 ., voorzoover bewe
zen verklaard, niet zoude inhouden eene 
opgave van het feit in den zin van art. 
261 Sv., kan niet tot nietigverklaring der 
dagv. leiden. 

Het bewezenverklaarde gedeelte van de 
t.1.1. bevat i. c. trouwens wel een voldoend 
duidelijke feitelijke omschrijving. 

Uit art. 36, lid 1 Binnenaanvarings
regl. vloeit voort, dat het "geraken" tus
schen vaartuig en wal voor de straföaar
heid voldoende is, tenzij zich een omstan
digheid voor zoude doen, welke die 
strafbaarheid zoude opheffen. 

Het blijkt niet, dat de Rechtb. aan de 
bewering van req., dat het stoomvaartuig 
eerst naar bakboord uitweek geloof heeft 
gehecht; zij was niet gehouden zich daar
over uitdrukkelijk uit te laten. Zij was 
evenmin gehouden uitdrukkelijk te over
wegen, dat het Langdeel een "nauw"' 
vaarwater is, daar dit uit art. 4 van het 
Reglement dadelijk voortvloeit. 

Op het beroep van L. S., winkelbediende te 
Lee~~arden, requirant van cassatie tegen een 
te Z!Jnen laste gewezen vonnis van de Arr.
R echtbank te Leeuwarden van 25 Nov. 1936. 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van eene door het Kantongerecht te Leeuwar
den op 10 Sept. 1936 gedane uitspraak, -requi
rant, :;er zake van "als schipper niet in acht 
nemen de wettelijke voorschriften vastgesteld 
tot voorkoming van aanvaring of aandrij
ving", met aanhaling van artt. 473, 23, 85 Sr., 
1. der Wet van 15 April 1891, S. 91 1, 2 4 
5, 36 lid 1, 55 van het Binnenaanvar{ngsreg]e'. 
ment, is veroordeeld tot eene geldboete van 
zes gulden en zes dagen vervangende hech
tenis; (Gepleit door Mr. J. Th. H. Buiël}. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van don Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
S., a lthans v. t . van artt. 425 415 423 338 

339, 341, 342, 350, 351 , 352_' 358', 359 Sv'. 
i. v. m. artt. 91 en 473 Sr. en i.v. m. art. 1 
Wet van 15 April 1891, S. !ll, ·alsmede artt. 
1 , 2, 4, .5, 36 eerste lid Binnenaanvaring,;-
reglement, .,door: -

a. niet op grondslag der telaste!eggi,1g in 
prima te .beraadslagen en te beslissen; 

b. indien de Rechtbank wél op den grond
slag der telastelegging zou hebben beraad
slaagd_ en beslist, de Rechtbank a ls wettig en 
overtmgend bewezen heeft aangencmen, dat 
verdachte het bewezen en strafbaar verkla'1rde 
heeft begaan terwijl uit de verklaringen van 
den verdachte en de twee getuigen - te zamer, 
de eenige gebezigde bewijsmiddelen - geen 
overtredin~ van art. 36 eerste lid van het Bin
nenaanvarmgsreglement kan volgen ; 

0 . dat ann requirant bij inleidende dagvaar
ding is ten laste gelegd, dat hij op 5 Juli 1936 
des namiddags omstreeks 61A, uur in de ge
meente Idaarderadeel als schipper van een 
laveerend zeilvaartuig daarmede heeft gevaren 
in het voor de scheepvaart openstaande nauwe 
vaarwater het Langdeel in de richting naar 
Leeuwarden en toen bij het tegenkomen, onder 
Warstiens, van een zich door eigen mechani
sche kracht voortbewegend motorvaartuig, 
welk vaartuig den stuurboordsoever (west,rnl} 
hield, terwijl het zeilvaartuig over bakboords
boeg lag in de richting naar dien westwal, 
niet het voorschrift heeft in acht genomen dat 
zijn zeil vaartuig niet mocht varen tusschen 
het varende motoryaartuig en den oever, dien 
dit hield en reeds moest wenden voordat het 
den koers van het naderende motorvaartuig 
kruiste, en voorts zich wrgvuldig moest wach
ten om tusschen het motorvaartuig en den 
daardoor gehouden stuurboordswal te geraken, 
maar over bakboordsboeg doorliggende in de 
1·ichting naar genoemden wal den koers van 
het mot.orvaartuig heeft gekruist, waarvan een 
aanvaring tusschcn de beide vaartuigen het 
gevolg was; 

0. dat bij het bestreden vonnis van deze 
telastlegging is bewezen verklaard, met qna
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
requirant op 5 Juli 1936 des namiddags om
streeks 6½ um· in de gemeente Jdaarderadeel 
als schipper van een zeilvaartuig daarmede 
heeft gevaren in het voor de scheepvaart open
staande nauwe vaarwater het Langdeel in de 
,:ichting naar Leeuwarden, en toen hij het 
tegenkomen, onder Warstiens, van een zich 
door eigen mechanische kracht voortbewegend· 
motorvaartuig, welk vaartuig den stuurhoords
oever (westwal) hield, niet het voorschrift 
heeft in acht genomen dat zijn zeilvaartuig 
zich zorgvuldig moest wachten om tusschen 
het motorvaartuig en den daardoor gehouden 
stuurboordswal ·te geraken; 

0. dat ·de Rechtbank deze bewezenverklaring 
heeft doen steunen op de feiten en omstandig
heden vervat in de navolgende verklaringen 
van den verdachte en van de getuigen ; 

de verdachte: dat hij in den namiddag van 
5 Juli 1936 als gezagvoerder van een zeil
vaartuig daarmede heeft gevaren in het voor 
de scheepvaart openstaande vaar:water het 
Langdeel in de richting Leeuwarden; dat hij 
te omstreeks 6½ uur in gemelden namiddag 
onder Warstiens in de gemeente Jdaarderadeel 
een motorvaartuig is tegengekomen; dat ge
meld door hem, verdachte, bestuurd zeilvaar
tuig toen tusschen het motorvaartu ig en des
zelfs stuurboordswal is geraakt: dat getuig"' 
Brink zich aan boord van gemeld motorvaa r
tuig bevond; 

de getuige Lucas Berend Jan Brink: dat ·hij 
in den, narniddag van 5 Juli 1936 als gèza,:-
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voerder van een door hem bestuurd zich door 
eigen mechanische kracht voortbewegend mo
torvaartuig daarmede heeft gevaren in het 
voor de scheepvaart openstaand vaarwater het 
Langdeel, komende van Leeuwarden en va
rende in de richting Wartena; dat hij te om
streeks 6½ uur in gemelden namiddag, met 
gemeld motorvaartuig den stuurboordsoever 
(westwal) houdende, onder \Varstiens in de 
gemeente Idaarderadeel een zeilvaartuig is 
tegengekomen; dat dit zeilvaartuig toen tus
schen gemeld motorvaartuig en deszelfs stcmr
bcordswal is geraakt, dat verdachte zich aan 
boord van het zeilvaartuig bevond; 

de getuige Sietse de Jong: dat hij in den 
namiddag van 5 Juli 1936 den verdachte als 
bestuurder van een 7.eilvaartuig daarmede heeft 
zien varen in het voor de scheepvaart open
staand vaarwater het Langdeel in de richting 
Leeuwarden; dat hij te omstreeks 6½ uur in 
gemelden namiddag onder Warstiens in de 
gemeente Idaarderadeel een door getuige 
Brink bestuurd, de stuurboordsoever (westwal) 
hondend motorvaartuig vanuit de richting 
Leeuwarden heeft zien naderen ; dat gemeld 
zeilvaartuig toen tusschen het motorvaartuig 
en deszelfs stnurboordswal is geraakt; 

0, nu ten aanzien van het middel van cas
satie : 

dat de grief onder a niet gegrond is en dan 
ook niet in in te zien, dat de Rechtbank niet 
op den grondslag der telastlegging zou hehben 
beraadslaagd en bes! ist; dat immers het be
wezen verklaarde met zoovele woorden in de 
telastlegging is terug te vinden; dat nu ,',;el 
de telastlegging meer bevat dan de bewezen
verklaring, namelijk als zoude requirant als 
schipper van een laveerend zeilvaartuig, in 
strijd met het voorschrift van art, 34 Jid 2 van 
het Binnenaanvaringsreglement, niet tijdig 
door den wind zijn gegaan, doch integendeel, 
over bakboord zeilende, zoude zijn blijven 
doorliggen, waardoor zijn vaartuig kwam tus
schen een varend stoomvaartuig en den oever, 
welken dit vaartuig hield, doch dit gedeelte 
der telastlegging daarvan, zonder dat de zin 
van het overblijvende werd veranderd, kon 
worden losgemaakt; dat dan ook de telast
legging, in dat overblijvende gedeelte, den 
requirant duidelijk verwijt, dat hij niet heeft 
fo acht genomen het voor alle vaartuigen in 
nauwe vaarwaters geldend voorschrift, dat hij 
zich zorgvuldig moet wachten om met - ûjn 
vaartuig te geraken tusschen het hem tegen
komende, den stuurboordswal houdende 
,,stoomvaartuig" en den wal, dien dit vaar
tuig hield; 

dat bij de toelichting nog wel is aangevoerd, 
dat de telastlegging, voor zoover bewezen ver
klaard, niet zoude . inhouden eene opgave van 
het feit in den zin van art. 261 Sv. en voorts, 
dat het bewezenverklaarde geen strafbaar feit 
zoude opleveren, doch deze beweringen onge
grond zijn, daar - daargelaten, dat de eerste 
grief niet tot nietigverklaring der dagvaarding 
zoude kunnen leiden - het bewezenverklaarde 
gedeelte .der telastlegging eene voldoend dui
delijke feitelijke omschrijving bevat en namens 
requirant dan ook niet nader is aangegeven, 
in welk opzicht deze omschrijving niet .zoside 
voldoen aan de in .art, 261 Sv. _ ge~telde v'er
eischten, terwijl, wat de tweède grief betreft, 

gelijk uit het hiervoren overwogene rneds 
volgt, de bewezenverklaring geheel beant
woordt aan de omschrijving van art, 36 , lid 
1, van genoemd reglement, te weten in dien 
zin, dat het daarin omschreven gebod is over
treden, zoodat het bewezene valt onder het 
hier toegepaste art, 473 Sr.: 

0. dat de grief onder b aldus is toP-gelicht, 
dat het "geraken" alleen voor de strafbaarheid 
niet voldoende is en. uit de bewijsmiddelen 
niets kan blijken omtrent de vcaag "hoe, wan
neer, of in hoeverre, waardoor, waar6m, ten
gevolge van wie of wat", het. zeilvaartuig tus
schen het motorvaartuig en den stuurboords
wal dien dat hield, is gekomen, terwijl •wen
min uit die verklaringen kan blijken, of niet 
juist het motorvaartuig dit "geraken" heeft 
veroorzaakt; dat ook over nauw of breed 
vaarwater in die verklaringen met geen . woord 
wordt gerept; 

0, dienaangaande: 
dat uit evengenoerr.d voorschrift van art, 36 

lid 1 voortvloeit, dat requirant zich wrgvuldig 
had moeten wachten om tusschen het motor
vaartuig en den wal , welken dat vaartuig 
hield, te ger,aken en dit "geraken" wel dege
lijk voor de strafbaarheid van het feit vol 
doende is, tenzij zich eene omstandigheid voor 
zoude doen, welke die strafbaarheid zoude 
opheffen ; 

0. dat, blijkens het proces-verbaal der te- , 
rechtzitting, requirant voor de Rechtbank -
behalve het verweer, dat zijn vaartuig geu1 
laveerend vaartuig zoude zijn geweest, welk 
verweer na de bewezenverklaring geen belang 
meer had -- wat het "geraken" tusschen be
doeld motorvaartuig en diens stuurboordswal 
betreft, alleen heeft aangevoerd , dat dit vaar
tuig aanvankelijk naar het midden van het 
vaarwater, dus bakboord, uitweek, waardoor 
requirant den indruk kreeg, dat dit vaartuig 
requirant's vaartuig juist stuurboord over 
stuurboord wilde passeeren, doch uit niets 
blijkt, dat de Rechtbank aan deze feitelijke 
voorstelling, welke in de verklaring van den 
getuige Brink geen bevestiging vindt, geloof 
heeft gehecht en de Rechtbank n iet gehouden 
was zich daarover uitdrukkelijk uit te laten: 

0 . dat de Rechtbank evenmin verplicht was 
uitdrukkelijk te overwogen, dat het Langc!eeL 
een ,,nauw" vaarwater is, daa.r zulks uit art. 
4 van het Binnenaanvaringsreglement .dadeliJk 
voortvloeit; 

0. dat mitsdien a lle tegen het bestreden 
vonnis aangevoerde g,:ieven ongegrond zijn ; 

Verwerpt het beroep, 

[ aewezen overeenkomstig d-e co"clu.1ie van 
den Adv.-Gen, van Lier,] 

(N, J,) 

6 April 1937. KONINKLIJK RESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73 ; Wet 
van 4 Augustus 1933 S. 414 art. 3.) 

In het algemeen mag van niet meer leer
plichtige kinderen ·slechts dàn worden 
aangenomen; dàt zij op regelmatige wijze 
leerlingen van een .nieuw te open•m school 
zullen worden, wanneer het plaatselijk 
gebruik medebrengt, dat. dergelijke leer-
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lingen in den regdl de school nog een 
geruimen tijd blijven bezoeken. Daar zulks 
in casu niet het geval is, hadden eenige 
kinderen die op den vermoedelijken datum 
van opening van de school leerplichtvrij 
zouden zijn, niet mogen worden mede
gerekend onder het wettelijke vereischte 
aantal leerlingen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Maart 1937, n°. 2738 I, afdeeling Lager 
Onderwijs, en van Binnenlandsche Zaken van 
16 Maart 1937, n°. 8968, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, tot vernietiging van het be
sluit van den raad der gemeente Woudrichem 
van 3 April 1936, waarbij de door het bestuur 
der Vereeniging tot oprichting en instandhou
ding van een neutraal bijwndere school , ge
vestigd te Oudendijk, gemeente Woudrichem, 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking is verleend voor 
de stichting van een bijzondere lagere school 
aldaar; 

0 . dat het school bestuur bij zijne aanvrage 
aan den gemeenteraad ter voldoening aan 
àrt. -73, eerste lid onder a, der Lager-onderwijs
wet 1920, een verklaring heeft overgelegd, 
bevattende de namen van 65 kinderen; 

0. dat 5 van deze kinderen op den vermoe
delijken datum van opening van de school 
leerpl ichtvrij zouden zijn; 

dat in het algemeen van niet meer leerplich
tige kinderen slechts dan mag worden aange, 
nomen, dat zij op regelmatige wijze leerlingen 
van een nieuw te openen school zullen worden, 
wanneer het plaatselijk gebruik medebrengt, 
dat dergelijke leerlingen in den regel de 
school nog een geruimen tijd blijven beweken; 

dat blijkens de verkregen inlichtingen hier
van te Woudrichem geen sprake is; 

dat veeleer alle bekende feiten en omstan
digheden er op wijzen, dat aldaar de ouders 
hun kinderen, zoodra zij niet meer leerplich
tig zijn, van school plegen te nemen, of, in
dien niet, hoogstens nog enkele maanden de 
school laten blijven bezoeken; 

dat weliswaar de o·uders van bovenbedoelde 
5 kinderen hebben verklaard, dezen nog eèn 
vol jaar op de school te zullen laten, maar 
dat, gezien de onzekerheid omtrent het tijd
stip waarop de aangevraagde school eventueel 
zou wÓrden geopend, welke tot uitdrukking 
komt in het alternatief in de verklaring van 
Van Tilburg, Verhoeven, Van Vugt en Karit: 
"de openbare school te Woudrichem . of de te 
stichten neutrale bijzondere school te Ouden, . 
dijk", en in de zinsnede in de verklaring van 
Dammers: ,, indien in de naaste toekomst de 
stichting van een neutrale bijzondere school 
tegemoet kan worden gezien", aan deze ver
klaringen niet die beteekenis kan worden toe
gekend, dat daardoor de" tegenovergestelde 
conèlusïe, gebaseerd op het ter plaatste sedert 
een aantal jaren zeer· algemeen gebruik'. wu 
wiîrden geneutraliseerd; · 
'..· dat bet schoolbestuur ï,j '· verband met een 
eri • 11nder .iedélijkêrwijze ."Iliet de overtuiging 
kon hebben, dat deze kinderen inderdaad de 
sèlîool . zoud~n bezç~ken,; . ' .. ' ' L . " 

0 . dat J. Elshout, die voor twee kinderen 
de lijst heeft geteeken.d, blijkens de stukken 
bij deze gelegenheid te kennen heeft gegeven 
"zijn kinderen niet naar de op te richten 
bijzondere neutrale school te zullen stu
ren" · 

dat ook deze kinderen daarom buiten be
schouwing hadden behooren te worden ge
laten; 

0 . dat aangezien het schoolbestuur dus niet 
met voldoende zekerheid voor de op te rich
ten bijzondere lagere school te Oudendijk op 
het wettelijk minimum getal leerlingen van 
60 kon rekenen, de raad der gemeente Wou
drichem ten onrechte de gevraagde medewer
king heeft verleend; 

Gelet op de artt. 72 e.v. der Lager-onder
wijswet 1920 juncto art. 3 der wet van 4 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414) en op 
de artt. 185 en 190 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
23 Maart 1937, n°. 41; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 25 Maart 1937, n°. 
3162, afdeeling Lager Onderwijs en van 2 
April 1937, n°. l.1830, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden· en verstaan: 
voormeld besluit van den raad der gemeen

te Woudrichem van 3 April 1936 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast enz. 

(A.B.) 

8 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art . 39bis.) 

De vraag of het verblijf van den betrok
kene te Z., waar hij in dienstbetrekking was 
en vanwaar hij om onbekende redenen is 
vel'trokken, een meer duurzaam karakter 
had dan dat te D., waar hij na eenige dagen 
zwervens ten huize zijner ouders onderdak 
had verkregen, i~ niet ter zake dienend :• 
nu vaststaat, dat betrokkene ten tijde zijner 

· opneming in een · ziekeninrichtihg geen 
· hoofdverblijf meer had t e z:, doordat hij 
bljjker.s de stukken deze gemeente ken-· 
nelijk voorgoed had verlaten_. 

Wij WILHELMINA enz., 
Beschikken\Je op het beroep, ingesteld dooi 

burgemeester en wethouders van Driebergen, 
Rijsenburg, tegen de beslissing van Gedepu
teerde Staten van Utrecht van 14 December 
1936, ·1e Afd. , n°. 4501/2533, waarbU ten aan
zien van de kosten van. verpleging· yan Job 
van der Ende in het Stads- en Academisch 
Ziekenhuis te Utrecht werd medegedeeld, dat 
aan art. 39bis der Arnienwef geen toepassing 
kan worden gegeven; ' · 

Dim Raad van State, Afdeeling _voor de' 
, Geschillen yan Bestuur, gehoord, advies van 

17 Maart 1937, n°. 93; · , 
Op de voordracht van Onziin Mïti'ister van. 

Binnenlandsche Zà~err vau .5 April 1.937, n° . 
3~63, Afdee\ing Arioweien; _· ., ' 

O, dat Job van ·der Ende op 14 Augustus 
1936 om ·onbekende reden het instituût ·,,veld'. 
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heim", te Zeist, waarbij hij in dienstbetrek
king was, verliet, om vervolgens na eenige 
dagen zwervende te hebben doorgebracht, op 
21 Augustus 1936 ten huize van zijne ouders 
te Dri_ebergen-Rijsenburg onderdak te verkrij
gen, waarna hij op 28 Augustus in het Stads
en Academisch Ziekenhuis te Utrecht werd 
opgenomen; 

dat burgemeester en wethouders van Drie
bergen-Rijsenburg, welke gemeente zich voor 
de kosten dezer opneming van Van der Ende 
garant had gesteld, tot Gedeputeerde Staten 
van Utrecht het verzoek hebben gericht te be
slissen, dat de kosten van de verpleging van 
den betrokkene in de evengenoemde zieken
inrichting ten laste komen van de gemeente 
Zeist, alwaar Van der Ende huns inziens vóór 
zijne opneming in de ziekeninrichting meer 
duurzaam verblijf had gehad; 

dat -Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
schrijven van 14 December 1936, le Afd., n°. 
4501/2533, aan burgemeester en wethouders 
van Driebergen-Rijsenburg hebben bericht, dat 
naar hunne meening uit den brief van dit 
college en het daarbij in afschrift overgelegd 
schrijven van burgemeester en wethouders van 
Zeist blijkt, dat Job vau der Ende ten tijde 
van zijne opneming in het Stads- en Acade
misch Ziekenhuis te Utrecht zijn hoofdver
blijf niet meer te Zeist had, zoodat a l
leen reeds om deze reden, daargelaten nog 
de vraag, of de opneming in de ziekeninrich
ting niet zonder gevaar voor het leven of de 
gezondheid van den betrokkene kon worden 
uitgesteld, aan art. 39bis der Armenwet door 
hun college geen toepassing kan worden ge
geven; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Driebergen-Rijsenburg bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat hun 
college de meening van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht niet kan deel en; dat toch het ver
blijf van J. van der Ende te Zeist een meer 
duurzaam karakter had, dan zijn verblijf te 
Driebergen-Rijsenburg, dat slechts van toeval
ligen aard was; 

0. dat Gedeputeerde Staten naar Ons oordeel 
terecht op het verzoek van burgemeester en 
wethouders van Tiriebergen-Rijsenburg tot toe
pas·sin·g · van art. 39bis der Armenwet afwijzend 
hebben beschikt; 

dat burgemeester en wethouders, in hun be
rnépschrift weliswaar aanvoeren, dat het ver
blijf van Van 'der -Ende te Zeist een meer 
duurzaam karakter had dan zijn verblijf te 
Driebergen-Rijsenburg, dat slechts. van . toe
valligen aard xrns, doch dat een en ander 
niet "ter zake d ienende is, nu vaststaat, dat 
Van der Ende 'ten tijde zijner opneming in 
de ziekeninrichting geen hoofdverblijf meer 
had te Zeist, doordat hij blijkens de ·stukken 
op 14 Augustus 1936 deze gerrnaE-nte kennel ij k 
voorgoed had verlaten ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het · beroep ongegrond ·te ·verklaren. 
Onze . Minister van Binnenlandsche Zaken 

is bel 1,1st enz .. · 
(A.B.) 

8 April 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
artt. ll8 en 52.) 

Een gevraagde korting kan niet lijdelijk 
worden toegestaan; de vordering, waarvoor 
zij i.c. gevraagd wordt, staat vast op grond 
van een in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis van den burgerlijken rechter; 
daarbij worden de "gewone nakosten" 
naast de geliquideerde proceskosten als 
vaststaande aangenomen. Beroep op com
pensatie afgewezen. 

C. R. v. B. bovendien : De uitspraak van 
het Ambtenarengerecht behoort niet tot 
de processtukken, waarop art. 52 het oog 
heeft. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Uitspraak in zake: 
A. M. wonende te 's-Gravenhage, e ischer in 

hooger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, 

tegen: 
den Pensioenraad, gedaagde in hooger beroep, 
voor welken ter openbare terechtzitting a ls ge
machtigde is opgetreden: Mr. W. P. Mulié, 
commies bij dien Raad, wonende te s'-Graven
hage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het tw istgeding: 
0 . dat de Pensioenraad, naar aanleiding van 

een desbetreffend verzoek van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente 's-Grnvenhage, 
d .d. 23 September 1936 heeft besloten met in
achtneming van het bepaalde bij de artt. 118 
en 119 der Ambtenarenwet 1929 korting toe 
te passen op het pensioen, dat A. M: voor
noemd als gewezen opzichter bij ·den Rijks
waterstaat tot een bedrag van f 1311 ·per jaar 
geniet, zulks ter voldoening van een vordering 
van de gemeente 's-Gravenhage op A. M. 
krachtens vonnis van de Arrondisrnmentsrecht
bank te 's-Gravenhage d.d. 4 October 1934 
ten bedrage van f 167.40 wegens gerechtskos
ten (geliquideerde kosten f 145, nakosten 
f 22.40), in dier voege dat met aanvang van 
de uitbetaling van het pensioen over het vier
de kwartaal :l936 driemaandelijks een bedrag 
van f 31.93 z11l worden gekort, totdat de 
bovenbedoelde vordering zal zijn voldaan; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 30 December 1936 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door voornoemden A. M. tegen vorenbe
doeld besluit ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard· 

0. dat e'ischer van die· _uitspraak tijdig is ge
komen in hooger beroep . en op de bij beroep
schrift, met aanvu l! ing, aangevoerde gronden 
heeft verzocht die uitspraak wel te willen ver
nietigen en te_ gelasten de inhouding van pen
sioengelden onverwijld te staken en het reeds 
ingehouden bedrag alspog ten spo_edigste aan 
hem te doen toekomen; 
- I n rechte: 

0. dat deze., Raad met den eeraten rechter 
het bedrag ad ,f 4.40, betaald voor de ·,,grosse", 
beschouwend als een deel der desbetreffende· 
,,nakosten", zich ,ook overigens geheel veree• 
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nigt met en overneemt de gronden, 1 welke 
tot de uitspraak, waarvan beroep, hebben ge
leid, wordende aan de juistheid van die uit
spraak niet in het minst afge1.aan door het 
feit, dat aan eischer, naar h1J ter terecht
zitting van dezen Raad heeft betoogd, op 
zijn desbetreffend verzoek niet is toege
staan ter griffie van het Ambtenarengerecht 
te 's-Gravenhage van die uitspraak een af
schrift te, maken welk verzoek hem trouwens 
terecht is geweigerd, aangezien de uitspraak 
niet behoorde tot de toenmalige processtuk
ken; 

0. dat mitsdien die uitspraak behoort te 
worden bevestigd; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak waarvan beroep. 

1 Deze gronden luiden: 
0. dat verweerder (Pensioenraad) bij plei

dooi heeft doen aanvoeren, dat hij de juistheid 
der vordering van de gemeente 's-Gravenhage 
niet nader heeft te toetsen, doch in het alge
meen, dus ook in dit geval lijdelijk de ge
vraagde korting heeft toe te passen; 

0. dat het Gerecht dit standpunt niet kan 
deelen, en van oordeel is dat de rechtmatig
heid van het bestreden besluit allerminst 
voortvloeit uit de omstandigheid dat het door 
verweerder, a ls beheerder van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds, op een daa,·toe 
strekkend verzoek van B. en W. der gemeente 
's-Gravenhage is genomen; 

0. dat derhalve ter beslissing in dit geding 
moet worden vastgesteld of de voormelde 
vordering der gemeente 's-Gravenhage inder
daad vaststaat; 

0. dienaangaande dat het Gerecht het be
staan en de juistheid dier vordering aan
neemt, aangezien bij in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis der arrondissementsrechtbank 
te 's-Gravenhage op 4 October 1934 tusschen 
kl ager en de gemeente 's-Gravenhage ge
wezen, klager veroordeeld is in de kosten 
van de daarbij beëindigde procedure, welke 
kosten bij voormeld vonnis aan de zijde van 
de gemeente 's-Gravenhage worden begroot 
op f 145 tot aan de uitspraak, terwijl de 
z.g. nakosten, d.w.z. de kosten na de uit
spraak aan de zijde van de gemeente 's-Gra
venhage gevallen, door haar zijn gesteld op 
f 22.40, waarvan f 4.40 voor kosten der gros
se en f 18 kennel ijk voor z.g. nasalaris van 
den procureur, een bedrag dat, naar aan het 
Gerecht bekend is, het gebruikelijke tarief 
geenszins te boven gaat; 

0 . dat weliswaar klager blijkens zijn bij 
klaagschrift en andere gedingstukken en de 
daarbij ter terechtzitting gegeven toelichting 
van oordeel is dat hij met de voormelde vor
dering der gemeente . 's-Gravenhage wegens 
proceskosten in vergelijking kan brengen een 
veel grootere vordering, die hij zou hebben 
op de gemeente 's-Gravenhage, wegens door 
hem over de belastingjaren, loopende van 1 
Januari 1912 tot en met 30 Api:il 1929 ten 
onrechte aan die gemeente betaalde inkom
stenbelasting, doch dit Gerecht - in het 
midden latende of in het algemeen schuldveF.• 
gelijking tüsschen een vordering, gelijk de 
door klager gepretenteerde en een vordering 

als die van de gemeente 's-Gravenhage we
gens bij vonnis geliquideerde proceskos~!1 
mogelijk is, klagers beroep op schuldvergehJ
king in ieder geval moet afwijzen, aange
zien het daarvoor in art. 1463 B.W. gestelde 
vereischte, dat de in vergelijking te brengen 
vorderingen wederzijds voor dadelijke veref
fening en opeisching vatbaar moeten zijn, 
in casu ontbreekt, doch integendeel moet wor
den aangenomen dat de door kl ager gepre
tenteerde vordering in geenen deele vaststaat, 
immers de gemeente 's-Gravenhage haar ont
kent, en klagers poging om haar erkenning 
van den burgelijken rechter te verkrijgen, 
blijkens het voormelde in kracht van gewijsde 
gegane vonnis der arr.-rechtbank te 's-Gra
venhage d.d. 4 October 1934, waarbij deze 
zich onbevoegd verklaarde van klagers vor
deringen kennis te nemen, is mislukt, te1wijl 
de ambtenarenrechter nog minder dan de ge
wone rechter bevoegd is, klagers beweerde 
vordering op haar juistheid te toetsen , ook niet 
voor zoover klager daarop in dit geding ter 
inroeping van schuldvergelijking een beroep 
doet; 

0. dat mitsdien de door klager tegen het 
bestreden besluit van verweerder aangevoerde 
grieven behooren te worden verworpen en 
overigens aan het Gerecht niet is gebleken 
dat dit besluit met eenig toepassel ijk algemeen 
verbindend voorschrift zou strijden, noch ook 
dat het zou zijn ontsproten aan een verkeerd 
bevoegdheidsgebruik a ls bedoeld in art. 58 
lid 1 in fine der Ambtenarenwet 1929. 

IA. B.) 

10 April 1937. KONINKLIJK_ BESLUIT. 
(Wet houdend alg . regelen Waterstaats
bestuur art. 22.) 

Met het verleenen van vergunning tot 
het plaatsen van een windwatermolePtje 
heeft het polderbestuur kennelijk bedoeld 
ontheffing te verleenen van het in de keur 
vervat verbod om bestaande wateringen 
of slooten af te dammen, welke ontheffing 
de betrokkene behoeft om van het molentje 
profijt te kunnen trekken. De vergunning 
moet dan ook als een ontheffing van het 
verbod van afdamming worden beschouwd ; 
daaraan doet niet af, dat zulks niet duidelijk 
in de bewoordingen van het besluit tot 
uitdrukking komt. Vernietiging van di~ 
besluit kan slechts plaats hebben op een 
der gronden, genoemd in art. 22. Strijd 
met de belangen der appellanten (indien 
aanwezig) zou geen aanleiding kunnen 
geven tot vernietiging van het besluit. 

W ij WILHELMINA, enz., 
Beschikke11de op het be.roep, ingesteld , door 

A . van Gorkum e.a., te Hazerswoude, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holl and van 14 Juli 1936, G. S . . n°. 
384, houdende afwijzende beschikking op h'un 
verzoek om vernietiging ·van het besluit van 
het bestuur van · den Gemeenewegschenpolder 
van 23 Januari 1936, waarbij aan W . B. 
Smits, te H azerswoude, krachtens keur ver
gunning werd verleend tot het plaatsen en 
behouden van een windwatermolentie; 
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Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Februari 1937, n°. 68; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 April 1937, n°. 430, Afd. 
Waterstaatsrecht ; 

0. dat het bestuur van den Gemeeneweg
schenpolder te Hazerswoude bij besluit van 
23 J anuari 1936 aan W. B, Smits, aldaar, 
vergunning heeft verleend tot het plaatsen 
en behouden van een windwatermolentje op 
het door hem gehuurde land aan de Oostzijde 
van den Gemeeneweg, zulks onder eenige 
voorwaarden, waarvan de eerste bepaalt, dat 
met het molentje niet zal mogen worden ge
malen, wanneer het polderwater boven peil 
is en met den poldermolen geen water wordt 
uitgeslagen; 

dat, nadat A . van Gorkum e.a ., te Hazers
woude, aan Gedeputeerde Staten van Zuid
Holl and hadden verzocht, het evengenoemd 
besluit te vernietigen, dit college bij zijn 
besluit van 14 Juli 1936, G. S. bo. 384, dit 
verzoek heeft afgewezen, uit overweging, dat 
de appellanten als bezwaren tegen het besluit 
van het bestuur van den polder aanvoeren: 
" het besluit van toestemming is gegeven of 
verstrekt door het bestuur van bovengenoem
den polder Voorzitter A. J. de Jong, secre
taris J. D, de Kort; het besluit van toe
stemming is schriftelijk verstrekt aan bedoel
de aanvragers, echter is geen overleg gedaan 
met andere betrokken ingelanden1 en is zon
der bevoegd of gereohtigd te zijn volgens de 
keur des polders verstrekt; de inbedrij fstel 
ling maakt aanvang op Zondag 26 Januari 
1936; echter op Maandag 27 Januari 1936 
zijn mondelinge bezwaren ingediend en ver
zocht een poldervergadering zoo vlug moge
lijk, bij den Secretaris des polders De Kort 
voornoemd, onder verwijzing door De Kort, 
binnen 14 dagen , daar op heden, onder dag
teekening dezes, alreeds een maand is te 
noemen of verstreken is en daaromtrent niets 
is vernomen; adressanten tengevolge als tuin
ders hiervan nadeel ondervinden"; dat in
gevolge het bepaalde bij art. 93 van het Al
gemeen Polderreglement het bestuur van den 
polder met de uitvoering van de keur belast 
is, waarbij geenerlei overleg met eenig be
langhebbende behoeft gepleegd te worden; 
dat, daargelaten de vraag, of door de appel 
lanten voldaan is aan de bij art. 77, lid 3, 
van het Algemeenl Polderreglement gestelde 
vereischten voor het bijeenroepen, op verzoek 
van ingelanden, van de vergader ing van 
stemgerechtigde ingelanden, het in de twee
de plaats genoemde bezwaar buiten beschou
wing kan bl ijven, omdat de uitvoering van 
de keur, als gezegd, aan het bestuur van den 
polder is opgedragen; dat met betrekking 
tot het beweerde door de appellanten onder
vonden nadeel de Hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat in zijn desbetreffend 
rappo1't het volgen:de opmerkt: ,,De belast
ba1·e oppervlakte van den Gemeenewegschen
polder is 158 ha ; het apart bemalen polder
deel meet 11 ha, Rekent men voor de ge
zamenlijke oppervlakte van de slooten in het 
polderdeel ten westen van den weg 1/10 van 
de grondoppervlakte (zijnde een gemiddelde) , 

158-11 
dan is die natte oppervlakte - -- = 14. 7 ha. 

10 
Aannemende dat deze aanname van 1/10 van 
de grondoppervlakte juist is en dat het mo
lentje, bij onafgebroken malen per etmaal, 
24 X 12 m3 = 288 m3 op het overige deel van 
den polder zou terugbrengen, dan zal dat tot 
gevolg hebben, dat de waterstand dien dag in 
de slooten van dat polderdeel nog geen twee 
millimeter zou rijzen. Omdat de tuinen van 
Van Gorkum c.s . dicht bij den duiker liggen 
en er zou kunnen worden aangemmen, dat 
eenige zeer geringe ophooping van water ter 
plaatse is te verwachten, moet de tijdelijke 
verhooging van den waterstaat iets grooteren 
invloed op den stand rondom de kweekerijen 
hebben, zeg ruim het dubbele, dus een halve 
centimeter per etmaal. Deze tijdelijke mini 
maal verhoogde stand kan niet worden geacht 
eenige schade van beteekenis, aan wien dan 
ook, toe te brengen" ; 

dat derhalve de aangevoerde bezwaren 
noch rechtens, noch waterstaatkundig gegrond 
geacht moeten worden; 

dat van dit besluit A. van Gorkum e. a. 
bij Ons in beroep zijn gekomen, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat zij schade en hinder van het 
molentje ondervinden,; dat zij niet mochten 
vernemen, op welke voorwaarden de vergun
ning was verleend; dat huns inziens het pol
derbestuur niet bevoegd is volgens de polder
keur vergunning te verleenen voor het plaat
sen van een windwatermolentje, aangezien 
daaromtrent in geen enkel artikel iets voor
komt; 

0. dat kennelijk door het polderbestuur met 
deze vergunning is bedoeld ontheffing te ver-
1eenen van het in de keur vervat verbod om 
bestaande wateringen of slooten af te dam
men, welke ontheffing W.B. Smits behoeft 
om van zijn windwatermolentje profijt te 
kunnen trekken ; 

dat het besluit van het polderbestuur dan 
ook als een ontheffing van het verbod van 
afdamming moet worden beschouwd en daar
aan niet afdoet, dat zulks niet duidelijk in de 
bewoordingen van het besluit tot uitdrukking 
komt; 

0. dat vernietiging ingevolge art. 22 der 
Waterstaatswet 1900 slechts kan plaats vin
den, voorzoover het besluit van het bestuur 
van een waterschap, veenschap of veenpolder 
in strijd is 1 °. met eene wet, een al gemeenen 
maatregel van bestuur, eene provinciale ver
ordening of de inrichting van de instell ing ; 
2°. met het algemeen belang of het provin
ciaal belang of met dat van eenige andere 
der in art. 22 genoemde instellingen; 

dat van strijd met het een of ander in dit 
geval niet is gebleken; 

dat bepaaldelijk niet is aangetoond, dat het 
algemeen belang, a ls in art. 22 genoemd, zich 
tegen het verleenen van de ontheffing zou ver
zetten; 

dat, ook indien de belangen der appell anten 
door het verleenen van deze ontheffing in het 
gedrang zouden komen - hetgeen echter blij
kens de overgelegde stukken nier het geval 
is - de wet geen vrijheid zou laten, om op 
dien grond tot vernietiging van het besluit van 
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het polderbestuur over te gaan: 
dat dus Gedeputeerde Staten terecht afwij

zend op het verwek om vernietiging hebben 
beschikt; 

Gezi en de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Ül)ze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

10 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijw.regl. art. 9.) 

Een raadsbesluit tot het gesloten ver
klaren voor verkeer is niet voldoende met 
redenen omkleed, wanneer het slechts 
overweegt dat de sluiting is in het belang 
van de vrijheid en veiligheid van het 
verkeer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Bestuurderen van de "Stichting tot instand
houding van den Binnenmolen", te Rhenen, 
tegen het besluit van den raad dier gemeente 
van 25 Juni 1936, voor zoover dit strekt tot 
geslotenverklaring voor motorrijtuigen op meer 
dan twee wielen, motorrijtuigen op twee wielen, 
rijwielen en bespannen rij- of voertuigen van 
de Molenstraat in de richting Heerenstraat van 
den Nieuwen Veenendaalschen weg af; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Best,uur, gehoord , advies van 
3 Februari 1937, no. 37; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Waterstaat van 6 April 1937, n°. 431, afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

0. dat de raad van Rhenen in zijne verga
dering van 25 Juni 1936 o. m. heeft besloten 
de Molenstraat, in de richting H eerenstraat, 
van den Nieuwen Veenendaalschen weg af, 
gesloten te verklaren voor motorrijtuigen op 
meer dan twee wielen, motorrijtui$en op twee 
wielen, rijwielen en bespannen nj - of voer
tuigen; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat het 
in het belang van de vrijheid en de veiligheid 
van het verkeer is te achten, dat verschillende 
wegen, gelegen in de bebouwde kom der ge
meente Rhenen , worden gesloten verklaard in 
één of meer richtingen, hetzij voor motor
rijtuigen op meer dan twee wielen, voor motor
rijtuigen op twee wielen, voor rijwielen en voor 
rij- of voertuigen, geen motorrijtuigen of rij
wielen zijnde ; 

dat van dit besluit Bestuurderen van de 
,,Stichting tot instandhouding van den Binnen
molen", te Rhenen, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat het doel der 
Stichting is bevordering van het vreemde
lingenverkeer ; dat de Binnenmolen, staande 
op de oude stadswallen, tot dit doel uitsluitend 
wordt geëxploiteerd als bezienswaardigheid, 
thee-schenkerij , alsmede als plaats, waar de 
klokken van het nieuwe carillon der Cunerakerk 
zijn opgesteld en welke klokken vaak door 
begaafde kunstenaars worden bespeeld, ten
gevolge waarvan steeds een groot aantal vreem
delingen Rhenen bezoekt ; dat de opbrengst van 
de pacht van deze inrichting dient tot betaling 
van kosten, verbonden aan herstel en instand-

houding van den molen; dat de gemelde Stich
ting in het leven is geroepen onder het vorige 
gemeentebestuur ; dat de hoofdtoegangsweg 
tot den Binnenmolen voor auto's en rijwielen 
de Verlengde Molenstraat is ; dat door den 
raad der gemeente Rhenen op 25 Juni 1936 
besloten is over te gaar. tot afsluiting der Ver
lengde Molenstraat tot aan den Binnenmolen, 
waardoor de be taansmogelijkheid der Stichting 
ten zeerste wordt bedreigd en het vreemde
lingenverkeer ten zeerste wordt geschaad; dat 
de eenige toegangsweg tot den Binnenmolen 
zal worden de Molenstraat van de H eerenstraat 
af, doch dat deze toegang weg door zijne ligging 
ernstig gevaar oplevert voor het verkeer ; dat 
de toestand van den Binnenmolen van dien 
aard is, dat ernstig gevaar dreigt voor de 
omgeving, ind ien het h erstel niet spoedig en 
krach t ig ter hand wordt ge11 omen ; dat bij ver
mindering der inkomsten, voortspruitende uit 
maatregelen, welke een verminderd bezoek 
aan den Binnenmolen ten gevolge zullen heb hen, 
het bestuur der Stichting dit herstel niet op zich 
kan 11emen; weshalve zij hebben verzocht de 
afsluiting van de meergenoemde straat te niet 
te doen; 

0. dat bij het bestreden be0 luit toepassing is 
gegeven aan artikel 8. van het Motor- en Rijwiel
reglement; 

dat zoodanig besluit krachtens het bepaalde 
in artikel 9, 3• lid , van voornoemd Reglement 
met redenen moet zijn omkleed ; 

dat het bestreden besluit niet kan geacht 
worden met redenen omkleed te zijn , aangezien 
immers daarin niet worden vermeld de redenen, 
waarom het belang van de vrijheid en veiligheid 
van het verkeer de geslotenverklaring eischt; 

dat het meergemelde besluit mitsdien niet 
behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Motor- en Rij wielwet en het Motor
en Rijwielreglement ; 

Hebben goedgevonden en vers1,aan : 
het besluit van den raad der gemeente R henen 

van 25 Juni 1936 te vernietigen. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(B. ) 

12 April 1937. ARREST van den H oogen 
Raad. (Winkelsluitingswet art . 3, 7 en 10.) 

Uit de door de R echtb. vastgestelde 
ometancl igheclen heeft zij ken nelijk afge
leid, en ook kunnen afl eiden, das de verkoop 
uit den buffot,~agen n iet geschiedde als 
onderdeel van req.'s restaurantbedrijf, doch 
ter vervan$ing van den verkoop in req's 
gesloten w111kel, voor welken die wagen 
stond . 

Art. 3, lid 2, onder k der Winkelsluitings
wet onttrekt alleen restaurants in °tations 
- en clan nog slechts voorzoover betreft 
levering aan r eizigers - aan de werking 
dier wet, zoodat exploitatie van z.g. buffet
wagens slechts dan door dat voorschrift 
kan worden gedekt, indien zij t 3 beschou
wen is alP een noodzakelijk onderrleel der 
uitoefening van het stations-restaurant
bedrijf ten behoeve van reizigers, die van 
de bufletten niet op de gewone wijze 
gebruik kunnen ma.ken, waaronder verkoop 
in de tunnels van een station zeker n iet valt. 
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Ambtshalve: Nu req., ingevolge art. 10, 
lid 3, der Winkelsluitingswet, in deze als 
hoofd van den winkel aansprakelijk is voor 
eens anders daad, had dit in de qualificatie 
tot uitdrukking moeten komen. Qualificatie 
verbeterd. 

Op het beroep van Fr. C. A., restaurateur 
te Amsterdam, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amster
dam van 24 Dec. 1936, waarbij in hooger be
roep werd vernietigd een vonnis van het 
Kantongerecht te Amsterdam van 30 Mei 
1936, - bij hetwelk requirant werd ontslagen 
van alle rechtsvervolging en requirant ter zake 
van "als hoofd van den winkel gedurende don 
tijd, dat een winkel voor het publiek gesloten 
moet zijn, in de onmiddellijke nabijheid va11 
dien winkel iemand bedienen", met aanhaling 
van de artt. 7, lid 1 en 10, lid 1 en 3 der 
Winkelsluitingswet 1930, S. 460, 23 Sr. werd 
veroordeeld tot één gul den boete en een ver
vangende hechtenis Yan één dag; (Gepleit 
door Mr. A. Boekel). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnvcldt. 

In hooger berr.ep verklaarde de Arr.-Recht
hank te Amst~rdam ten laste van requirant 
bewezen da~ te Amsterdam op Zondag 15 
Maart 192ó des namiddags omstreeks te 7 uur 
20 in ae onmiddellijke nabijheid van · een, 
onder het eerste perron van het Centraal-Sta" 
tion en wel aan de rechterzijde van de tunnel 
toegang gevende tot de perrons Oost en ·west 
gevestigde winkel, zijnde een geheel besloten 
ruimte, waar of van waaruit in hoofdrnak 
banket, suikerwerk, chocolade, sigaren en siga
retten aan het publiek in het klein plachten te 
worden verkocht, en van welken winkel hij -
verdachte - het hoofd was, door de alstoen 
bij hem - verdachte - in dienst zijnde A . J. 
Hummen, iemand, die zich in de onmiddellijke 
nabijheid van dien winkel bevond, werd be
diend, aangez ien genoemde Hummen aan dien 
persoon vanaf een driewielige wagen {z.g. 
buffetwagen) welke wagen zich eveneens in 
de onmiddellijke nabijheid van dien winkel 
bevond, een drietal sigaren heeft verkocht. 
Genoemd" winkel moest op voormeld tijdstip 
voor het publiek gesloten zijn. 

Zij gaf hieraan de benaming: ,,als hoofd 
Yan den winkel gedurende den tijd, dat een 
winkel voor het publiek 'gesloten moet zijn, in 
de onmiddellijke nabijheid van dien winkel 
iemand bedienen", en met aanhaling van de 
artt. 7 lid 1, 10 lid 1 en 3 Winkelsluitingswet 
1930, S. 460 en art. 23 Sr., veroordeelde zij 
requirant tot een geldboete van f 1 den duur 
der vervangende hechtenis daarbij op één dag 
hepalend. 

In verband met de hieronder te vermelden 
en te bespreken middelen, merk ik thans op, 
dat bij gemeld vonnis vernietigd werd het 
vonnis van den Kantonrechter te Amsterdam 
van 29 April 1936 die eveneens tot een be
wezen verklaring was gekomen bij zijn onder
zoek, doch een ontslag van rechtsvervolging 
uitsprak, omdat hij het fe it niet strafbaar 
achtte. 

Hij overwoog dienaangaande, dat ingevolge 
het bepaalde bij art. 3 sub 2 der Winkelslui-

tingswet van 29 November 1930 S. 460, niet 
toepasselijk is op restaurants in stations, voor
zoover betreft leveringen aan reizigers; dat 
een rij dend buffetwagentje waarmede binnen 
een station wordt rondgereden en waaraan 
eetwaren en dergelijken, die door reizigers 
plegen te worden medegenomen, te verkrijgen 
zijn, moet worden beschouwd als deel uit
makende van hot stationsrestaurant en daar
mede-dus vrij op het stationsemplacement kan 
worden gecirculeerd en het bloote toeval , dat 
die buffetwagen zich bevond in de nabijheid 
van een gesloten winkeltje in dat station, 
met welk winkeltje overigens geenerle i con
tact bestond, dit circuleeren geenszins straf
baar maakt en mitsdien de verdacht.e moet 
wot·clen ontslagen van rechtsvervolging. 

Zooals ik reeds vermeldde gaf de Rechtbank 
ee.1 andere wetsuitlegging. 

Zij overwoog, dat het verweer van ve1·dachte 
dat het bewezene niet strafbaar was, op grond 
dat i. c. de verkoop zou geschied zijn in zijn 
stationsrestaurantbedrijf, op welk bedrijf de 
,vinkelsluitingswet, voor wover betreft leve
ringen aan reizigers, niet van toepassing is, 
niet opging. 

De Rechtbank merkt daaromtrent op, dat, 
nog daargelaten, dat niet is gebleken, dat de 
persoon, aan wien de sigaren werden ver
kocht, een, reiziger was, de verkoop van siga
ren uit een buffetwagen alleen dán wu kunnen 
geacht worden een handeling te zij n, die in 
het stationsrestaurantbedrijf van verdachte 
werd verricht, indien de verkoop geschiedde 
uit een buffetwagen, waarmede langs de trei
nen werd gevent; 

dat echter in het onderhavige geval de buf
fotwagen niet alleen niet langs een trein werd 
voortbewogen; doch zelfs zich niet op een der 
perrons bevond, zij nde de bewuste verkoop 
geschied, terwijl de wagen reeds een klein 
half uur had stilgestaan in een tunnel in de 
onmiddellijke nabijheid van een zich aldaar 
bevindenden winkel, die op dat tijdstip ge
sloten moest zijn en inderdaad gesloten was, 
in welken winkel nevens andere artikelen ook 
sigaren plachten te worden verkocht, welke 
winkel door verdachte werd geëxploi teeerd. 

In cassatie heeft requirant's raadsman bij 
pleidooi thans als middelen ontwikkeld: 

I. ,,S., althans v. t. van de artt. 2, 3 eerete 
{lees: tweede) lid sub k en art. 10 lid 1 en 2 
van de Winkelsluitingswet 1930 S. 460 door te 
beslissen, dat het bij dagvaarding in eerste 
aan leg aan den verdachte ten laste gelegde 
bewezen is en oplevert de overtreding: 

"als hoofd van een winkel gedurende den 
tijd, dat een winkel voor het publiek gesloten 
moet zijn, in de onmiddellijke nabijheid van 
dien winkel iemand bedienen" en verdachte 
deswege strafbaar is en zulks hoewel krachtens 
art. 3, 2e lid sub k van de Winkelsluitingswet 
toepass ing van de bepalingen dezer wet is uit
gesloten op restaurants in stations, voorwover 
betreft leveringen aan reizigers; 

2. ,,S., althans v. t. van dezelfde artikelen 
door te beslissen, als in het eerste cassatie
middel is gesteld, wijl daarbij uit het oog 
wordt verloren, dat het bedienen is geschied 
van een ,..oogenaamde restauratie- of buffet
wagen, zijnde de aflevering van goederen van 
zoodanige wagen op een station aan reizigers 
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niet verboden, hebbende de Rechtbank de af
levering van goederen van restauratie- of 
buffetwagens alleen dan een handeling ge
noemd, die in het stations-restaurant-bedrijf 
wordt verricht, indien zij geschiedt uit een 
buffetwagen, waarmede langs de treinen wordt 
gevent, ten onrechte omdat de aangehaalde 
artikelen van de Winkelsluitingswet een der
gelij ke beperking niet kennen." 

De in deze zaak gestelde vraag is die be
treffende den om vang van de niet-toepasselijk
verklaring der Winkelsluitingswet op restau
rant.s in stations, voor wover betreft leverin
gen aan reizigers vermeld in art. 3 lid 2 
onder k. 

Die omvang kwam ook ter sprake bij de 
Wijzigingswet van 27 Juli 1934, S. 450. Blij
kens het Voorloopig Verslag (zitting 1933-
1934, n°. 270. 4) waren eenige Tweede Ka
merleden van oordeel, dat onder de vrijstel
ling ook de zich in stations bevindende kios
ken en kapperszaken moesten worden opge
nomen, ten gerieve van het reizend publiek, 
met welk denkbeeld anderen echter niet 
konden meegaan, o. a. omdat controle op den 
verkoop in stationsrestauraties aan re izi gers 
reeds wo uiterst moei lijk is, daar ieder, d ie 
een perronkaartje koopt daar toegang heeft. 

Reeds had, merk ik hierbij op, de H . R. bij 
arrest van 6 Juni 1933 (W. 1263S, 3; N. J. 
1933, 1444) uitgemaakt, dat kiosken niet als 
onderdeel van h"t stationsrestaurantbedrijf 
konden worden beschouwd, (en tevens dat 
reizigers publiek zijn). 

Bij de totstandkoming der oorspronkelijke 
wet zegt de Minister in zijn Memorie van Ant
woord (zitting 1928-1929, n°. 79. 3, blz. 9) 
dat restauratiewagentjes op perrons wel niet 
tot de stationswachtkamers behooren, doch dat 
de wet het venten langs den trein door middel 
van dergelijke wagentjes niet verbiedt. 

De vaststaande feitelijke toedracht der zaak 
is vrij eenvoudig. 

In de tunnels van het Centraal Station te 
Amsterdam bevinden zich winkeltjes, welke 
krachtens de wet, woals reeds is uitgemaakt, 
Zondags gesloten moeten zijn. Requirant hoofd 
van een dergelijk zaakje, waar v.n.l. banket, 
su ikerwerk, chocolade, sigaren en sigaretten 
pleegt te worden verkocht aan het publiek, 
heeft thans een poging gedaan, zijn verkoop 
toch door te zetten, door een zijner buffet
wagentjes, welke op de perrons plegen te 
circuleeren, vóór dien gesloten tunnelwinkel 
te zetten en daaruit te doen verkoopen. 

U it die feiten v loeit m . i. voort, dat de 
uitlegging van artikel 3 lid 2 sub k der 
wet door den Kantonrechter gegeven onjuist 
is, en de Rechtbank terecht een andere lez ing 
volgt. Restaurants in stations, voor zoover 
betreft leveringen aan reizigers zijn vrij . 
Blijkens de bovenvermelde geschiedenis der 
wet zijn de buffetwagentjes waarmede langs 
de tre inen wordt gereden, blijkbaar te beschou
wen a ls een soort verlengstukken van do 
stationsrestauratie, maar dit brengt nog niet 
mede, naar mijn oordeel, dat men met die 
wagentjes nu ook op het geheele terrein van 
het station mag werken en wel op wodanige 
plaatsen, dat de verplichte slui ting van aldaar 
aanwezige winkels, gedurende den verplichten 
si uitingstijd practisch wordt opgeheven. 

H et verbod van art. 7 der wet iemand te 
bedienen gedurende den slu itingstijd "vóór, in 
de onmiddellijke nabijheid van" dien winkel 
is destijds ingevoegr\ door een amendement 
van het Kamerlid van den Bergh c.s. (zitting 
1929-1930, n°. 19. 7) en bij de openbare 
behandeling in de Tweede Kamer, na verdedi
g ing door den heer van den Bergh (Handel . 
57 vergadering - 13 Maart 1930, blz. 1703 
vlg.) overgenomen door den Minister. 

Bij die bespreking werd in het bijwnder 
gedacht aan de z.g. verkoop "over het hekje" , 
welke slimme menschen bedacht hadden om 
de bepalingen der Amsterdamsche politiever
ordening te ontgaan. In deze zaak vervult het 
buffetwagentje den rol van hekje. Ver van het 
terrein waar het pleegt te r ijden wordt het een 
verdieping lager bij een gesloten winkel neer
gezet om dezelfde artikelen daar ter plaatse 
te kunnen verkoopen. Daar heeft het buffet
wagentje niets meer te maken meb het restau
rant in het station, evenmin als de winkel dit 
heeft, zij het ook dat eonige artikelen in beide 
gelegenheden verkocht worden en beide i. c. 
onder één hoofd staan. 

Ik acht derhalve het eerste middel onjuist 
en kan nu kort zijn over het tweede middel. 
De Rechtbank heeft bij haar begripsbepaling 
van buffetwagens kennelijk eveneens de ge
schiedenis der wet geraadpleegd, en a l staat 
dat beperkend begrip niet met zoovele woorden 
in de wet, toch valt het er m.i. uit a f te leiden. 

Alleen de woorden der wet voor zich nemend, 
wu het daarmede zelfs in strijd zijn 's Zondags 
de buffetwagentjes in hun gewone werkzaam
heid te dulden. 

De middelen onjuist achtend, concludeer ik 
derhalve tot verwerp ing van het beroep, be
houdens vernietiging der aan het bewezen 
verklaarde feit gegeven benaming, welke m . i. 
moet luiden: gedurenden den t ijd, dat een 
winkel voor het publiek gesloten moet zijn 
vóór dien winkel iemand bedienen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en lui 
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard: 

"dat te Amsterdam op 7.ondag enz. {zie 
conclusie); 

0. dat het eerste middel een herhaling bevat 
van tien ook reeds voor de Rechtbank gevoerd 
verweer, dat bij het bestreden vonn is werd 
verworpen op de volgende gronden: 

,,dat, nog daargelaten, enz. . ..... werd ge
exploiteerd" (z ie conclusie); 
. 0 . dat de Rechtbank uit de door haar a ls 
voormeld vastgestelde omstandigheden kenne
lijk heeft afgeleid, en ook heeft kunnen a flei 
den, dat de verkoop uit den buffetwagen niet 
geschiedde als onderdeel van requ irants res
_taurantbedrijf, doch ter vervanging van den 
verkoop in requirants gesloten winkel, voor 
welken die wagen stond; 

0. dat deze beslissing niet, - gelijk het 
tweede middel, schijnt te betoogen - , in strijd 
is met art. 3, tweede lid, onder k van de 
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Winkelsluitingswet 193.0, S. 460, omdat die 
bepaling alleen restaurant's in 'stations en dan 
nog 'siechts voorzoover betreft lever ingen aan 
reizigers, aan de werking dier wet onttrekt, 
wodat exploitatie van zoogenaamde buffet
wagens slechts dan door dat voorschrift kan 
worden gedekt, indien zij te beschouwèn is als 
een noodzakelijk onderdeel der uitoefening 
van het stations-restaurantsbedrijf ten behoeve 
van reizigers, die van de buffetten niet op de 
gewone wijze gebruik kunnen maken, waar
onder verkoop :n de tunnels van een station 
zeker niet valt; 

dat dan ook de Rechtbank terecht art. 7 
1 id 1 van genoemde wet toepasselijk heeft 
geacht, en de middelen niet tot cassatie knn-
nen leiden; ' 

0. evenwel ambtshalve: 
dat, nu requirant, ingevolge art. 10 lid 3 

der Winkelsluitingswet 1930, S. 460, in deze 
a ls hoofd van den winkel aansprakelijk is voor 
eens anders daad, dit in de aan het bewezen
verklaarde te gE;ven qualificatie tot uitdruk
king behoort te komen, hetgeen in het bestre
den vonnis niet het geval 1s; 

Vernietigt° het bestreden vonnis voorwoveel 
betreft de aan het bewezen verklaarde gegeven 
qualificatie; 

En. te dien aanzien rechtdoende volgens art. 
105 der W et R. 0.: . . 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
,,Hoofd zijn van een winki,l, in de onmid

dellijke nabijheid waarvan iemand wordt be
diend gedurende den tijd, dat die winkel voor 
het pub! iek gesloten moet zijn" ; 

Verwerpt overigens het beroep. 
( . J.) 

12 April 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905 art. 2, 3°.) 

De grief, dat de "numm'èlropgaven" [van 
twee premieaancleelen der Holl. Grond
credietbank] zonqer meer nergens recht 
op gave.h, laat staan op de aan een premie
aandeel verbonden winkans, richt zich 
tegen de feitelijke beslissjng omtrent de 

· beteekeni~ van' de nummeropgaven, welke 
be~lis8ing de Rechtb. gereedelijk op de 
daarvoor in het vonnis vermelde omstan
.<l igheden m. n . op qen inhoud cJet voor
'. waarden witan;i.aar in de nummeropgaven 
zelve wfl1 ,d:-verw:êzen, J;:.ou doen steunen . 

In de dagv. enin het vonnis valt duidelijk 
te lezen ,° dat de aandeelen zelve in de pre
mieleening - " ondanks een andere ver
klaring in · de voorwaarden . -;- niet aan
stonds. eigendom werden va,h .den houder 

_ der nummeropgave. yç.or~_oover het tw:eede 
, .. , middel betoogt, dat inderdaad van eigen
. · dom reeds aanstonds sprake was, verzet het 

' zich weder tevergeefs tegen een feiteliJke 
beslissing der Rechtb., op de daarvoor 
'!,'\ngevoerq~ fei~ri en omstanc1igheden 
voldoeride gedekt ._ : 

: Ûp het ber~e'p_ van S. G., kooiiman te •~-Gra
venhage, requirant van cassatie .t;egen een 
vOil;Ilffi : van -de Arr.-R'lcJltbank. , te s-Graven 
bag01-,t~n · 2. Jan. 1937, waarbij in hç,oger _be
roep-;. IJiet. vernietigj.IJ.g -y~n . ~en . J!)óndel I og 

L. 1937. 

vonnis van _het K antonrecht te 's-Gravenhage 
,·an 1 Fehrua:ri 1936, requirant tér zake van: 
"door middel van certificaten, recht gevende 
op de aan een oorspronkelijk aandeer in een 
premieleening verbonden winkans bij trekkin
gen, de . deelnem ing in een premieleening 
openst.ellen", met aanhaling van de artt. 1, 2 
aanhef en onder 3° , 6 der Loterijwet 1905, 
23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboflte 
van honderd gulden en eén vervangende hech, 
tenis van tien dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; . 
Gehoord het rnrslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet ' op het middel van cassatié, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 2 en 6 van de Loterijwet 1905 en 350, 
351, 358 en 359 Sv., omdat de Rechtbank, met 
vernietiging van het in deze f.(ewezen vonnis 
van den K anoonrechter, heeft geoordeeld, dat 
de door verdachte afgegeven "nummeropga
ven" zijn certificaten recht gevende op de aan 
een premie-aandeel van de Hollandsche Groncl
credietbank verbonden winkans en daardoor 
de gelegenheid heeft opengesteld deel te ne
men in die premieleening en deswege den re
quirant tot cassatie st.raf heeft opgelegd, 

zulks ten onrechte, omdat. 
1. bedoelde nummeropgaven zonder meer 

nergens recht· op gaven, laat staan op de a,in 
een premie-aandeel van de Hollandsche Grond
credietbank verbonden winkans. 

2. Requirant, èn volgens de voorstelling van 
zake11 in de dagvaarding èn volgens de beslis
sing der Rechtbank èn - last not least - vol
gens de werkelijkheid, niet anders, eventueel , 
doet, dan de burgerlijke vruchten van de origi
neele obligatie Hollandsche Grondcredietbank 
- welk stuk ook volgens de dagvaarding 
eigendo111 van den kooper is - voor dezen 
(den kooper) incasseeren omdat hij de obli
gatie nu eenmaal onder zich heeft, en die 
vruchten aan den eenigen die daar recht op 
heeft, den e igenaar-kooper, afdragen; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeP.n
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, ten last:e van 
re,gi.,ii:ant is bewezen verklaard, ,,cl.at hij in 
Neder1and, in en omstreeks . de ritaand Juli 
i93ó handelende onder den naam Centra-a l 
Kantoor . te 's-Gravenhàge, ".óo1· het publiek 
de gelegènbeirl heeft _opengé ~eld om op ter
mijnbet1;'litg}e,lioope:1r}wèe z_Mgrnaamde Höl 
land <?fie 15.,q\lli!~n, a;ani:!~elen van 1904, -· dit 
waren .qande!llen rn een door de Hollandsche 
Çfon,áèrèdieHi,;m~ ... :!1-i.tg_e_geven prem iel eeni'n_g, 
aan de schuldbew1Jz~n · waarvan een kans op 
1v,irlneJl ván een prerr(le of pl·ijs was verbonden , 
welke .wiueh ' uitgeloofd tim behoeve van de 
deelneirieri( aan die .leenin'!(, welke als winners 
weréfeó.'. aangewezen door het lot, in ieder ge
val ~en kansbepaling; waarop zij geen over
wege'i'~ei:1_ , \pv loed konden uitoefenen,, - dit 
fcooperi . gesebiedd!l volgens de voorwaarden 
v:erm,!iJ d . op eep pij het aarigaaii dei' transactie 
a·an '.'den ·.kpoper" ' ter hand gesteld pa-pier, in 
welke v'óohvaarderi weliswaar werd verklaard 
dat de kooper na ontvangst _van de nummei"
opgaye "."r!1:le,l ?llfl'!e . ser ie en nummer van 

10 
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twee van bovenbedoelde aandeelcn direct iu 
alle rechten zou treden, en dat de voor hem 
aangekochte aandeelcn voor hem a ls e igenaar 
in het depöt van het kantoor waren gereser
veerd (en tot de volledige afbetaling daar 
gereserveerd wuden blijven), maar waarin 
tevens een voorwaarde was opgenomen. lui 
dende: ,,Wanneer de kooper 14 dagen na den 
bepaalden da tum zijn betaling niet heeft g<'
daan, vervallen voor hem alle aanspraken en 
rechten uit deze overeenkomst ontstaan en 
kan hij geen terugbetaling vorderen"; 

na betaling van den eersten termijn en nadat 
het kantoor in het bezit was van de ingevulde 
adresstrook, werd aan den kooper toegezo11den 
een papie r onder meei· vermeldende de woor
den : 

Nummeropgave. 
Bevestig ing der nu=ers van twee Premie 

Aandeelen van de Holl andsche Grondcrediet, 
bank van 1904. 

(volgde serie en nummer van twee dier 
aandeelen) . 

N. B. De verkoop geschiedt ui tslui tend vol
gens de voorwaarden die in Uw bezit zijn. 

Vie l nu op een der aandeelen als door ver
dachte opgegeven een prijs dan werd aan den 
kooper door verdachte die prijs uitbetaald, 
wodat hij , verdach te, op bovenomschreven 
wijze , door middel van certificaten recht 
gevende op de aan twee aandeelen in een 
premieleening van de Holl andsche Grondcre
dietbank verbonden winkans. de deelnem ing 
in die premieleen ing heeft opengesteld;" 

dat de R echtba nk daarbij nog heeft over
wogen: 

" dat de gemachtigde van verdachte als 
verweer heeft aangevoerd: 

dat niet juist is, zooals in de, telastelegging 
is vermeld, dat verdachte door middel van 
certi fica t,en , recht gevende op de aan twee 
aandeelen in een premieleening der Holland
sche Grondcredietbank verbonden winkans, de 
deelneming in die premieleening heeft open
gesteld; 

dat verdachte enkel heeft verkocht origineele 
aandeelen in bedoelde prem ieleening onder 
zekere voorwaarden, waaronder deze, dat tot 
na geheele voldoening van den koopprijs de 
gekochte aandeehm ten behoeve van den koo
per onder verdachte zouden verblijven en dat, 
bij wanpraestatie van den kooper ten aanzien 
van de voldoening de r afbetalingstermijnen, 
de koopovereenkomst wu worden ontbonden 
en de aandeelen weder ter beschikking van 
verdachte wuden komen ; da t de door ver
dachte aan de koopers, die de eer.ste termijn
betaling hadden gedaan, a fgegeven "nummer
opgaven" geenszins certificaten zijn , welke 
recht geven op de aan de gekochte aandeelen 
verbonden winkans, daar do koopers aan de 
aandeelen zelf, welke zij hebben gekocht, recht 
op de daaraan verbonden winkans ontleencn; 
dat de nummeropgaven dan ook enkel zijn 
stukken, waarop ten gerieve van de koopers is 
aangeduid welke precies de aandeelen der 
Hollandsche Grondcredietbank zijn , die hun 
zijn verkocht en op de levering waarvan zij, 
na volledige betaling van den koopprijs, recht 
hebben; 

dat dit verweer echter faalt; 
dat de bewuste nummeropgaven moeten 

worden bezien in het licht van de voorwaar
den" vermeld op het aan de koopers uitge
re ikte papier, genaamd "contract", waaronder 
de verkoop der premieaandee len door ver
dachte geschiedde, naar welke voorwaarden 
bij de nummeropgave ook wordt ve rwezen ; 

dat het nu in deze voorwaarden wel wordt 
voorgesteld, a ls zou een nummeropgave be
treffen door den kooper aangekochte en voor 
hem als e igenaar gereserveerde aandeelen, 
doch uit het overigens óij di e voorwaarden 
bepaalde klaar blijkt, dat de kooper, wi en na 
een eerste storting van f 4 een nummeropgave 
word t verstrekt, zoolang hij in het bezit is van 
deze nummeropgave geen e igenaar der daarin 
omschreven aandeelen is, doch de e igendom 
daarvan aan den verdachte verblijft ; da t toch, 
volgens de voorwaarden, de levering dezer 
aandeelen - die den eigendomsovergang op 
den kooper insluit - eerst plaats vindt na rle 
laatste termijnbetaling en na inl evering bij 
verdachte van de nummeropgave; 

dat ech ter, volgens de voorwaarden, de koo
per, houder van een nummeropgave, wel recht 
heeft op de prijzen en premiën, die eventueel 
op de in die opgave met serie en nummer 
aangeduide aandeelen zullen vall en ; 

dat, in verband met meervermelàe voor
waarden, aan de nummeropgave, dan ook het 
karakter toekomt van een stuk, waarbij ver
dachte den kooper doet weten, dat hij zich de 
peschikking over de daarin bepaaldelijk aan
geduide premieaandeelen en bijgevolg over de 
prijzen en premiën, op die aandeelen te va ll en, 
heeft verzekerd, en waarbij den kooper recht 
wordt gegeven op uitbetaling door verdachte 
van de op die bepaa lde aandeelen te vall en 
prijzen of premiën; 

dat mitsdien een dergelijke nummeropgave 
vormt een certificaat, recht gevende op de aan 
de daarin met serie en nummer aangeduide 
aandeelen in een premieleening verbonden 
winkans bij trekking en verdachte dus, door 
het op de in de telastelegging omsrhreven 
wijze verstrekken dezer certificaten a:rn het 
publiek de deelneming in die premiel eening 
heeft opengesteld;" 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie : 

dat het eerste onderdeel daarvan niet tot 
cassatie kan leiden, omdat het opkomt tegen 
een feitelijke besli ss ing omtrent de betcekenis 
van de nummeropgaven, welke beslissing de. 
R echtbank gereedel ijk op de daarvoor in het 
vonnis vermelde omstandigheden, met name 
op den inhoud der voorwaarden waarnaar in 
de nummeropgaven zelve werd verwezen, kern 
doen steunen ; 

dat het tweede onderdeel, voorzoover daarbij 
wordt gesteld, da t volgens de dagvaarding en 
volgens de beslissing der R echtbank de aan
deelen zelve in de premieleeniug aanstonds 
eigendom werden van den houder der nnmmer
opgave, feitelijken grondslag mist, omdat in 
de dagvaarding en in het vonnis juist valt te 
lezen, dat zulks, ondanks de verklaring iri 
dien zin in de voorwaarden, niet het geval 
was, terwijl, voorwover bij het middel wordt 
betoogd, dat inderdaad van eigendom reeds 
aanstonds &prake was, het middel weder tever
geefs opkomt tegen een feitelijke besl issing, 
nu deze door de daarvoor door de Rechtbank 
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aangevoerde feiten en omstandigheden vol
doende wordt gedekt; 

dat het middel dus faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaut-Gene.raal van Lier.] 

(N. J . ) 

13 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Al zijn de gewraakte uitgaven voor leer
middelen door het schoolbestuur gedaan 
vóór het in werking treden der wet van 
4 Aug. 1933 S. 414, zoo moet de aanvrage 
toch op grond vaD art. 4. dier wet worden 
geweigerd, daar de aanvrage moet worden 
beoordeeld naar het t~jdstip harer indi.ening, 
op welk tijdstip gemelde wet reeds gold. 

E en handleiding voor ouderavonden en 
een exemplaar der L . 0. wet 1920 kunnen 
niet als leer- en hulpmiddelen worden 
beschouwd. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot verstrekking 
van Christelijk Schoolonderwijs te Herkin
gen tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland van 8 September 1936, 
N°. 453, waarbij met vernietiging in zooverre 
van het besluit van den raad der gemeente 
H erkingen van 29 October 1935, houdende 
weigering van de overeenkomstig art. 72 der 
L ageronderwij wet 1920 gevraagde medewer
king voor de aanschaffing van leermiddelen 
en school behoeften ten behoeve van de bij 
zondere lagere school, Kaa idijk 125, a ldaar 
is bepaald , dat, voor wat betreft de aanvra
gen onder c, e, f, h, i, j , 1 en m, de mede
werking alsnog moet worden verleend; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schi ll en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
8 J anuari 1937, N°. 10, en 31 Maart 1937 
N°. 10/33 ; ' 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Ku nsten en Wetenschappen van 10 
Ar.ril 1937, N°. 3444, afdeel ing Lager Onder
WlJS ; 

0 . dat de raa <l van H erkingen in zijne ver
gadering van 29 October 1935 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het bestuur der 
Vereen iging tot verstrekking van Christelijk 
Schoolonderwijs te H erkingen tot het verstrek
ken overeenkomstig art. 72 der Lageronder
wijswet 1920 u it de gemeentekas van gelden, 
noodig voor reeds aangeschafte leermiddelen 
en sch90l behoeften tot een totaal bedrag van 
f 460. 70, daarbij overwegende, dat de gelden 
worden aangevraagd voor reeds vroeger aan
schafte leermiddelen en schoolbehoeften ; dat 
(bij) deze aanvrage, nu gebleken is, dat de 
gemeentelijke vergoeding (ex) art. 101 der 
Lageronderwijswet (1920) n iet toereikend 
bleek te zijn om de gemaakte kosten te kun
nen bestrijden, gebruik wordt gemaakt van 
art. 72 dier wet; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in 
beroep was gekomen, ,onder aanvoering, dat 

blijkens de bestaande jur isprudentie het toege
laten is eene aanVl'age als de onderwerpelijke 
in te dienen nadat de aanschaffing heeft plaats 
gehad ; dat de weigering van den raad niet 
met redenen omkleed is, en dat geen overleg 
heeft plaats gehad, a ls bedoeld in a rt. 77 der 
wet, Gedeputeerde Staten bij bes! uit xan 8 
September 1936, N°. 453, met wijziging van 
het aangevall en raadsbeslui t hebben bepaald, 
dat door den raad a lsnog medewerking moet 
worden verleend voor wat betreft de aanvra
gen sub c, e, / , h, i, j , l en 1n, en voor het ove
rige het aangevall en besluit hebben geha nd
haafd ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het appell eerend schoolbestuur 
medewerking heeft aangevraagd voor de aan
scha ffing van: 

a. taal boekjes door H . H . de J ong; 
b. rekenboekjes door P. J. Bouman en J. 

C. van Zelm ; 
c. leer-leesboekjes over Indië, te weten 

"Van Landen en Volken", door J, Hoogwerf 
en D. J, Baarslag, 26 exempl aren 4 A à 
f 20.80 en 24 exempl aren 4 B à f 19.20 ; 

d. een handleiding voor vaderlandsche -
en een voor kerkgeschiedenis door H. Lan
kamp; 

e. wandplaten voor het stelonderwijs, serie 
I en II, met hand leidi ng door Klootsma en 
Brands, ad f 37,40 ; 

f. 18 exemplaren begin-atlassen van N eder
land met één blinde wandkaart, door G, Prop, 
respectievelijk a d f 12.60 en f 25; 

g. een handleiding voor plantkunde door 
Oepkes ad f 4.25; 

h . vier klass ieke kaarten voor het schrijf
onderwijs door Kieft en Munk, ad f 15; 

i. 25 exemplaren " K eunis der natuur III", 
door J . Overtoom, ad f 10; 

j . 7 mappen teekenvoorbeelden " Oog en 
hand", door Middelhoek en Duyser, met 1000 
vel bijbehoorend teekenpapier, ad f 23, in to
taal; 

k. een handl eiding voor Ouderavonden, ad 
f 19 · 

l . ' een kokosmat, ad f 10; 
1n. een experiment.eerboek voor natuurkun

de door L. M. v. d, Sluis, ad f 7.50 ; 
n. een handlei ding voor natuurlijke historie 

door W . F. E. Smeling, a d f 5 en ' 
o. een Lager-onderwijswet 1920, ad f 2.30 ; 
dat de artt. 72 en volgende der Lageronder

wijswet 1920 zich niet verzetten tegen de in
diening eener aanvrage a ls de onderwerpelij
ke, nadat de aanschaff ing heeft pl aats gehad ; • 
dat mitsdien de door den raad aangegeven 
grond voor weigering niet kan gelden; dat; 
zooals uit het raadsbesluit zelf blijkt, dit met 
redenen was omkleed, en de omstandigheid, 
dat het overleg, a ls bedoeld in art. 77, nog 
niet is geopend, het raadsbesluit niet vermag 
te niet te doen ; dat hier a lleen nog behoort 
te ,vorden nagegaan, of - en zoo ja in hoe
verre - de gevraagde medewerking op andere 
dan door _den raad genoemde gronden dient 
te worden geweigerd; dat te dezen aanzien 
moet worden overwogen : met betrekking tot 
het gevraagde sub a en b, dat, zooals het 
school bestuur in zijn adres van beroep zelf 
verklaart, ,de desbetreffende boekjes dienden 
om versleten exemplaren te vervangen; dat 
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de aanvrage uiteraard getoetst moet worden 
aan . de wettelijke bepalingen, zooals zij op 
het ' tijdstip der indiening luiden, en de om
standigheid, dat de aanschaffing zelve onder 
de werking van andere bepalingen heeft plaats 
gehad, niet kan gelden; dat art. 4 der wet 
van 4 Augustus 1933 (Staatsblad N°. 414) , 
geldende op het tijdstip van indiening der 
aanvrage, een beletsel vormt tegen de in
williging dezer aanvrage; dat mitsdien de 
weigering door den raad - zij het op. een 
anderen grond - terecht is geschied; sub c, 
e, f, h, i, j en m , dat het hier - in tegen
stelling met de aanvragen onder a en b -
eerste aanschaffingen betreft en deze, ook 
naar het oordeel van het Rijksschooltoezicht, 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, niet overschrijden ; dat 
mitsdien deze aanvragen alsnog behooren te 
worden ingewilligd; sub d, dat deze hand
leidingen reeds bij de oprichting der school 
zijn aangeschaft, doch later blijkbaar in het 
ongereede zijn geraakt; dat daar in echter, 
ook naar het oordeel van het Rijksschooltoe
zicht, geen aanleiding kan worden gevonden 
om een en ander ten tweeden male langs den 
weg der artt. 72 en volgende, op kosten der 
gemeente, aan te schaffen; dat mitsdien de 
aanvrage te dezen aanzien terecht is gewei
gerd; sub g en n, dat reeds handleidingen 
voor deze vakken aanwezig waren, wellrn, 
ook naar het oordeel van het Rijksschooltoe
zicht, alleszins geschikt konden worden ge
acht; dat mitsdien de onderwerpel ijke aan
schaffingen eener tweede handleiding over
bodig moeten worden geacht en deze derhalve 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, overschrijden; dat al zoo · 
de medewerking ter zake van deze aanschaf
fingen terecht door den raad is geweigerd ; 
~ub k en o, dat deze handleicling, respectieve
lijk deze wet, niet als een schoolboek, noch 
a ls een feer- of hulpmiddel bij het onderwijs 
kunnen worden aangemerkt; dat mitsdien 
deze handleiding, respectievelijk deze wet, 
niet kunnen geacht worden ten dienste van 
het onderwijs aan de school te zijn aange
sch aft, en als niet vallende onder de voor
zieningen, bedoeld in de artt. 72 en volgende 
der wet, niet langs dien weg door de gemeen
te mogen worden vergoed; dat mitsdien deze 
aanvragen terecht door den raad zijn,. gewei
gerd; sub l, dat hier weliswaar geen sprake 
is van een leermidqel, dqch van een school
rrieubel, maar dat zulks geen beletsel tot in
williging der aanvrag<J behoeft te zij,,·, nu .ge 
kosten va.n . aanschaffing van schoolmeubelen 
op dezelfde wijze als die wegens , aanschaff ing 
van leermiddelen, door d.e. gemeepte kun!]en 
worden vergoed ; dat heh hier eene eerste 
aanschaffing blltreft en deze, · ook naar b,et 
oordeel van het ~ijksscho_olto(;'zicht, de nor~ 
male eischen aan het geven và.o gewoon lager 
onderwijs te stellen, -niet ovèi'schrijdt; .d11t 
mitsdien. d<;iz!l aanvrage iµ béi;pép a lsiiQi 
dient te worden toegesta/!,11; ,. , .. · ··•,l 

.?at van deze beslissing l;~t sc\100Jp,e~tuui
b1J Ons in beroep i& gekomen, , aaµvoere nde, 
dat, wat, . de aanvrage sub a en b _,betreft, bij 
de beh_anqeling voor Gedepuiferde ·sta.ten ,er 
door het schoolbestulll' op ~e.,ye~en _is, dat van 

de taalboekjes zeer verschillende drukken in 
gebruik waren, wat nadeelig is voor het on
derwijs; dat de rekenboekj.es, tevens verouderd 
waren; dat bovendien de reken- en taalboek
jes waren aangeschaft vóór de wetswijziging 
van 4 Augustus 1933; dat de uitgaven sub k 
en o zoodanige ûjn, als genoemd in art. 55, 
letter h ; dat bij Ons besluit van 31 Mei 1937, 
N°. 25, is beslist, dat de kosten van "Roel' s 
psychologie van den wil" e.d. vallen onder 
art.. 55 letter h; dat ook de Hoofdinspecteur 
adviseerde, om de uitgaven sub k en o te 
vergoeden ; dat daarenboven het besluit van 
den gemeenteraad niet met redenen was om
kleed en bij Ons besluit van 22 Juni 1929 , N°. 
29, en 5 Mei 1936, N°. 25, bes! ist is, dat de 
gemeenteraad dan verplicht is drie maanden 
na de aanvraag de gevraagde medewerking 
te verleenen; weshalve het school bestuur heeft 
verzocht, met vernietiging in zooverre van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten, te 
verstaan, dat ook voor de uitgaven, genoemd 
onder a, b, cl, g, k, n en o de aangevraagde 
gelden beschikbaar moeten worden gesteld ; 

0. dat het schoolbestuur, blijkens zijne aan 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingezonden nadere me
morie, van meening is, dat de raad van Her
kingen ingevolge art. 76, le I id, der Lager
onderwijswet 1920 geacht moet worden tot de 
door het schoolbestuur gevraagde medewerking 
te hebben besloten, aangezien dit college daar
omtrent niet binnen drie maanden eene met 
redenen omkleede beslissing wu hebben geno
men, immers in 's raads vergadering van 29 
October 1935 de aanvrage slechts zou zij n af
gestemd zonder dat de raad bij een met rede , 
neo omkleed besluit tot weigering van de me-
dewerking zou hebben besloten; . 

dat echter met deze bewering bezwaarlijk 
kan worden ingestemd, nu zich bij de overge
legde stukken een door den gemeentesecrnta
ris geteekend afschrift bevindt van ·een ter 
openbare raadsvergadering van 29 October 
1935 genomen besluit tot afwijzing van de ge
dane aanvrage op de gronden als daarbij zijn 
aangegeven; 

dat al moge de motiveering van dit aan het 
schoolbestuur medegedeelde besluit niet onbe
rispel ijk zijn, het schoolbestuur toch daaruit 
de wetenschap heeft kunnen putten, en blijkens 
zijn beroepschrift bij Gedeputeerde Staten heeft 
geput, van de gronden, waarop <le raad ge
meend heeft op de aanvrage afwijzend te moe
ten beschikken; 

0. wijders, met betrekking rot de bovenbe
doelde uitgaven onder a eri l): dat blijkens de 
aanvrage van · het schoolbestuur, bevestigd 
door eenc mededeeling van di t bestmu· aan 
den bij deze aangelegenheid betrokken In
specteur van het Lager Onderwijs, de aan
schaffing van de hierbedqeld~ "taal- en reken
boekjes strekte tot vervanging .van leermidde
len, die ten gevolge van langduri g gebruik 
niet' meer konden worden gebruikt; 

dat mitsdien terecht, op groµd van het be
pa11lde in art. 4 der wet van 4, Augustus 1933 , 
S.,., 414 ,' de aanvrage in dit opzicht _is afgewe
zen· 

d~t de bedoelde uitgaven rn-1 _,,.,et' mogen 
zijn . gedaan vóór het Ü} werking treden van 
deze ,v,et,. doen dat, zooals Gedeputeerde St&-
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ten terecht hebben overwogen, de aanvrage 
moet worden beoordeeld naar het tijdstip 
harer indiening, zijnde 1 October 1935, op 
welk tijdstip de gemelde wet reeds gold; 

0 . ten aanzien van de posten onder k en o: 
dat, al mogen schoolbibliotheken, vermeld 
onder letter h van art. 55 der lageronderwijs
wet 1920, in het a lgemeen onder leer- en 
hulpmiddelen, als bedoeld in art. 72 der wet 
kunnen worden begrepen, het te ver gaat 
eene handleiding voor ouderavonden en een 
exemplaar van de Lageronderwijswet 1920, 
hoewel voor het onderwijzend personeel van 
nut, als leer- en hulpmiddelen te beschouwen, 
zoodat ook dit gedeelte van de aanvrage te
rncht is afgewezen; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is bel ast enz. 
(A.B.) 

13 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art . 83.) 

Waar het gemeentebestuur aan Ged. 
Staten niet heeft gevraagd te beslissen, 
dat de schoolvereeniging blijvend heeft 
opgehouden het schoolgebouw overeen
komstig zijne bestemming te gebruiken, 
doch zoodanige beslissing uitsluitend heeft 
verzocht met betrekking tot de in dit 
gebouw voor het uitqebreid lager onderwij8 
beschikbaar gestelde lokalen, die zich op de 
bovenverdieping van het gemelde gebouw 
bevinden, hebben Ged. Staten terecht 
op het verzoek afwijzend beschikt, daar ten 
aanzien van deze lokalen alléén de voor
schriften van art . 83 vijfde lid niet kunnen 
worden toegepast. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Hilversum 
tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland, vervat in hun schrijven 
van 17 Juni 1936, N°. 154, dat geen termen 
aanwezig zijn om met toepassing van art. 83, 
vijfde lid, der Lageronderwijswet 1920, te be
palen, dat de Vereen iging tot stichting en in
standhouding van Christelijke scholen voor 
Lager Onderwijs en Uitgebreid Lager Onder
wijs, te Hilversum, de voor de school voor 
uitgebreid lager . onderwijs dier verecniging 
beschikbaar gestelde lokalen van het school
gebouw aan den Neuweg aldaar, te rekenen 
van 1 September 1935, opgehouden heeft over
eenkomstig hun bei;temming te gebruiken; 

Den Raad van State, Afrleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 October 1936, N° . 405; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 April 1937, N°. 3475, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Hilversum zich tot Gedeputeerde Staten 
van Noordhollaud hadden gewend met het 
verzoek a. te beslissen, dat de Vereeniging 

tot stichting en instandhouding van.,Christelij,
ke scholen voor Lager Onderwijs en Uitge
breid Lager Onderwijs met ingang van 1 
September 1935 heeft opgehouden de voor 
haar school voor uitgebreid lager onderwijs 
aan den Neuweg beschikbaar gestelde lokalen 
overeenkomstig hun bestemming te gebruiken, 
b. te bepalen, dat deze vereeniging den eigen
dom van de door haar school voor uitgebreid 
lager onderwijs gebruikte lokalen behoudt 
en slechts de inv.entaris van die school in 
e igendom aan de gemeente overgaat, Gede
puteerde Staten bij schrijven van 17 Juni 
1936, N°. 154, aan burgemeester en wethou
ders hebben medegedeeld, dat aan het gedaan 
verzoek geen gevolg kon worden gegeven, 
daarbij opmerkende, dat de in den len volzin 
van het 5e lid van art. 83 der Lageronder
wijswet 1920 bedoelde beslissing, naar den 
inhoud dier bepaling, door hun college slechts 
kan worden genomen, o.m. wanneer eene in
stelling of vereeniging blijvend heeft opge
houden het "gebouw" overeenkomstig zijne 
bestemming te gebruiken; dat deze omstan
dighe id hier niet aanwezig is , wijl door de 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
va11 Christelijke scholen voor Lager en Uit
gebreid Lager Onderwijs, te Hilversum, van 
het schoolgebouw aan den Neuweg, waarin de 
school voor lager onderwijs gehuisvest is ge
bleven, niet in zijn geheel , doch slechts voor 
wat een gedeelte daarvan betreft, geen ge
bruik meer ten behoeve van het schoolonder
wijs wordt gemaakt; dat bovendien de bepa
lingen van het 5e lid van het bovengenoemde 
wetsartikel, in onderling verband beschouwd, 
vorderen, dat hunne beslissingen, krachtens 
welke een schoolgebouw heeft opgehouden 
overeenkomstig zijne bestemming te worden 
gebruikt, in de openbare registers, bedoeld 
bij art. 671 van het B. W ., kunnen worden 
overgeschreven; dat zij in het onderhavige 
geval eene voor zoodanige overschrijving vat
bare beslissing niet zouden kunnen nemen, 
omdat het schoolgebouw aan den N euweg 
tevens dient voor huisvesting van de school 
voor lager onderwijs en de inrichting van dat 
gebouw van dien aard is, dat het niet in twee 
geheel afgescheiden gedeelten kan worden 
gesp! itst; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Hilversum, voor zooveel noo
dig door den raad dezer gemeente bij besluit 
van 14 Juli 1936 gemachtigd, bij Ons in be
roep zijn gekomen, verzoekende in beroep 
alsnog in deze eene beslissing in den zin van 
art. 83, 5e lid , der Lagero nderwijswet 1920 
te nemen, aanvoerende, dat na eert bestaan 
van slechts vier jaar de school voor uitge
breid l ager onderwijs van de Vereen ig ing tot 
stichting en instandhouding van Christelijke 
scholen voor Lager Onderwijs en Uitgebreid 
Lager Onderwijs te Hilversum met ingang 
van 1 September 1935 is opgeheven; dat de 
genoemde vereeniging aanvankelijk slechts 
eene school voor gewoon lager onderwijs in 
stand hield, welke was ondergebracht in het 
benedengedeelte van het schoolgebouw aan 
den Neuweg, terwijl de verdieping van dit 
gebouw diende voor de huisvesting van eene 
openbare school voor gewoon lager onderwijs; 
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dat evenwel, toen de vereemgrng naast haar 
school voor gewoon lager onderwijs eene school 
voor uitgebreid lager onderwijs opende, voor 
de bedoelde openbare school elders onderdak 
is gewcht en bij raadsbesluit van 10 ]februar i 
1931 aan de vereeniging ten behoeve van haar 
school voor uitgebreid lager onderwijs de be
schikking is gegeven over oe lokalen van het 
schoolgebouw aan den Neuweg, waarin te dien 
tijde de openbare school nog was gehuisvest; 
dat in verband hiermede het gebouw, waarvan 
voo1· de huisvesting van de school voor gewoon 
lager onderwijs slechts een gedeelte aan de 
vereeniging in gebruik was gegeven, in zijn 
geheel aan de vereeniging in e igendom is 
overgedragen; dat zij op grond van de ophef
fing van de school voor uitgebreid lager onder
wijs hun bovenvermeld verzoek tot Gedeputeer
de Staten hebben gericht; dat Gedeputeerde 
Staten hebben bericht daaraan geen gevolg 
te kunnen geven, aangez ien de vereeniging 
voor haar school voor gewoon lager onderwijs 
nog gebruik maakt van het schoolgebouw aan 
den N euweg en derhalve niet gezegd kan 
worden, dat zij heeft opgehouden, dit "ge
bouw" overeenkomstig zijne bestemming te ge
bruiken; dat naar de meening van hen, appel
lanten, deze strikte toepassing van het woord 
,.gebouw" geen steun vindt in, de Lageronder
wijswet 1920, voor welke zienswijze zij zich 
beroepen op art. 77, 2e lid, dier wet, bepal en
de, dat, indien de gemeenteraad een bestaand 
gebouw, geheel of ten deele ... . . a ls school-
gebouw beschikbaar wil stellen en .... . het 
schoolbestuur weigert dat gebouw te aanvaar
den, de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kan 
worden ingeroepen; dat het huns inziens aan 
geen twijfel onderhevig is; dat met "dat ge
bouw" in de bedoelde wetsbepaling ook het 
ten deele aangeboden schoolgebouw wordt be
doeld en er naar hunne meening geen reden 
is het woord in art. 83, 5e 1 id, anders te in
terpreteeren; dat bovendien, naar het hun 
voorkomt, moeilijk is aan te nemen, dat "ge
bouw" in art. 83, eerste en tweede lid, de 
beperkte beteekenis heeft, welke daaraan door 
Gedeputeerde Staten bij hunne beslissing is 
toegekend; dat voorts bij de door Gedeputeer
de Staten gehuldigde uitlegging van het 
woord "gebouw" een zeer onbevredigende toe
.stand zou worden verkregen; dat namelijk 
volgens deze uitlegging de gevolgen, welke 
de wet aan de opheffing van een school ver
bi'ndt - overgang van den eigendom van het 
gebouw aan de gemeente (wat volgens inter
pretatie van de Kroon bij besluit van 6 J a
nuari 1928 aldus is uit te leggen, dat met het 
gebouw de inventaris van dat gebouw aan de 
gemeente overgaat), en het vervallen van de 
waarborgsom aan de gemeente - niet zouden 
intreden, wanneer de school was onderge
bracht in een gebouw, dat tevens wordt gP· 
bruikt voor de huisvesting van een andert1 
school; dat, ware deze opvatting juist, de 
vereeniging de beschikking zou behouden 
over de lokalen van de opgeheven school , 
het geheele gebouw aan den Neuweg zou 
kunnen gebruiken ten behoeve van de over
blijvende school voor gewoon lager onderwijs 
en · den e igendom van den inventaris van de 
opgeheven school zou behouden; dat het 

naar hun overtuiging niet in de bedoel ing 
van den wetgever kan hebben gelegen om 
alleen op grond van de omstandigheid, dat 
de ééne school in een afzonderlijk gebouw is 
gehuisvest, de andere samen met eene tweede 
inrichting van onderwijs in één gebouw is 
ondergebracht, in overigens gelijke omstan
digheden zoo verschillende gevolgen · aan de 
opheffing van een school te verb inden; dat 
zij derhalve van oordeel zijn, dat de bedoe
ling van den wetgever veel meer tot haar 
recht zou komen door eene interpretatie van 
het woord gebouw in art. 83, 5e l id, in dien 
zin, dat aan dit woord de beteekenis wordt 
gegeven, \velke de wet daaraan in art. 77, 
2e lid, zelf geeft; dat Gedeputeerde Staten 
voorts voor hunne beslissing aanvoeren, dat 
de bepalingen van art. 83, 5e lid , vorderen, 
dat hun besluit in de registers, bedoeld bij 
art. 671 van het B. W ., kan worden inge
schreven en zij in het onderhavige geval eene 
voor zoodanige overschrijving vatbare beslis
sing niet kunnen geven; dat Gedeputeerde 
Staten hierbij evenwel , naar de meening van 
hen, appellanten, uit het oog verliezen, dat 
de laatste zinsnede van de genoemde wets
bepaling de mogeliji.:heid van eene uitzonde
ring op den a lgemeenen regel van eigendoms
overgang opent; dat naar hunne meening 
met toepassing van deze zinsnede eene be
vredigende regeling is te treffen ; dat zij op 
grönd van een en, ander van oordeel zijn, 
dat niet in de beslissing van Gedeputeerde 
Staten kan worden berust, welke meen ing 
door den raad hunner gemeente wordt ge
deeld; 

0 . dat art. 83, 5e lid, der L ager Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat Gedeputeerde Staten 
kunnen bes! issen, dat de instelling of ver
eeniging blijvend heeft opgehouden het ge
bouw overeenkomstig zijne bestemming te ge
bruiken en dat, zoodra deze beslissing onher
roepelijk is geworden of in hooger beroep is 
bevestigd of genomen, zij zal worden over
geschreven in de openbare registers, bedoeld 
bij art. 671 van het B . W. , door welke over
schrijving de eigendom van het gebouw en 
bijbehoorenden grond op de gemeente over
gaat, vrij van a lle lasten en rechten, daarop 
door de instelling of vereeniging gevestigd; 

dat in het onderwerpelijke geval het ge
meentebestuur van Hilversum aan Gedepu
teerde Staten niet heeft gevraagd te bes! issen, 
dat de bovengenoemde schoolvereenii: ing blij
vend heeft opgehouden het schoolgebouw aan 
den Neuweg overeenkomstig zijne bestemming 
te gebruiken, doch zoodanige beslissing ui t
sluitend heeft verzocht met betrekking tot 
de in dit gebouw voor het uitgebreid lager 
onderwijs besch ikbaar gestelde lokalen, welke 
lokalen zich op de bovenverdieping van het 
gemelde gebouw beYinden; 

dat ten aanzien van deze lokalen a ll een de 
bovenvermelde bepalingen niet kunnen wor
den toegepast; 

dat immers, daargelaten nog dat in art. 83, 
5e I id, enkel en alleen sprake 'is van "het ge
bouw" , een eigendomsoverdracht als bovenver
meld ten aanzien van enkele lokalen niet kan 
plaats vinden; 

dat het gemeentebestuur weliswaar wijst op 
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het bepaalde in den laatsten volzin van het 
meergemelde 5e lid , inhoudende, dat in bijzon
dere gevallen ter beoordeeling van Gedeputeer
de Staten de instelling of vereeniging den 
eigendom kan behouden, tegen betaling aan de 
gemeente van eene door Gedeputeerde Staten 
vast te stellen vergoeding, van welke vergoe
ding de gemeente in dit geval bij voorbaat af
stand wenscht te doen, doch dat deze wetsbe
paling reeds daarom geen uitkomst geeft, nu, 
blijkens de stukken, de schoolvereeniging de 
beschikking over de bedoelde lokalen niet 
wenscht te behouden; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht op 
het verwek van het gemeentebestuur afwijzend 
hebben beschikt; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

13 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 82 j0 • art. 77.) 

Daar art. 77 ten opzichte van eene 
verandering van inrichting, die reeds vóór 
de aanvrage is tot stand gebracht, niet 
toegepast zou kunnen worden, gelijk art. 82 
uitdrukkelijk vordert, kan voor eene ver
andering van inrichting, die reeds vóór de 
aanvrage is tot stand gebracht, geen aan
spraak op medewerking van de zijde van 
den gemeenteraad worden ontleend. Hier
aan doet niet af, dat er over deze verande
ring reeds overleg met B. en W. had plaats 
gehad, aangezien dit overleg betrekking 
had op eene reeds eerder ingediende aan
vrage, welke door het schoolbestuur op 
verzoek van B. en W . werd ingetrokken. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van Christelijke scholen te 
Hoensbroek en Brunssum, gevestigd te Hoens
broek, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 31 December 1936, 
le Afd., La. 17106/ 2 R, tot ongegrondverkla
ring van zijn beroep tegen het besluit van den 
raad der gemeente H eerlen van 30 October 
1936, houdende weigering van de overeenkom
stig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor het maken van 
eene overdekte rijwiel bergplaats ten behoeve 
van de bijzondere school voor uitgebre id lager 
onderwijs, Spoorstraat n°. 56, te Treebeek, al
daar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, advies van 31 
Maart 1937, n°. 120; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 
April 1937, n°. 3445, afd. L.O.; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Limburg 
bij hun evenvermeld besluit hebben overwogen 
dat het maken van eene overdekte rijwielberg'. 
plaats naar het oordeel van hun college is aan 
te merken a ls eene verandering van inrichting 
van het schoolgebouw in den zin van art. 72 

der Lager-Onderwijswet 1920; dat evenwel - · 
nu op het tijdstip van de indiening der aan
vraag bij den gemeenteraad de bedoelde berg
plaats reeds was gemaakt en art. 77 der wet, 
hetwelk ingevolge art. 82 ten deze van toepas
sing is, niet meer kon worden nageleefd -
met den gemeenteraad moet worden aange
nomen, dat in casu geen aanspraak op mede
werking als bedoeld in art. 72 der wet kan 
worden gemaakt, te minder waar in deze geen 
sprake bi ijkt te zijn geweest van een spoedge
val, waarin het niet naleven van het gemelde 
art. 77 wude kunnen geacht worden gerecht
vaardigd te zijn; dat overigens het inrichten 
van een bergplaats voor 82 rijwielen ten be
hoeve van een school met 78 leerlingen ook 
naar het oordeel van hun college geacht moet 
worden de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, te overschrijden; 
dat de raad der gemeente Heerlen mit.dien 
de gevraagde medewerking terecht op de door 
hem in zijn besluit aangevoerde gronden heeft 
geweigerd; 

dat het appelleerend schoolbestuur in be
roep aanvoert, dat de wet niet tot de afwijzing 
van de onderwerpelijke aanvraag op den door 
Gedeputeerde Staten aangevoerden grond 
dwingt; dat integendeel de aanvraag overeen
komstig art. 75, tweede lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 behoort te worden ingewilligd, 
verm its is voldaan aan de in art. 73 dier wet 
omschreven vereischten; dat uit de omstan
digheid, dat over het aanbrengen van de rij
wielbergplaats inderdaad voorafgaand over
leg met burgemeester en wethouders heelt 
plaats geha d en de uitvoering van het werk 
ten slotte veel minder heeft gekost dan in de 
bij bm·gemeester en wethouders aanvankelijk 
ingediende raming van kosten was uitgetrok
ken, mag worden afgeleid, dat na het intrek
ken van de aanvankelijk ingediende aanvraag 
pl aats gehad hebbende uitvoering van het 
werk geenszins heeft tekort gedaan aan de 
bedoeling van het in art. 77 der wet voor
geschreven overleg, welk overleg in den door 
Gedeputeerde Staten bedoelden vorm echter 
volgens de wet niet is eene voorwaarde voor 
inwilliging van de aanvraag; dat Gedepu
teerde Staten voorts van meening zijn, dat 
het inrichten van eene bergplaats voor 82 
rijwielen ten behoeve van eene school met 78 
leerlingen de normale eischen, aan het geven 
van onderwijs te stellen, overschrijdt; dat het 
schoolbestuur ook deze opvatting onjuist acht, 
omdat rekening moet worden gehouden met 
de te verwachten toeneming van het aantal 
leerlingen der school, hetwelk thans reeds 
78 bedraagt, terwijl in het schoolgebouw bo
vendien is gevestigd eene 145 leerlingen tel
lende school voor gewoon lager onderwijs en 
de rijwiel bergplaats tevens dient voor plaat;. 
sing van het rijwiel van leerlingen en het 
personeel van deze school ; 

0. dat art. 77 der Lager-Onderwijswet 
1920, dat uitdrukkelijk bij art. 82 van over
eenkomstige toepassing is verklaard ten op
zichte van eene verandering van inrichting, 
niet toegepast zou kunnen worden ten op
zichte van eene verandering van imichting, 
die reeds vóór de aanvrage is tot stand ge
bracht; 

dat hieruit volgt, dat voor eene verande-
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ring van inrichting, die, als in het onderhavige 
geval, reeds vóór de aanvrage heeft plaats ge
vonden, géén aanspraak op medewerking van 
de zijde van den gemeenteraad aan art. 72 
d.er wet kan worden ontleend; 

dat het schoolbestuur er weliswaar op wijst, 
dat er over het aanbrengen van eene rijwiel
bergplaats reeds overleg met burgemeester en 
wethoudera had plaats gehad, doch dat zulks 
in deze niet ter zake dienende is, aangezien 
dit overleg betrekking had op eene eerder 
ingediende aanvrage, welke door het school
bestuur op verzoek van burgemeester en wet
houders werd ingetrokken; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

l4April 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gemeentewet artt. 280, 299, 301.) 

De Verordening bepaalt, dat de belasting 
wordt berekend naar de in de kadastrale 
leggers aangewezen belastbare opbrengst 
van de perceelen. 

In verband daarmede is, nu, naar de 
R. v. B. vaststelde, belanghebbende is 
aangeslagen als eigenaar van drie met 
sectie en nummers aangeduide kadastrale 
perceelen, met j uistbeid beslist, dat de 
aanslag terecht is opgelegd en het doet niet 
ter zake, dat als plaat elijke aanduiding 
staat ... singel in plaats van . .. straat. 
Immers naast deze kadastrale aanwijzing, 
waarop het blijkens de verordening aan
komt, is de plaatselijke aanduiding niet van 
gewicht en aen onjuistheid in deze laatste 
aanduiding vormt niet een misstelling of 
onjuiste tenaamstelling, als in art . 2 der 
verordening bedoeld. 

Nu de Controleur der gemeentebelas
tingen, blijkens art. 12 der verordening 
bevoegd op belanghebbende's bezwaar 
tegen den aan lag te beslissen, het aan den 
Gemeenteraad gericht bezwaarschrift als 
tot hem gericht heeft beschouwd en daarop 
een beschikking heeft gegeven, zijn belang
hebbende's belangen niet geschaad. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroep chrift in cassatie van A . 

te Leeuwarden, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de directe belastingE'n 
a ldaar, van 17 Nov. 1936 , betreffende den 
hem opgelegden aanslag in de Straatbelasting 
der gemeente Leeuwarden, over het jaar 1936; 

Gezien de stukken; 
0 . dat de Verordening tot heffing van een 

straatbelasting in de gemeente Leeuwarden, 
voor zoover hier van belang, luidt : 

Art. 1. In de gemeente Leeuwarden wordt 
tot het verkrijgen van een billijke bijdrage in 
de kosten, ten laste van de gemeente komende 
voor aanleg en onderhoud van openbare land
e n waterwegen in de gerneente, ,·oor hunne 
verlichting en voor afvoer van water en vuil, 
onder den naam van straatbolasting een be-

lasting geheven wegens gebouwde eigendo_m
men en daarbij behoorende erven, die · aan 
openbare land- of waterwegen in de gemeente 
belenden of in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan gelegen zijn. 

Art. 2. Belastingplichtig zijn zij , die krach
tens recht van bezit of eenig ander zakelijk 
recht het genot hebben van de eigendommen, 
bedoeld in artikel 1. · 

Als genothebbenden worden aangemerkt zij , 
die op 1 J anuari van het belastingjaar in de 
kadastrale leggers als zoodanig zijn aange
wezen, tenzij kan worden aangetoond, dat in 
de kadastrale leggers een misstelling of on
juiste tenaamstelling heeft plaats gehad of 
dat de vóór 1 Januari plaats gehad hebbende 
veranderingen daarin nog niet waren opge
nomen, in welke gevallen met den gewijzigden 
toestand rekening wordt gehouden. 

Art. 5. De belasting wordt berekend naar 
de belastbare opbrengst van de perceelen, aan
gewezen in de kadastrale leggers, of, voor 
zooveel de belastbare opbrengst niet in die 
leggers is opgenomen, maar het bedrag, waar
op zij vanwege en op kosten van de gemeante 
in verhouding tot de belastbare opbrengst rnn 
andere gelijk oortige perceelen zal zijn geschat. 

A rt. 12. Voor de toepassing van de artike
len 297, 299 en 300 der Gemeentewet treedt 
ten aanzien van deze verordening in de plaats 
van den Raad, Burgemeester en ,vethouders 
of van den Burgemeester, de Contrnleur der 
gemeentebelasti ogen. 

0. dat blijkens het aanslagbiljet, gedagtee
kend 10 Juli 1936, op het. kohier der st raat
belasting van de gemeente Leeuwarden, vast
gesteld door den Controleur der gemeente
belastingen den 29 Juni 1936, ten name van 
belanghebbende voorkomt de navolgende aan
slag: ,,Artikel kadastrale legger 9573, Belast
bare opbrengst (gebouwd) 5472. H effingsper
centage 61/2, Bedrag van den aanslag f 355.68"; 

0 . dat belanghebbende bij bezwaarschrift 
van 12 Juli 1936, gericht aan den Raad der 
Gemeente Leeuwarden, tegen dien aans lag als 
bezwaar heeft aangevoerd, dat op den ka
dastralen legger n° . 9573 voorkomen drie hui 
zen, staanrle en gelegen aan den Harlinger
singel, terwijl hij nimmer aan dien singel drie 
huizen in eigendom heeft gehad; 

0. dat de Controleur der gemeentebelastin
gen te Leeuwarden, ,,Gelezen een aan den 
Raad der gemeente Leeuwarden gericht schrij -
ven van 12 Juli 1936 van .. .... " het bezwaar 
van belanghebbende heeft afgewezen op grnnd: 
dat bel a nghebbende is aanges lagen voor de 
perceelen in den kadastralen legger aangeduid 
Harlingersingel Sectie D nos. 1249, 1250 en 
1251; dat de kadastrale aanduiding, waar het 
voornamelijk op aankomt, juist is, doch de 
plaatselijke aanduiding in plaats van Harlin
gersingel, zooals gebleken is, Harl i ngerstraat 
moet zijn; dat van een misstelling of onjuiste 
tenaamstelling niet kan worden gesproken, 
omdat door de kadastrale aanduiding Sectie 
D. nummers 1249, 1250 en 1251 voldoende 
wordt aangetoond, welke perceelen worden 
bedoeld ; dat vanwege het kantoor van het 
Kadaster en Hypotheken aan belanghebbende 
is medegedeeld, dat de plaatselijke aanduiding 
van zijn 3 perceelen zou worden veranderd van 
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Harlingersingel in Harlingerstraat en deze 
wijziging inmiddels heeft plaats gevonden; 

0. dat belanghebbende pij zijn beroepschrift 
aan den Raad van Beroep zijn bezwaar heeft 
herhaald en daaraan heeft toegevoegd, dat hij, 
op zijn aan den Raad der Gemeente Leeuwar
den gericht bezwaarschrift, van di en Raad 
geen antwoord heeft ontvangen, doch de Con
troleur der Gemeentebelastingen aldaar hem 
heeft bericht dat hij besluit belanghebbende's 
bezwaar af te wijzen; 

0. dat de Controleur in zijn vertoogschrift 
bij dit besluit heeft volhard, waarna de Raad 
van Bernep belanghebbende's beroep heeft 
afgewezen en daarbij heeft overwogen: 

"dat de R aad gezien de stukken van oordeel 
is, dat nu daaruit blijkt dat belanghebbende 
aangeslagen is als e igenaar van de dri e ka
dastrale perceelen Sectie D. nos. 1249, 1250 
en 1251 te Leeuwarden, de aanslag terecht is 
opgelegd en het niet ter zake doet dat a ls 
plaatselijke aanduiding staat Harlingersingel 
in plaats van Harlingerstraat ; 

dat voorzoover belanghebbende in zijn be
roepschrift gesteld mocht hebben er bezwaar 
tegen te hebben, dat de Controleur en niet de 
Raad beschikt heeft op zijn reclame, art. 301 
van de Gemeentewet bepaalt dat de belasting
verordening kan bepalen dat voor de toepas
sing van art. 299 der Gemeentewet, welk 
artikel de reclame behandelt, een gemeente
ambtenaar in de plaats van den Raad, van 
B. en W . of van den burgemeester kan treden 
en dat de bedoelde belastingverordening in 
casu zulk een bepaling inhoudt, zoodat ook dit 
bezwaar van belanghebbende in ieder geval 
ongegrond is;" 

0. dat belanghebbende in cassatie zijn gr ie
ven heeft herhaald en heeft verzocht den hem 
opgelegden aansl ag te vernietigen; 

0 . dienaangaande: 
dat de bovenvermelde verordening bepaalt, 

dat de belasting wordt berekend naar de be-. 
lastbare opbrengst van de perceelen, aange
wezen in de kadastrale leggers; 

dat in verband daarmede, nu, naar de Raad 
van Beroep vaststelde, belanghebbende is aan
geslagen als eigenaar van de drie met Sectie 
en nummers aangeduide kadastrale perceelen, 
met juistheid is beslist, dat de aanslag terecht 
is opgelegd en het niet te r zake doet, dat als 
plaatselijke aanduiding staat Harlingersîngel 
in plaats van Harlingerstraat; 

dat immers naast deze kadastrale aanwijzing, 
waarop het blijkens de verordening aankomt, 
de plaatselijke aanduiding niet va9 gewicht is 
en eene onjuistheid in deze laatste aanduiding 
niet vormt een misstelling of onjuiste tenaam
stelling, als in art. 2 der verordening bedveld; 

dat ook belanghebbende's belangen niet zijn 
geschaad doordat de Controleur der gemeente
belastingen, blijkens art. 12 der verordening 
bevoegd op belanghebbonde's bezwaar tegen 
den aanslag te bes! issen, dat bezwaar als tot 
hem gericht heeft beschouwd en daarop eene 
beschikking heeft gegeven; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

15 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT-
(Woningwet art. 1 j0 • art. 4.) " 

Door de toevoeging door Ged. Staten van 
een d erde lid aan een artikel eener bouw
verordening, dat reeds drie leden telt, heeft 
dit art. thans een tweetal derde leden en 
bevat dus een tegenstrijdigheid, zood at de 
beteekenis van het artikel langs den weg 
van interpretatie zal dienen te worden 
gevonden . Aangezien kennelijk door Ged. 
Staten bedoeld is, het nieuwe derde lid 
in de plaats te stellen van het oude, zal het 
artikel in dien zin zijn uit te leggen en toe 
te passen . Daar zich geen omstandigheden 
hebben voorgedaan, welke wijziging van 
hetgeen door Ged. Staten onder goedkeu
ring der Kroon was vastgesteld zouden 
kunnen rechtvaardigen, hebben Ged. Staten 
terecht goedkeuring onthouden aan het 
raadsbe~luit, dat beoogde de door Ged_ 
Staten aangebrachte toevoeging te doen 
vervallen . 

Wij WILHELMINA, en.z., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente D a lfsen tegen het be
si uit van Gedeputeerde Staten van Over ijssel 
van 17 November 1936, N°. 13631/9581, 4e 
afdeeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan eene wijziging van de bouwverordening 
van Dalfsen; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adv ies van 
31 Maart 1937, N° . 119 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Za ken van 10 April 1937, N °. 3049 
M/P.B.R. , Afdeeling Volkshuisvesting; 

0 . dat door Gedeputeerde Staten van Over
ijssel bij besluit van 19 Maart 1935, N °. 
2845/2166, 4e afdeeling, goedgekeurd bij Ons 
besluit van 25 April 1935, N °. 18, de bouw
verordening voor de gemeente D alfsen werd 
aangevuld als volgt: 

Art. 97 der Bouwverordening voor de ge
meente D alfsen wordt aangevuld met een der
de lid, luidende: 

"3. H et bepaalde in art. 43, derde l id, is 
mede van toepassing op bestaande woningen. 
Van de aldaar bedoelde verplichting kan tot 
wederopzegging vrijstelling worden verleend, 
doch alleen indien door belanghebbende wordt 
aangetoond, dat de woning voldoet aan de 
bepalingen vervat in het eerste en tweede lid 
van dit artikel. Geen vrijstelling wordt ver
leend, voordat de betrokken Inspecteur van 
de Volksgewndheid omtrent het desbetreffend 
verwek is gehoord" ; 

dat de raad der gemeente Dalfsen thans 
bij besluit van 1 October 1936, N°. 1667, art. 
97 der Bouwverordening voor de gemeente 
Dalfsen heeft hersteld, zooals dit luidde krach
tens zijn besluit genomen in zijne vergaderin
gen van 22 Augustus 1933 en van 16 J anuari 
1934, goedgekeurd door de Gedeputeerde Sta
ten van Overijsse l bij bes] uit van 21 Augustus 
1934, 4de afdeel ing, N°. 8974/7195, daarbij 
o.a. overwegende, dat de Bouwverordening 
voor de gemeente Dalfsen thans twee "derde 
leden" bevat, ten eerste "3. H et bepaalde in 
art. 43, derde lid, is niet van toepassing op 
bestaande woningen" en ten tweede de door 
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Ged. Staten aangebrachte aanvulling; dat de 
door Ged. Staten aangebrachté aanvulling 
in strijd is met de voorwaa,·den van aansluiting 

_bij de drinkwaterleiding destijds gesteld en de 
voor] ichting dienaangaande destijds verstrekt; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
hun besluit van 17 Noveqiber 1936, 0

• 13631/ 
9581, 4de afdeeling, aan dit raadsbesluit goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat art. 97 van de Bouwverordening voor de 

· gemeente Dalfsen, met name het 3e lid van 
dat artikel, is vastgesteld bij hun besluit van 
19 Maart 1935, N°. 2845/2166, goedgekeurd bij 
Ons besluit van 25 April 1935, N°. 18; dat 
nadien geen omstandigheden zijn opgetreden, 
_welke wijziging van het betrokken voorschrift 
zouden kunnen rechtvaardigen; dat dan ook, 
indien de opvatting van den raad, dat art. 97 
twee derde leden bevat, juist ware, de overi
gens op zichzelf zin looze bepaling in het des
tijds door den raad vastgestelde derde lid wu 
behooren te worden geschrapt en niet het 
voorschrift, a ls vastgesteld bij het vorenaange
haalde besluit van Gedeputeerde Staten dd. 19 
Maart 1935, goedgekeurd bij Ons bes lui t van 
25 April 1935, N°. 18; 

dat van bedoeld besluit van Gedeputeerde 
Staten de raad der gemeente Dalfsen bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, wan
neer een "bestaand" derde lid wordt aange
vuld door Gedeputeerde Staten met een ander 
derde lid, ronder het bestaande in te trekken, 
er aan de juistheid van de opvatting van den 
raad, dat er thans twee derde leden besLaan, 
niet valt te twij felen; dat het door den raa.d 
vastgestelde en nog bestaande derde lid niet 
zinloos is, hetgeen ook trouwens door Ged. 
Staten niet is bewezen; dat deze bepaling bij 
bes luit van Ged. Staten van 21 Augustus 1934, 
4e a fdeel ing, N° . 8974/7195, is goedgekeurd 
en dat toch niet mag worden verondersteld, 
dat Gedeputeerde Staten zin looze bepalingen 
goedkeuren ; dat daarentegen het door Gede
puteerde Staten toegevoegde en nog bestaande 
clerdè I iel dient te worden geschrapt, als zijnde 
in strijd met de voorstel I ingen destijds door 
het Rijksbureau voor drinkwaterleiding gewekt 
en in strijd met de voorwaarden, waarop de 
gemeente Dalfsen is aangesloten; dat volgens 
de courantenberichten Zij ne Excellentie Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken verleden 
jaa r bij de algemeene beschouwingen aan het 
1 id der Tweede Kamer der Staten-Generaal , 
den H eer van Dis, heeft verklaard, dat hij 
tegen de gedwongen aansluitingen bij de 
drinkwaterle iding was; 

0 . dat inderdaad door de toevoeging door 
Gedeputeerde Staten van een derde l id aan 
art. 97 van de Bouwverordening, dat reeds 
drie leden telt, dit artikel thans een tweetal 
derde leden heeft en dus een tegenstrijdigheid 
bevat, wodat de beteekenis van het artikel 
langs den weg van interpretatie zal dienen te 
worden gevonden; 

dat, aangezien kennelij k doo,· Gedeputeerde 
Staten bedoeld is, het nieuwe derde lid in de 
plaats te stellen van het oude, het artikel in 
di en zin zal zijn uit te leggen en toe te pas-

se~~t er naar Ons oordeel voor den raad veel
eer aanle iding wu hebben bestaan om voor de 

goede orde het oude derde I id in te trekken, 
dan om het nieuwe derde lid te doen verval
len· 

d~t toch geen omstand igheden zich hebben 
voorgedaan, welke wijziging van hetgeen door 
Gedeputeerde Staten onder Onze goedkeuring 
was vastgesteld zouden kunnen rechtvaardi 
gen; 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht de goed
keuring aan het -raadsbeslu it hebben onthou
den; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

15 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

De echtgenoote van iemand, met verlof 
uit Ned.-Indië hier te lande . vertoevende, 
wordt tijdens dat verlof krachtens rechter
lijke machtiging opgenomen in een krank
zinnigengesticht. De man van patiente 
vertoefde tijdens zijn verlof dan hier, dan 
daar, en had bij zijn te K. wonènc'en v3,der , 
waar hij ook nu en dan verbleef slechts een 
briefadres. Onder deze omstandigheden 
kan geen gemeente worden aangewezen als 
woonplaats in den zin van art. 39. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Bes] issende het geschil over de woon pi aats 

van de armlastige krankzinnige C. G. Schoon
derwald; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Maart 1937, n°. 110 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 April 1937, 
n°. 3573, Afd. Armwezen; 

0. dat Catharina G. Schoonderwald, des
t ijds echtgenoote van S. Slappendel, die in 
dienst was van de N. V. Handelsvereeniging 
"Amsterdam" ter Oostkust van Sumatra, doch 
met zijn gezin met verlof in Europa vertoef
de en toen veelal verbleef ten huize van zijn 
vader te Krimpen aan den Yssel, krachtens 
op 23 December 1929 daartoe aangevraagde 
rechterlijke machtiging werd overgebracht 
naar het krankzinnigengesticht Sint Anna, te 
Venray, daar haar geestestoestand zulks noorl
zakelijk maakte ; 

rlat over. de betaling van de kosten van 
verpleging van deze patiënte in het genoemde 
gesticht geschi l is ontstaan, nu S. Slappendel, 
wiens huwelijk met haar inmiddels bij von
nis van de Arrondissements-rechtbank te Rot
terdam d.d. 31 Maart 1930 werd ontbonden, 
die kosten te rekenen van 1 October 1936 
a f niet meer kan voldoen; 

dat burgemeester en wethouders van Krim
pen aan den Yssel niet bereid zijn gebleken, 
te voldoen aan het verzoek van Onzen Mi
niste,· van binnenlandsche Zaken de bedoelde 
verplegingskosten voor rekening van hunne 
gemeente te nemen, aangezien volgens hen 
S. Slappendel op 23 Dec. niet woonachtig 
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was te Krimpen aan den Yssel ; doch aldaar 
slechts zijn briefadres ten huize van zijn thans 
overleden vader had, ter staving waar
van zij aanvoeren, dat aan S. Slappendel in 
verband met den toestand van zijne vrouw 
vervroegd verlof naar Europa was verleend 
van 13 October 1929 tot 12 Juni 1930 ; dat 
direct na aankomst in Nederland, eind Novem
ber 1929, het gezinsverband werd verbroken; 
dat reeds vóór het verleenen van de rechter
lijke machtiging door hem een echtscheidings
procedure aanhangig werd gemaakt; dat hij 
vanzelfsprekend in dien tijd ook wel ten huize 
van zijn vader vertoefde, doch dat hij dit 
evenwo deed bij andere familieleden; dat tot 
23 December 1929 niet gesproken kon worden 
van een plaats van meer duurzaam verblijf 
van S. Slappendel; dat dit ook hierna niet 
het geval is ge,veest; dat Slappendel nadat 
de scheiding was uitgesproken, hertrouwde; 
dat hij reeds vóór dit huwelijk op kamers te 
Rotterdam is gaan wonen en zoowel daarvóór 
als daarna veelvuldig uitstapjes zoo binnens
lands als · buitenslands maakte, waarna hij be
gin Mei 1930 met zijne tweede echtgenoote 
naar Indië vertrok; dat hij tijdens zijn verlof 
niet in Krimpen aan den Yssel in de bevol
kingsregisters was ingeschreven ; 

0. dat volgens de voorstelling van zaken, 
welke het gemeentebestuur van Krimpen aan 
den Yssel met betrekking tot het vertoeven 
van S. Slappendel ten huize van zijn vader 
in den winter 1929/30 geeft, de band van den 
toenmaligen echtgenoot der patiënte met die 
gemeente moet geacht worden wo weinig hecht 
te zijn geweest, dat feitelijk van niet veel 
meer dan van een briefadres kan worden ge
sproken, en Slappendel destijds dan hier dan 
daar schijnt te hebben vertoefd; 

dat daartegenover geen feiten zijn komen 
vast te staan, waaruit wu zijn af te leiden, 
dat S. Slappendel destijds ten huize van zijn 
vader zijn hoofdverblijf wu hebben gevestigd ; 

dat onder deze omstandigheden geen vol
doende grond aanwezig kan worden geacht om 
aan te nemen, dat de gescheiden echtgenoot 
van de patiënte op 23 December 1929. datum . 
waarop de rechterlijke machtiging om haar in 
een krankzinnigengesticht te plaatsen werd 
aangevraagd, woonpl aats had te Krimpen aan 
den Yssel; 

dat evenmin eene andere gemeente als woon
plaats van S. Slappendel ten deze is aan te 
~vijzen ; 

dat mitsdien geene gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van de patiënte 
ten tijde, dat de rechterlijke machtiging, om 
haar in een krankzinnigengesticht te plaatsen, 
werd aangevraagd ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat geene gemeente kan worden 

aangewezen als de woonplaats van de armlas
tige krankzinnige C. G. Schoonderwald, voor 
de toepass ing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

15 April 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
art. 62.) 

Het afgeven van een gewaarmerkt, bij het 
klaag-, c.q. beroepschrift over t e leggen 
afschrift van het (de) aangevallen besluit, 
beslissing of uitspraak, kan slechts ge
schieden vanwege de autoriteit, die het (de) 
besluit, beslisPing, uitspraak heeft gegeven. 
Tot het waarmerken van een afschrift een er 
uitspraak van een gemeentel;_jke Commissie 
van Beroep is dus noch de gemeente
secretaris, noch de ·burgemeester, doch 
slechts de secretaris dier Commissie 
bevoegd. 

Uitspraak in zake: 
· het College van Burgemeester en Wethouders 

van Den Heldér, klager, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, niet verschenen, 

tegen: 
H . R. ,vonenäe te Den Helder, verweerder, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden: A. Kooiman, wonen
de te Bilthoven. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en W'ethouders van den 

Helder d.d. 22 Augustus 1936 hebben besloten 
met ingang van 24 Augustus• 1936 het wacht
geld van H . R ., als gewezen concierge van het 
voormalige gymnastieklokaal aan de Emma.
straat, thans bedragende f 320 per jaar; te 
d_oen vervallen, zulks op dezen grond, dat hij 
geweigerd heeft de hem door hen aangeboden 
betrekking van concierge der openbare lage
re school n°. 8 aan de Herzogstraat te aan
vaarden; 

0 . dat de Commissie van Beroep, bedoeld 
in a rt. 16 der "Verordening, regelende de 
toekenning van wachtgeld aan ambtenaren 
der gemeen to Den Helder" , bij uitspraak, 
welke 10 December 1936 door den Voorzitter 
en den Secretaris dier Commissie is geredi
geerd, heeft verklaard: 

a. dat appellant terecht bezwaar heeft ge
maakt tegen het aanvaarden der hem aange
boden betrekking; 

b. dat het Besluit van Burgemeester en 
\Vethouders van den H elder van 22 Augustus 
1936 , tot het doen vervallen van het aan 
appellant toegekende wachtgeld, ten onrechte 
is genomen; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
Den Helder, vertegenwoordigd door den Bur
gemeester, van deze uitspraak tijdig bij dezen 
Raad in beroep zijn gekomen en bij klaag
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
dezen Raad hebben verzocht de voormelde 
uitspraak te willen vernietigen en alsnog te 
willen bepalen, dat R. ten onrechte heeft 
geweigerd de hem aangeboden betrekking 
te aanvaarden en dat hun besluit van 22 
Augustus 1936 terecht is genomen; 

0. dat 's R aads fungeerend-Voorzitter bij 
beschikking van 4 Februari 1937 den Burge
meester van Den Helder, in zijn hoedanigheid 
van vertegenwoordiger van Burgemeester en 
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Wèthouders dier gemeente, niet-ontvankelijk 
heeft verkl aard in zijn beroep, op dezen 
grond, dat hij niet heeft voldaan aan de uit
noodiging van 's_Raads fungeerend-Voorzitter 
het dooi' hem gepleegde verzuim vóór 31 Ja
nuari 1937' te herstellen , te weten niet heeft 
overgelegd een door de bevoegde autoriteit 
gewaarmerkt volledig afschrift van boven
ge'noemde uitspraak der Commissie van Be
roep; 
" 0. dat de Burgemeester van Den Hel.der in 
·zijn voormelde hoedanigheid tegen genoemde 
beschikking tijdig verzet heeft gedaan met 
verzoek, alsnog een uirapraak te doen or:itrent 
het bij zijn klaagschrift ingestelde beroep; 

I n rechte: 
0. dat tengevolge van het tijdig gedane 

verzet, hetwelk niet nietig of ongegrond is 
verklaard, .':oormelde beschikking is vervallen; 

0. dat b1J het verzetschrift is betoogd, 1 °. 
dat de genoemde beschikking ten onrechte is 
genomen door den fungeerend-Voorzitter van 
dezen Raad, aangezien art. 68, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, bepaalt, dat een zooda
nige beschikking door het gerecht dient te 
worden genomen en 2°. dat bovendien niet 
in acht is genomen art. 68, lid 2, dier wet, 
h3ngezien bij de toezending van het afschrift 
der beschikking door den fungeerend-Voor
zitter niet is gewezen op het rechtsmiddel , 
dat tegen de beschikking kan worden aange
wend; 

0. dat deze beide grieven niet houdbaar 
zijn, ovèrmit.5 bij art. IX der wet van 11 
September 1936, Staarablad n°. 205, welk 
artikel ingevolge het bepaalde bij het Eenig 
artikel van het Koninklijk Besluit van 14 
December 1936, Staatsblad n°. 287, op 1 
Januari 1937 is in werking getreden, o.a. 
genoemd art. 68 is gewijzigd en bij di e wij
ziging de bevoegdheid tot het nemen van een 
beschikking, a ls de onderhavige, van het Ge
recht op deszelfs Voorz itter is overgegaan en 
de verplichting, bij de toezending van een 
afschrift der beschikking - welke toezending 
sedert 1 J anuar i 1937 niet door den Voorzit
ter, maar door den griffier behoort te ge
schieden en in casu ook geschied is - - te 
wijzen op het rechtsmiddel, hetwelk tegen 
die beschikking kan worden aangewend, is 
vervall en; 

0. dat bij het klaagschrift was overgelegd 
een door den Secretaris der gemeente Den 
H elder voor eensluidend afschrift geteekend 
afschrift van het schriftuur, waarin voormel
de uitspraak der Commissie van Beroep, be
doeld in art. 16 van vorengenoemde Veror
dening, was vastgelegd; 

0. dat 's Raads fungeerend-Voorzitter den 
Burgemeester van Den H elder daarop heeft 
uitgenoodigd, ingevolge het bepaalde bij art. 
66 der Ambtenarenwet 1929, vóór 31 Janu
ari 1937 over te leggen een door de bevoegde 
autoriteit gewaarmerkt volledig afschrift van 
vorengenoemde uirapraak : 

0. dat de Burgemsaster daarop heeft inge
zonden een, op 8 Januari 1937 ter gr iffie 
van dezen Raad ingekomen, door hemzelf 
voor eens! uidend afschrift geteekend af~chrift 
van vorenvermeld schriftuur; 

0 . dat evenwel noch de gemeente-secreta
ris, noch de Burgemeester, een autoriteit is, 

bevoegd tot het waarmerken van een afschrift 
van een bes! issing van de .Commissie van Be
roep , doch dit waarmerken uit ·den aard der 
zaak behoort te geschieden door den secre
taris dier Comm issie; 

0 . dat weliswaar bij het verzetschrift door 
den Burgemeester wordt aangevoerd, dat hij 
overigens nochtans van meening is, dat het 
oorspronkelijk ingezonden afschrift, dat ge
waarmerkt was door den Gemeentesecretar:a, 
voldoet aan den e isch, daaromtrent gesteld. 
omdat, ter uitvoering van de bepaling van 
art. 19 der "Wachtgeldverordening Ambte
naren", de Commissie van Beroep haar besluit 
aan Burgemeester en Wethoûders ter kennis 
heeft gebracht door toezending van een door 
den secretaris dier Commissie gewaarmerkt 
afschrift daarvan, welk afschrift sinds de ont
vangst daarvan door Burgemeester en Wet
houders derhalve behoort tot het archief der 
gemeente, wodat ingevolge art. 7 van de door 
den Raad vastgestelde en overgelegde instruc
t ie , de Gemeentesecretaris, als beheerder van 
het archief, bevoegd is tot het afgeven van een 
afschrift van bedoeld stuk, doch deze rede
neering door dezen Raad niet kan worden aan
vaard· 

0. ~ch dat de Ambtenarenwet 1929 eischt 
de overlegging van een gewaarmerkt afschrift 
van het(de) aangevallen besluit, beslissing of 
uirapraak en het afgeven van zulk een afschrift 
slecht.5 kan geschieden vanwege de autoriteit, 
die het(de) besluit, beslissing of uitspraak ge
nomen of gegeven heeft; waarbij nog worde 
opgemerkt, dat, gelijk volgt uit hetgeen in de 
vorige rechtsoverweging uit het verzerachrift 
werd aangehaald, de gemeentesecretaris niet 
in staat is een afschrift van de ten deze aan
gevallen uirapraak te maken, doch slecht.5 een 
afschrift van een afschrift daarvan, waarme
de echter niet vol <laan wordt aan den e isch 
der Ambteuarenwet 1929; 

0. dat uit dit alles volgt, dat klagu niet 
heeft voldaan aan de tot hem door 's Raads 
fungeercnd-Voorzitter d.d. 30 December 1936 
gerichte uitnoodiging tot herstel vóór 31 
Januari 1937 van het door hem gepleegde 
verzuim, zoodat hij in zijn beroep niet-ont
vankelijk moet worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het College van Burgemeester 

en Wethouders van Den H elder niet-ontvan
kelijk in zijn beroep. 

(A.B.) 

15 April 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(B. W. art. 1401; R. 0. art. 54; Alg . Reg!. 
v. Pol. riv. en rijkskan . art. 8.) 

In art. 8 van het Alg. Regl. v. Pol. voor 
riv. en rijkskan. mag de term "aanleggen" 
niet buiten hare gewone r eteekenis worden 
uitgebreid. N 11 vnstr.taat. dat het schip noch 
4.an den wit! der haYen, noch aan een 
steiger of soortgelijk kunstwerk fü~TJ!aats 
heeft gekozen - het schip lag n aast" eene 
rij vaartuigen gemeerd (Red.) - heefu de 
Rechtb. ten onrechte geoordeeld , dat art. 8, 
eer~te lid zou zijn overtreden. 

Ad1>.-Gen. Berger conform, en bovendien: 
Ook al ware de overtreding gepleegd, dan 
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zou zullrs nog niet de a lgebeele afwijzing 
der •vordering rechtvaardigen. 

rTwee verzekeraa~s vorderen, als ge
treden in de rechten van den benadeelde, 
bij ééné dagvaarding ieder een bedrag van 
f 249.50. De Rechtb. doet in hoogste ressort 
recht. Zie hierover Concl. Adv.-Gen.]. 

1. de Mannheimer Versicherung Gesellschaft, 
gevestigd te Mannheim, 2. de Naamlooze Ven
nootschap Verzekering Maatschappij de Neder
landsche Phoenix, gevestigd en kantoor hou
dende te Rotterdam, eischeressen tot cassatie 
van een door de Arr.-Rechtbank te 's -Graven
hage, den 20 Februari 1936 tusschen partiJen 
gewezen vonnis', advocaat Mr. A. E. J . Ny
singh; gepleit door Mr. P. J. de Kante1·, 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, zetel hebbende te 
's-Gravenhage, verweerder in cassatie, advo 
caat Jhr. Mr. G. W. van der Does, gepleit 
door Mr. A. F. Telders. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Be1·ger. 

De eischeressen hebben met de N . V. Vacier
landsche Assurantie Maatschappij te Rotter
dam, welke zich niet in cassatie heeft voorzien, 
van verweerder gevorderd betaling aan ier:ler 
van haar van een bedrag" van f 249.20 met 
bijkomende vorderingen, als getreden in de 
rechten , welke de, door ieder van haar met 
dat bedrag schadeloos gestelde, verzekerde, de 
N . V . Scheepvaart Maatschappij Adrianus Jo, 
hannes van Haaften, tegen verweerder zoude 
hebben verkregen ter zake van schade, op 23 
:Maart 1932 in de haven van den Oever aan 
het schip Adrianus Johannes overkomen door 
het bij eb lek stooten van dat schip op uit den 
bodem dier haven uitstekende palen van een 
afgebroken steiger. Tegen het vonnis der Arr.
Rechtbank a lhier, waarbij die vorderingen op 
de hieronder vermelde gronrlen werden afge
wezen, hebben eischewssen aangevoerd als 
middel van cassatie: , , . _ 

,,S: of v. t. van artt. 1, 8 en 50 i.v. m. artt. 
13, 14, 15, 22, 28, 48, 49 en 51 K. B. van 24 
November 1919 S. 765 tot va tstelling van· een 
algemeen reglement van politie voor riv ieren, 
kanalen, havens, sluizen, bruggen en daartoe 
behoorende werken .onder hèt . beheer van het 
Rijk, 1, 3, 4 en -6:-yan de Wet van -28 . Februari 
1891 S'. 69· tot vaststelling van bepalingen,• 
betreffende 's Rijkswaterstaatswerke.n, 1, 49 en. 
"10 llinnenaánvaringsreglement i, v. m. art 1 
Wét van 15 April 1891 S. 91, 1401, 1402, 140:!. 
1902, 1903, 1932 B . W. , 284, 534, 535, 5·36 . 
537, 544, 544a, 748, 749, 756 K , 1, _5,- 48, 59, 
103, '199, 200 en 200a 'Rv., door in dit geding, 
waarin. onder meer door de thans-eisoheressen 
als. gesubrogeerolen ieder in-éen gedeel te van de 
rec_hten van de eigenàres-reederij van het schip 
Adrianus J-ohannes tegen ' den , Staat, wordt 
_gevorderd vergoe'ding yan schade, door. dat 
.schip in Maart 1.932 in de Haven .to den Oever 
beloopen, op de -grondèn, · in , het vonnis ver
meld, welke ·hiercip neerkomen, dat de plaats 
waar_ dat schip Ligplaats had , genomen,, niet 
was .de bestemd<;, aanlegplaats, hedoel.d in art: , 
8 van het ten deze ,toepasselijke Reglement van 
Pol it,i-e., dat ait_ aTtikel n iet onderscheidt -tu s•• 
.schep ~_\,;aan.l.egget?,'~'.'-en ~;,ga<;LI1 l i•ggen~' of: ,,lig-

plaats nemen!', dat de Adrianus Johannes 
niet geacht mag worden op de daarvoor be0 

stemde aanlegplaats te hebben aangelegd, en 
dat eischeressen niet hebben gesteld d;it do 
schipper van de Adrianus Johannes vergun
ning had verkregen om met zijn schip op de 
in de dagvaard ing vermelde plaats te gaan 
li ggen noch dat hem zulks door een ambte.naar 
van den Waterstaat was bevolen, ronder verder 
onderzoek van de posita van dagvaarding en 
met voorbij gaan van het door de eischeressen 
aangeboden bewijs de ;ngestelde vorderingen 
af te wijzen, ten onrechte: 

a. omdat eischeressen vorderen vergoeding 
van schade, aan het schip toegebracht tenge
volge van onrechtmatige daden resp. nalatig
heden van den Staat of van personen, waar
voor de Staat aansprakelijk is en van diern 
resp. hun schuld, immers op grond van de. 
feiten , woals die bij inleidende dagvaarding 
zijn gesteld, welke in het kort neerkomen op 
het in strijd met zijn of hun plicht, alth ans 
met de tegenover de de haven bewekende 
schepen en schippers in acht te nemen zorg
vuldi gheid, onvoldoende en onbehoorlijk ver
wijderen van steigerwerken, althans het niet 
aangeven noch doen wa&rschuwen ditt gevaar 
dreigt, en deze vorderingen toewijsbaar blijven, 
ook al wu de Adrianus Johannes ill strijd met 
art. 8 van het· toepasselijk Reglement hehben 
gehandeld, waar dit Reglement, a !thans ge
noemd art. 8 strekt ter bescherming van wa
terstaatswerken, en voorkoming van bescha
diging daarvan, (waarvan ten deze geen sprake 
is) en geensz ins ter voorkoming van gevaar 
van beschadiging van schepen (als ton deze 
zich voor heeft gedaan), zoodat het niet han
del en overeenkomstig dat reglement niet op
levert een onrechtmatige daad en schuld aitn 
de zijde van het schip of den schipper, " ·elke 
voor deze procedure V!!n belang 7.,0u kunnen 
zijn en afwijzing der vordering vermag te 
wettigen. 

b. omdat, zelfs indien het niet handelen ·over-' 
eenkomstig art. 8 vorenbedoeld zou opleveren 
onrechtmatige daad enjof schuld van het schip 
of den schipper welke ten deze van belang 
wu zijn, zulks afwijzing der vordering en niet. 
onderzoek van de vraag .wat er is van de den 
Staat ve1·weten feiten n iet wettigt, omdat,. zijn 
de posita _ der inleidende , dagvaarding juist, 
dan toch in ieder geval mede_ ·schuld iian de 
zijde van .den Staat aanwezii is te ,,~hten. zoo : 
ciat de Rechtbank de aansprakelijkhe id van 
den Staat dan had behooren vast t" ste ll en in 
evenredigheid aan het gewicht der wf'derzijds 
begane fouten en niét de vorderingen zcmder 
meer geheel had mo<sen afwijzen, • . 

c. omdat de . Rechtbank .op vorenstaande 
grpnden in ieder ge~al. had moeten bes! i;rnn . 
on1tp~9t het ve1:wij t, cJat .irt . éleZe procedure .aan · 
den ,.St_aat word~ .,gero.aakt,_ dat het schip r;esp;_ 
de schipper,_. doqr het h,aveupersoneel niet is 
docb had _b()hooren_ te ziir:i_- ge.,v~a~sehl\wd., yo(lr 
hét gevaat; dat dreigde b1J -dé· ligplaats, ,,00:ils 
deze M''lr<l igg\lpom.en, ,. - . _ 
_ d. -amdat . d.e ,R eohtban}< aàn .art. 8 V.Qren

bE{dóe l d \l01J. orrjuiste beteekenis toekf)pt erÏ de 
Adrianus Jo4a.nn!)s .c;\an . ook ;·g'ëiinszins ,a_nti,, 
reglemept_air · geha!'deld ,heef,t, ,qaa1· , 1-\et lig
plp11ts ;nemflP., _. ,lOOa ls dat 

1
.v.an, dç . i\clriµnus , 

Johanqei;, , ;in 1; !le'l- , Joax çr,i ,Jlngs a,i;i~ere;, d:i,a i:.. 
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liggende schepen, in afwachting van het aan
leggen ter bestemder aanlogplaats, d . i. ter 
losplaats, geenszins door art. 8 wordt verboden 
of onder het daar bedoel de "aanleggen" is te 
begrijpen en integendeel overeenkomstig het 
Binnenaanvaringsreglcment zoo mogelijk aan 
de zijde van het vaarwater had te geschiPden, 
nu, gelijk eischeressen hebben gesteld, de 
havenmeester of diens onderga chikten hebben 
nagelaten het schip een andere plaats aan te 
wijzen". 

D e bij pleidooi namens verweerder gec,pperde 
twijfel nopens de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep schijnt mij ongegrond. De vor
dering van elke eischeresse gaat de waarde 
van f 400 in hoofdsom niet te boven, zoodat, 
overeenkomstig art. 54 aanhef en onder 2° 
R. 0., de Rechtbank in het hoogste ressort ken
nis nam van iedere van deze , in ééne dag
vaarding vereenigde, persöneele vorderingen 
(vg., voor wat betreft art. 38 onder 1 ° R. 0. : 
H. R. 20 Juni 1895 W . 6691 ; 10 foi 1329 
W. 11989 , N. J. 1929, 1094}. 

De R echtbank heeft de vorderingen van 
oischeressen afgewezen op grond, dat de Adri 
nus Johannes ter plaatse niet mooht li gg,m 
i. v. m . de bepaling van art. 8, eerste lid, van 
het - ook op de onderwerpelijke haven toepas
selijk - Algemeen reglement voor rivieren en 
Rijkskanal en (K. B. van 24 November 1919 
S. 765} , luidende: ,,Tenzij met vergunning of 
op uitdrukkelijk bevel van een ambtenaar van 
den waterstaat, is het verboden, in eenig ka
naal of in eenige haven, elders dan op de 
daartoe best~mde aan legplaatsen, aan te leg
gen of m0t vaartuigen, naast el kan<ler vast
gemaakt, te varen" . Onder d van het middel 
wordt evenwel m. i. terecht bestreden, dat het 
schip zich aan overtreding van deze bepaling 
zoude hllbhPn schuldig gemaakt. Eische rcssen 
hebben bij inleidende dagvaard ing gesteld, dat 
de Adrianus Johannes bij aankomst in de 
haven ligplaats heeft genomen langs zijde 
van eene r ij andere, aldaar gemeerd liggende, 
chepen op omstreeks zestig meter uit den 

Oostelijken havendam, aan welken dam de1,e 
rij schepen aansloot. H et betoog van eische
ressen, dat de schepen, welke het dichtst I angs 
den wal lagen, geacht moesten worden op de 
daartoe bestemde aanlegplaats te hebben aan
gelegd en dus de Adri anus Johannes, ligplaats 
nemende daar, waar reeds eene heele rij sche 
pen ligplaats hadden, evenzeer geacht mocht 
worden op de daa rtoe bestemde aanlegplaats 
te hebben aangelegd, is door de R echtbank 
verworpen en in cassatie wordt hierop niet 
teruggekomen. Terecht m. i. handhaven de 
eischeressen echter hare, in het bestreden von
nis eveneens verworpen, stelling, dat voor <lc 
beoordeeling, of art. 8 van voormeld reglement 
door den schipper van de Adrianus Joha nnes 
werd overtreden, onderscheiden dient te wor
den tusschen "aanleggen" eener- en .,gaan 
liggen" of " ligplaats nemen" anderzijds. Dat 
het reglement die onderscheiding kent, valt 
toch, ook naar mijne meening, af te leiden , uit 
verschillende andere bepalingen van dat r i>gle
ment, met name uit art. 50, luidende: ,,De 
schippers van stilliggende vaartuigen en vlot 
ten zijn verplicht, op een kanaal of in el'ne 
haven te verhal en naar de ligplaatsen, die hun 
door de ambtenaren van den waterstaat wor-

den -aangewezen en die, wo noodig, doo:r dezen 
kunnen worden veranderd", alsook uit artt. 
49, 51, 13, 15 , derde lid, 22 en zelfs uit het 
tweede lid van art. 8. Uit al deze voorschl·iften 
in onderling verband blijkt immers duidelijk , 
dat het reglement vooronderstelt, dat schepen 
in de haven ook wel li gp laatsen mogen in 
nemen, welke niet zijn aanlegplaatsen, a ls in 
art. 8 eerste I id bedoeld. u uit niets is ge
bleken, noch gesteld, dat het bedoelde se-h ip, 
voor roover het a l niet geacht kon worden aan 
een ige, daartoe bestemde aanlegplaat.~ te heb
ben aangel egd , eene overigens door het regk-
ment verboden ligplaats roude hebben ingeno
men, kon er derhalve m. i. van overtreding 
van het reglement geen sprake zijn, roodat 
reeds op dezen grond het bestreden vnnnis , 
naar mijne meening, niet in stand zal kunnPn 
blijven. 

Doch, ook al ware dit anders en al zoude 
het schi p zich inderdaad wel aan de door de 
R ech tbank aangegeven overtreding hebben 
schuldig gemaakt, dan wettigde dit, naar het 
mij voorkomt, nog geenszins de a lgehee le 
afwijzing der vorderingen wn<ler onderzoek 
omtrent de gestelde schuldige verzuimen van 
verweerder of van personen, voor wie hij aan
sprakelijk is, en met voorbijgaan van het door 
eischeressen aangeboden bewijs. D e in onder
deel a van het middel aangevoerde vraag, 
welk belang het overtreden voorschrift bedoelt 
te· beschermen, behoeft m . i. ten dezen niet te 
worden beslist. Gesteld, toch zelfs, dat het 
dc,or de Adrianus Johannes overtreden voor
schrift, behalve ter bescherming van water
staatswerken, ook roude strekken ter voor
koming van gevaar voor beschadiging van 
schepen, welke van de haven gebruik maken, 
dan behoeft zulks nog niet noo<lw,mdig ten 
gevolge te hebben, dat het schip, hetwelk dit 
voorschrift overtreedt daarom a lleen reeds 
bezwaard zoude moeten worden met a ll e risico, 
daaraan verbonden, met name ook met schade, 
die, ofsch(l(ln zij bij naleving van het regl e
ment wellicht achterwege ware gebleven, toch 
niet ronder meer geacht kan worden het rede
lijkerwijze te verwachten gevolg van de ge
pleegde overtreding te zijn geweest, immers, 
volgens het door eischeressen gestelde, door 
tijdige waarschuwing van de zijde van ver
weerders personeel had kunnen wnrden voor
komen en dus, minst genomen, door schuld 
van weerszijden veroorzaakt zoude kunnen 
worden geacht. 

Bij arrest van 29 Januari 1932 W . 12404, 
N . J . 1932, 330 (Brenninkmeijer/v. Hasselt) 
besliste Uw R aad dan ook, dat het geenszins 
aannemelijk is, da t de in art. 1401 B . W. 
geregelde schadevergoedingsplicht geheel of 
ten deele wu vervallen, ind ien de benadeelde 
zelf I aakbare daden heeft verricht, ronder 
welke de schade, schoon niet het redelijkerwij,,e 
te verwachten gevolg van die daden, geheel of 
ten deele achterwege zou zijn gebleven. Ten 
aanzien van den schadevergoedingsplicht, gere
geld in artt. 1402 en 1403 B . W. en in artt. 
536 en 537 K . voorzoove17 die ten dezen, 1. v. 
m . artt. 544a eerste lid, en 756 van laatst
gemel d wetboek van toepassing mochten ziju, 
zal uiteraard het zelfde moeten gelden, ook 
waar de laakbare handeling, gelijk hier, he
staat in overtreding van eenig reglement (vg. 



159 

H . R. 25 Juni 1915 W . 9860; 6 .Juni 19:ll 
W. 12330, N. J. 1932, 113; 17 Juni 19a2· W. 
12498, N . J . 1932, 1464). 

Het wil mij dan ook in overeenstemming 
met de onderdeelen b en c van het middel 
voorkomen, dat bij het bestreden vonnis, waar
in uitsluitend op grond van de bedoelde over
treding en ronder onderwek naar het, omtrent 
de schuld aan zijde van verweerder ge~teltle, 
alle schade voer rekening van de Adri11nus 
Johannes werd gelaten, de strekking van voor
melde wetsartikelen, waarbij , gelijk Uw Raad 
in zijn eerstgemeld arrest mede overwoog, van 
den veronderstelden regel , dat ieder zijll e igen 
schade draagt, wordt afgeweken, is miskend. 
wodat hierdoor m.i . gemelde bepalingen zijn 
geschonden, althans verkeerd toegepast. Ik 
concludeer mitsdien tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en tot verwijzing der zaak 
naar de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage ten
einde met inachtneming van het door den 
H. R . te wijzen arrest, verder te worden be
handeld en besli st. 

D e Hooge R aad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat de eischeressen tot cassatie den Staat, 

als exploitant en onderhoudsplichtige van de 
haven te den Oever, aansprake lijk hebben 
geacht voor de schade, overkomen aan het 
schip Adrianus Johannes, dat op 23 Maart 
1923 in genoemde haven ligplaats had _gekozen 
op ongeveer 60 Meter uit den oostelijken 
havendam langszijde een rij gemeerd ligg-endc 
schepen, welke rij op dien havendam aansloot, 
en toen, bij afnemend getij, lek is gestoot.en op 
een of meer ter plaatse uit den bodem omhoog
stekende afgebroken palen, over bi ijfselen van 
een lossteiger, die bij den aanleg van de haven 
had dienst gedaan; dat de eischeressen op dien 
grond, als assuradeurs van de Adrianus Jo
hannes en gesubrogeerd in de rechten harer 
verzekerde, van den Staat betaling hebben 
gevraagd van de door haar ter zake van voor
noemde beschadiging aan de eigenares van 
genoemd schip betaalde assurantiepenningen, 
voor ieder harer bedragende f 240 ; dat nadat 
de Staat, wegens onbekendheid met de gestelde 
feiten deze had ontkend, de Rechtbank met 
voorbijgaan van het door de eischeresscn ge
dane bewijsaanbod, de vordering heeft afge
wezen, waarbij de Rechtbank heeft overwof.'"n: 

,.dat de Staat bij dupliek er op heeft gewe
zen, dat de plaat.,, waar de Adrianus .Tohannes 
volgens de stellingen der eischeressen I igplaats 
heeft genomen niet is de bestemde aanleg
plaats bedoeld in art. 8 van het Besluit van 
24 November 1919, S. 765, welk R eglement 
van poli tie ten deze van toepassing is; . 

dat derhalve genoemd schip ter plaatse niet 
mocht liggen en de ondervonden schade niet 
voor rekening van gedaagde mag komen ; 

dat eischeressen daartegen hebben aange 
voerd dat het aanleggen waarvan art 8 
spreekt iets anders is dan het ligplaats nemen 
en gelet op het reglement tegen de ligplaats 
waar het schip ging liggen geen enkel bezwaar 
kon worden ingebracht; 

dat art. 8 van het Al6emeen reg-lement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen, welk 
reglement toepasselijk is onder meer op de 
havens behocrende tot de Zuiderzeewerken, 
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dus ock op de haven te den Oever, voorzoover 
ten de,,e van belang, bepaalt: 

Tenzij met vergunning of op uitdrukkelijk 
bevel van een ambtenaar van den watcrsi,aat, 
is het verboden, in eenige haven, elders dan 
op de daartoe bestemde aanlegplaatsen, aan te 
leggen; 

dat het artikel niet onderscheidt tnsschen 
"aanleggen" en "gaan liggen" of "ligplaats 
nemen'' · 

dat odk de reden van het verbod van art. 8 
van het reglement, welk :-eglement is gemaakt 
ter uitvoering van art. 1 wèt 28 Februa1·i l 891, 
S. 69 tot vast telling van bepalingen betref
fende 's Rijks waterstaatswerken, waarbij is 
bepaald dat ter bescherming van 's Rijks wa
terstaatswerken alsmede ter verzekering van 
het doelmatig en veilig gebruik dier werken 
door de Kroon bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur door straffen te handhaven bepalingen 
zullen worden vastgesteld , zich tegen de door 
de e ischeressen gewilde onderscheiding verzet, 
immers, gelet op art . 1 van de evengenoemde 
wet, het vere ischte van het verkregen hebben 
van vergunning als bedoeld bij art. 8 van het 
reglement evenzeer geldt voor het geval een 
vaartuig aanlegt aan een steiger of duk<lal f 
in de haven (art. 1 sub 2 van de Wet) a ls 
wanneer het in de haven gaat liggen; 

dat e ischeressen nog hebben betoogd dat de 
schepen welke het dichtst langs den wal lagen, 
geacht moesten worden op de daartoe bestemde 
aanlegplaats te hebben aangelegd en dus de 
Adrianus Johannes, ligplaats nemende daar 
waar reeds een heele rij schepen I igplaats 
hadden, evenzeer geacht mag worden op de 
daarvoor bestemde aanlegplaats te hebben 
aangelegd doch de R echtbank eischeres en in 
d it betoog n iet kan volgen; 

dat nu eischeressen niet hebben gesteld dat 
de sch ipper van de Adrianus Johannes vergun
ning had verkregen om met zijn schip op de 
in de dagvaarding vermelde plaats te gaan 
l iggen noch dat hem zulks door een ambtenaar 
van den waterstaat was bevolen, reeds op 
de1,en grond de vordering van de eischeressen 
behoort te worden afgewezen; 

0. dat eischeressen tot cassatie tegen deze 
uitspraak opkomen met het navolgende m iddel 
van cassatie: zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. dat de H . R. de vierde grief van het 
middel het eerst zal behande·len; 

0. dienaangaande: 
dat volgens het spraakgebruik met aanleg

gen door een schip wordt aangeduid het lig
plaats innemen aan den oever van een water, 
of aan een met den oever verbonden ste i ~e r 
of soortgelijk kunstwerk, in het bijwnder ·tot 
het laden en lossen van goederen alsmede het 
landen en aan boord nemen van passagiers ; 

dat echter volgens de Rechtbank "aanleg
gen" in art. 8, lste lid, van het algemeen 
Reglement van politie voor rivieren en Rijks 
kanalen een ruimere beteekenis dan de even 
vermelde wu hebben, immers e lk ligplaats 
nemen van een schip daaronder wu vallen ; 

dat, wat dit ligplaats nemen betreft, het 
Reglement in artt. 8 (2), 10 (2), 13, 15 (3), 
22, 26, 49, 50, 51, 80 en 84 een reeks voor
schriften bevat, die te dien aanzien, nik voor 
zich op bepaalde plaatsen of onder hepaalde 
omstandigheden, in acht moeten wt>rden ge-
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nomen en die ten deele, evenals de in qeschil 
zijnde bepaling, uitsluitend voor schepen in 
kanalen en havens gelden, ten deele a lgemeen 
lulden en dus mede op zich in die plaatsen 
bevindende schepen t.oepasselijk zijn; 

dat dit samenstel van voorschriften, voor 
zoover het op het verblijf van schepen iri 
kanalen en havens betrekking heeft, ware de 
opvatting der Rechtb. aangaande de bepa
lingen van art. 8, lid 1 juist, overbodig en 
dus zonder redel ijken zin zou zijn naast die 
bepaling zelve. die dan immers de regeling der 
li gplaatsen van schepen, op elke plaats, buiten 
de vaste aanlegplaatsen, en onder alle om
standigheden, aan de ambtenaren van den 
waterstaat wu overlat n; 

dat dit voldoende reden is om aan te nemen 
dat in meergemelde bepaling àe term "aan
leggen" niet buiten haar gewone beteekcnis 
mag worden uitgebreid en dit tP. m inder, 
omdat ook op zich zelf beschouwd die bepa
ling daart.oe geen aa,Jeiding geeft; 

dàt mitsdien, nu vaststaat dat de Adrianus 
Johannes noch aan den wal der haven noch 
aan een steiger als bovenbedoeld ligplaats 
heeft gekozen, de Rechtbank ten onrechte heeft 
geooroeeld, dat art. 8 lste Jid zou zijn over
treden, wodat de grief gegrond is; 

0 . dat derhalve de overige grieven, die allen 
ervan uitgaan, dat dusdanige overtreding wel 
zou hebben plaats gehad, buiten bespreking 
kunnen blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst de zaak nar.r de Arr.-Rechtbank 

te 's-Gravenhage, ten eir,de, met inachtnem ing 
van dit arrest, verder te worden behandeld en 
bes! ist. (Salaris f 400, Red.). 

( . J .) 

16 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
·(A rmenwet art. 40 ) 

Wel hebben B en W. vari Z. den arm
lastige een onder teuning toegekend van 
f 5.50 per week gedurende de eerste drie 
maanden na zijn vertrek uit deze gemeente, 
doch zulks kan niet worden beschouwd als 
invloed door dit college op zijn komst te A., 
in den zin van art. 40, aangezien deze 
ondersteuning· hem is verleend op zijn 
uitdrukkelijk verzoek in de geenszins 
onaannemelijke verwachting; dat hij ge
<lurende dien tijd er in zou. sla~en, J?:let 
behul_p van het hem van partwuJiere z1Jde 
verstrekt bedrijfskapitaal te A. zich en zijn 
gezin een bestaan te verschaffen , welke wijze 
van ondersteuning niet uitging boven het 
bepaalde hij art. 29•· 1 c lid der wet . 

Wij WILHELMI~A, enz., 
Besl issende -1\et -geschil over de betaling 

van de l<öste'h ván ''ondersteuning van het gezin 
Diederikus Wijting; 

De.n R aad 'van State; Afdeeling voor de Ge
schi ll en va,n •Bestuur, gehoord, advies van ·10 
Maa1't 1937, N° . 112 ; 

dp de · voordracht van _Onzen Minister van 
BÏnnenlandsche Zaken van 12 Apri} 1937, 
N°. 2930, Afdeelirtg Armwezen; . · 

0 . dat Diederikus· Wijting, te Zoetermeer, 
van· ·beroep carosserièbouwer en - st.offeerder, 

-'o 

zich, nadat hem door zijne werkgeefster ont
slag was gegeven, om steun bij burgemeester 
en wethouders dezer gemeente wendde, wel ke 
steun hem evenwel niet verleend werd, omdat 
hij weigerde te komen stempelen, wat hij be
neden zijn waardigheid achtte; 

dat, nadat bij hem het plan gerijpt was om 
naar Overijssel te vertrekken, vanwaar hij 
afkomstig was, om al daar een handel in 
boter en kaas te beginnen, waarin men hem 
van particul iere zijde te hulp was g-ekomen 
door het samenbrengen van een klein bedrijfs
kapitaal, hij zich t.ot burgemeester en wethou
ders van Zoetermeer wendde om nog eenige 
ondersteuning voor den eersten t ijd na zijn 
vertrek, aan welk verzoek het genoemde col
lege gevolg gaf, door hem nog gedurende 3 
maanden een bedrag van f 5.50 per week t.oe 
te zeggen, in het vertrouwen, dat het gezin 
daarmede weder op de been zou zijn gehol
pen; dat Wijting zich omstreeks 14 Mei 1936 
met zijn gezin in de gemeente Almelo vestig
de, waar hij, na verloop van eenigen tijd 
geheel broodeloos geworden, aangewezen werd 
op onderstand door het bestuur van de 'Pro
visorie of Algemeenen Armen taat a l daar; 

dat dit bestuur, van meening, dat op de 
komst van Wijting door burgemeester en 
wethouders van Zoetermeer invloed is u it
geoefend in den zin van art. 40 der Armen
wet, de tusschenkomst van Gedeputeerde Sta
ten van Overijssel heeft ingeroepen, tene inde 
een beslissing uit te lokken, als bedoeld in 
het 2e lid van dit wetsartikel; 

dat het bestuur daarbij opmerkt, dat het 
vreemd aandoet, dat burgemeester en wet
houders van Zoetermeer aan een persoon, die 
noch ingevolge de bepalingen der Rijkssteun
regeling, noch ingevolge de bepalingen der 
A11nenwet ter plaatse ondersteund werd, plot
sering "nadat zijn plannen t,ot vertrek vast
stonden" een uitkeering van f 5.50 per week 
hebben t.oegezegd, dat naar de meening van 
het bestuur door deze t.oezegging het vertrek 
naar Almelo aantrekkelijk en aanvaardbaar 
gemaakt is, dat Wijting zonder deze t.oezeg
g ing nooit naar Almelo zou zijn verhuisd; 

dat burgemeester en wethouder van Zoeter
meer van oordeel zijn, dat art. 40 der Armen
wet hier niet van t,oepassing . is, aangezien 
door hun college angstvalli g is vermeden op 
de plannen van Wijting, om naar Overijssel 
te ve,t:rekken, eenigen invloed uit te oefenen, 
en eerst, t.oen zijne plannen vastst.onden, zijn 
verzoek om steun is ingewilligd; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Zoetermeer weliswaar D . -'Wijting eene onder
steuning hebben toégekend van f 5 .50 per 
week gedurende de eerste drie maanden na 
zijn vertrek uit deze gemeente, doch dat 
zulks niet kán worden beschouwd als invloed 
door dit coll ege op zijne komst te Almelo, in 
den zin van art. 40 der Armenwet, aangezien 
blijkens de stukken, deze ondersteuning hem 
is ve'rleend op zijn ui td rukkelijk verzoek, in 
de geensz ins onaannemelijke verwachting, dat 
hij gedurende d ién -tij d er in zou slagen om 
met hehulp van het hem van particuliere 
zijde -iersfrekte bedrijfskapitaal in zijn nieuwe 

, woon_plaats zich en zijn gez in een· bestaan te 
v'erscha(fen, welke wij~e van onderstel1ning 
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niet uitging boven het bepaalde bij art. 29, 
le lid, der Armenwet; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, die zich hier niet 
voordoet, en dit artikel mitsdien met betrek
king tot dit geschil geene toepassing kan 
vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

l6April 1937. ARREST van den HoogenRaad . 
(Ongev.wet art. 95; M. en R.wet art. 25.) 

Blijkens de geschiedenis is overmacht 
hier gebezigd in den zin van een gebeuren, 
waarvan men noch den eigenaar of houder 
zelf, noch iemand, voor wien hij aan
sprakelijk is, een verwijt kan maken, welk 
geval zich hier, blijkens 's Hofs feitelijlie 
vaststelling, voordoet. 

Dat niet is komen vast te staan, welke 
bepaalde oorzaak van de aanrijding aan
wezig is, staat aan de vrijstelling van aan• 
sprakelijkheid ingevolge genoemd artikel 
niet in den weg. 

Anders Proc.-Gen. Besier. 

Mr. Dr. Henri Leonard van Duyl, in zijn 
hoedanigheid van Voorzitter van het Bestuur 
der Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, als 
zoodanig dit lichaam vertegenwoordigende, 
eischer tot cassatie van een op 24 Juni 1936 
door het Gerechtshof te Leeuwarden tusschen 
partijen gewezen arrest, advocaat Mr. A. E. 
J. Nysingh, 

tegen: 
L. G. van der Ploeg, garagehouder, wonende 
te Veendam, verweerder in cassatie, advocaat 
Mr. P. J. de Kanter, gepleit door Mr. R. 
Heeg. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
Dit cassatiemiddel luidt als volgt: 
"S. of v. t. van art. 25 Motor- en Rijwielwet 

i. v. m. artt. 1280, 1281, 1401, 1402, 1403, 
1902, 1903, 1952, 1953, 1958 en 1959 B . W., 
art. 48 Rv. en art. 95 der Ongevallenwet 1921, 

"doordat het Hof in dit geding, waarin werd 
vastgesteld dat de wielrijder Hesse in botsing 
is geweest met de ten proce$Se bedoelde auto
bus, en dat art. 25 Motor- en Rijwielwet de 
aansprakelijkheid van verweerder voor de 
schade medebrengt tenzij het beroep van ver
wef'rder op overmacht aannemelijk is. 

Over dit middel kan ik betrekkelijk kort 
zijn, omdat ik de daarin onder a verdedigde 
opvatting van het begrip overmacht in het 
eerste lid van art. 25 der Motor- en Rijwielwet 
met verwijzing naar de litteratuur en naar de 
wordingsgeschiedenis van dit wetsvoorschrift 
ook heb voorgestaan in mijne vordering tot 
cassatie in het belang der wet, voorafgaande 
aan 's Hoogen Raads arrest van 3 Januari 
1936 (W. en N. J. 1936, n°. 93) welke vor
dering de H. R. slechts heeft ter zijde gesteld 
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op grond van eene van de mijne afwijkende 
opvatting van het door mij bestreden vonnis. 

lk kan nu, voor wat de grief onder a van 
dit middel betreft, volstaan met mij aan deze 
vordering te gedragen, waarvan de strekking 
mij nog steeds juist toeschijnt, al is deze in de 
daaronder geplaatste noot van E. M. M. ge
deeltelijk bestreden. Met name ben ik niet 
overtuigd door diens tegenwerping, dat over
macht in ons recht volstrekt niet altijd een 
van buiten komende oorzaak zou zijn; daar de 
overmacht van art. 1281 B. W. 001<: in een 
persoonlijke omstandigheid als ziekte kan lig
gen. Immers ook in ziekte zie ik een voor den 
schuldenaar of voor den voor schade aanspra
kelijken persoon een positievè, van buiten 
komende omstandigheid, althans indien het -
wat wel de bedoeling moet zijn - een plot
seling hem overvallende en door hem niet 
voorzienbare ziekte geldt, niet het gevolg van 
een reeds lang bestaande en hem bekende 
kwaal. 

Met de slotsom, waartoe de Hooggeleerde 
schrijver van die uoot komt, kan ik mij echter 
geheel vereenigen, daar die dezelfde is, waar
toe ik ook in mijne vordering gekomen was. 
Daar diens stelling, dal. buiten de overmacht 
van art. 25 Motor- en Rijwiel"·et vallen en 
mitsdien aanspr.akelijkheid van den eigenaar 
of houder van het motorrijtuig medebrengen 
o. a. alle oorzaken van het ongeval, die niet 
opgehelderd kunnen worden, zelfs al zou gemis 
aan schuld bij den bestuurder bewezen worden, 
ten grondslag ligt aan grief b van het middel , 
acht ik ook deze subsidiaire grief gegrond. 

Een en ander brengt mede, dat het bestreden 
arrest zal moeten worden vernietigd en dat de 
zaak naar het Gerechtshof zal moeten worden 
teruggewezen om alsnog te onderzoeken, of 
van der Ploegs beroep op overmacht - anders 
dan in den zin van afwezigheid van schuld -
gegrond is. Ook in het stelsel van E. M. M ., 
dat aan grief b ten grondslag ligt, immers is 
dit noodig, daar het Hof niet uitdrukkelijk 
heeft beslist, dat de oorzaak van het ongeval 
niet is opgehelderd, al schemert deze opvatting 
in zijn arrest wel door. 

Ik concludeer derhalve, dat het bestreden 
anest zal worden vernietigd, dat het geding 
zal worden verwezen naar het Gerechtshof om 
met inachtneming van het door den H. R. te 
wijzen arrest verder te worden behandeld en 
beslist en dat de eischeres zal worden veroor
deeld in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans vari belang, blijkt: 
dat Geert Hesse, toen hij met andere wiel

rijders op den openbaren weg reed, in bot.,ing · 
is gekomen m e t een hem achteroprijdende 
autobus, waarvan partij van der Ploeg eige
naar en houder was en die bestuurd werd door 
zijn chauffeur Suk, tengevolge van welk onge
val H esse overleden is; 

dat de Rijksverzekeringsbank, stellende, dat 
Hesse destijds werkman in een verzekerings
plichtig bedrijf was en het ongeval hem in 
verband met zijn dienstbetrekking overkomen 
is, bij inleidende dagvaarding ingevolge art. 
95 Ongevallenwet 1921 op partij van der Ploeg 

Il 
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verhaal heeft gewcht voor uitkeeringen, di( 
zij stelt ingevolge evenvermelde wet ter zake 
van het ongeval te hebben gedaan; 

dat de Arr.-Rechtbank te Groningen, na ge
tuigenverhoor, bij vonnis van 29 November 
1935 de vordering als onbewezen heeft ontzegd; 

dat in hooger beroep het Hof omtrent de 
toedracht van het ongeYal heeft vastgesteld: 

1. dat de autobus behoorlijk en niet si inge
rend over den weg reed; 

2. dat de autobus tijdig signalen gaf en de 
wiel rijders daarop reageerden door naar den 
rechterkant van den weg uit te wijken; 

3. dat de autobus tijdig en voldoende naar 
links uitgeweken is, alvorens de wielrijders 
voorbij te rij den ; 

4. dat tijdens het voorbijrijden van de wiel
rijders, H esse op korten afstand van de linker 
tramrails reed en dat de autobus toen een 
ruimte van ongeveer één Meter liet tusschen 
den bus en H esse ; 

5. dat de autobus na het voorbijrijden van de 
wielrijders niet gesneden heeft; 

dat het Hof vervolgens heoft overwogen: 
"dat uit deze bewezen feiten volgt, dat de 

chauffeur Suk bij het inhalen en voorbijrijden 
van de wielrijders alle voorzichtigheid en ver
keersbeleid, die ter plaatse betracht behoorden 
te worden, in acht genomen heeft en dat der
halve aannemelijk is, dat de aan H esse over
komen schade te wijten is aan overmacht; 

"dat t.och dit woord in art. 25 Motor- en 
Rijwielwet, blijkens de geschiedenis van de 
wijziging van dat artikel in 1924 , niet in den 
zin van eene bepaalde, van buiten komende, 
oorzaak moet worden opgevat, doch veeleer 
het ruimer begrip bedoelt, dat de bestuurder 
van het motorrijtuig geen schuld aan het onge
val heeft gehad;" 

dat op deze gronden het Hof het vonnis 
waarvan beroep heeft bekrachtigd; 

0. dat de Rijksverzekeringsbank tegen deze 
uitspraak het volgende middel van cassatie 
aanvoert: zie concl. Proc.-Gen.; 

0. daaromtrent: 
dat art. 25 Motor- en Rijwielwet berust op 

de overweging, dat het gevaar, dat het verkeer 
met motorrijtuigen op den openbaren weg 
voor anderen oplevert, bij aanrijding of bot
sing te hunnen behoeve een aansprakelijkheid 
van eigenaar of houder tot schadevergoeding 
rechtvaard igt, die verder gaat dan de aan
sprakel ijkheid, welke naar het gemeene recht 
op hem wu rusten; 

dat het wetsartikel dit beginsel in dier 
voege uitwerkt, dat, - behoudens afwijkingen, 
die thans niet ter zake doen - de eigenaar of 
houder voor de schade aansprakelijk wordt 
gesteld, tenzij aannemelijk is, dat zij te wijten 
is aan overmacht; 

dat blij kens de geschiedenis overmacht hier 
is gebezigd in den zin van een gebeuren, 
waarvan men noch den eigenaar of houder 
zel f, noch iemand voor wien hij aansprakelijk 
is, een verwijt kan maken ; 

dat toch, toen op het amendement, waaruit 
art. 35 is ontstaan, een, door de Tweede Ka
mer niet aanvaard, sub-amendement werd 
voorgesteld om den oigenahr of houder ook 
dan van aansprakelijkheid vrij te stellen, in
dien aannem!)lij~ was, ,,dat hij de in de ge-

geven omstandigheden geboden wrg heeft in 
acht genomen", zoowel de voorstellers van het 
amendement als de Regeering, die zich tegen 
de door hen nader uitgewerkte regeling niet 
verzette, het sub-amendement hebben bestreden 
als overbodig, beiden met het betoog, dat over
macht daar is, waar schuld ontbreekt; 

dat bovendien diezelfde opvatting van het 
begrip overmacht ook bij de verdere behan
deling herhaaldelijk op don voorgrond is ge
steld, met name door do Regeering bij de 
verdediging in de Eerste Kamer van het in 
art. 25 neergelegd beginsel; 

dat uit hetgeen als voormeld door het Hof 
omtrent de toedracht der botsing en met name 
omtrent het rijden van den autobus heeft vast
gesteld, blijkt, niet alleen, dat de chauffeur 
aan de botsing geen schuld heeft, maar ook, 
dat evenmin sprake kan zijn van schuld van 
andere personen, voor wie van der Ploeg aan
sprakelijk is, noch van schuld bij dezen zelf; 

dat in de aldus vastgestelde feiten daarom 
tevens ligt, dat de botsing moet zijn veroor
zaakt door een andere oorzaak waarvoor noch 
van der Ploeg noch iemand, voor wien hij 
aansprakelijk is, verwijt treft, zij het ook, dat 
niet is komen vast te staan, welke bepaalde 
oorzaak dit geweest is ; 

dat dit laatste aan vrijstelling van aanspra
kelijkheid ingevolge art. 25 niet in den weg 
staat, nu , al moge de oorzaak van de botsing 
niet geheel zijn opgehelderd, daaromtrent toch 
woveel licht is verspreid, dat aannemelijk is 
en zelfs vaststaat, dat noch van der Ploeg noch 
iemand voor wien hij aansprakelijk is , daaraan 
schuld heeft; 

dat het middel mitsdien in zijn beide onder
deelen ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400, Red.) . 
(N. J.) · 

20 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT
(Motor- en Rijwielreglement art. 9.) 

Nu het raadsbesluit tot geslotenver
klaring, namens den raad door den voor
zitter en den secretaris geteekend, in 
afschrift is overgelegd, moet worden aan
genomen, dat het in den voormelden vorm 
door den gemeenteraad is genomen_ De 
bewering van appellant, dat het in afwijking 
van het voorstel van B . en W. door aan
neming van een voorstel van een raadslid 
genomen besluit niet zou zijn gemotiveerd 
naar den eisch van art. 9 3e lid, kan dus niet 
worden gevolgd. 

Wij \-VILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. J . Stalenhoef en 11 anderen, te Soest, te
gen het besluit van den raad der gemeente 
Soest van 20 April 1936, le Afd. n° . 4237, 
inzake geslotenverklaring van de Torenstraat 
in die gemeente voor het berijden van motor
r ij tuigen op twee wielen en met motorrijtuigen 
op meer dan twee wielen in de richting van 
Amersfoort naar Soest; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Januari 1937, n°. 19; 
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Op de voordracht ·van Onzen Minister van 
W aterstaat van 15 April 1937, n°. 423, afd. 
W aterstaatsrecht; 

0 . dat de Raad van Soest in zijne vergade
ring van 20 April 1936 heeft besloten : 
I. in te trekken de raadsbesluiten d.d. 13 
Januari 1928, le Afd., n°. 23-1-14, voor zoo
ver betreft punt b, en d.d. 29 Januari 1936, 
le afdeeling n°. 4237; II. de Torenstraat 
voor het berijden met motorrijtuigen op twee 
wielen en met motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen in de richting van Amersfoort 
naar Soest gesloten te verklaren; III, te be
palen, dat dit besluit in werking zal treden 
op den dag door burgemeester en wethouders 
te bepalen; daarbij overwegende, dat bij 
raadsbesluit d.d . 13 J anuari 1928, le afd . 
n° . 23-1-14, is besloten tot geslotenverklaring 
van de Torenstraat voor het berijden met 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen , zulks 
in de richting van Amersfoort naar Soest ; 
dat het in het belang van de vrijheid en vei
ligheid van het verkeer thans ook noodzake
lijk moet worden geacht ingevolge art. 8 vari 
het Motor- en Rijwielreglement, de genoemde 
Torenstraat gesloten te verklaren voor het be
rijden met motorrijtuigen op . twee wielen, en 
wel eveneens in de richting van Amersfoort 
naar Soest; dat immers de .breedte van de 
Torenstraat niet voldoende wordt geoordeeld 
voor zoodanig verkeer· in beide richtingen . en 
daarvoor gevaar oplevert; dat door deze ge
slotenverklaring het doorgaand verkeer geen 
ernstige belemmering zal ondervinden, daar 
dit zoo noodig ook · over andere wegen kan 
worden -geleid; 

dat van dit besluit A . J. Stalenhoef en 11 
anderen, allen wonende- te Soest, bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat de 
raad van Soest tot tweemaal toe in deze zaak 
heeft besloten in afwijking van een goed · ge
argumenteerde voordracht van burgemeester 
en wethouders. zonder dat daarvoor kl emmen
de en wettelijke argumenten zijn aangevóerd 
kunneri worden; dat weliswaar ten slotte in 
het raadsbesluit (waarvan te allen overvloede 
geconstateerd moet worden, dat de tekst niet 
aldus door den raad is vastgesteld geworden) 
vernield is, dat de sluiting in het belang van 
de vrijheid en de veiligheid van het verkeer 
noodzakelijk móet . worden geacht, daar de 
breedte van de Torenstraat niet voldoende 
wordt geoordeeld voor verkeer in beide rich
tingen en daardoor gevaar oplevert, doch dat 
zulks niet is in te zien; dat immers bij de 
besprekingen in den raad het algemeen ver
keersbelang ondergeschikt werd gemaakt aan 
de belangen van enkele boeren, di e met hun 
met paard bespannen wagens naar de Coöpe
ratieve Landbouwvereeniging aan de Toren
straat moeten . rijden en aan de belangen van 
die Coöperatieve Landbouw·vereeniging zelve; 
dat wel het alles beheerschende punt bij die be
sprekingen tot tweemaal toe is geweest de ge
melde particuliere . belangen en het verkeersbe• 
lang vrijwel niet aan de orde is gekomen; 
dat als gevolg. van die aangehaalde beslissin
gen automobielen en motorrijwielen niet meer 
de Toreristraat zullen mogen inrijden vanuit 
de richting Amersfoort naar de richting Soest, 
doch dat met paarden bespannen wagens en 

voertuigen zulks in de toekomst wèl · zullen 
mogen doen, zoodat het eenige _verschi l met 
den toestand van voorheen is geworden, da_t 
nu ook motorrijwielen ·niet de Torenstraat in 
de gemelde richting zuil.en mogen berijden ; 
dat dit nu wel wordt gemotiveerd met het 
belang van de veiligheid en vrijheid van het 
verkeer en met het opleveren van gevaar, 
doch dat niet valt in te zien, dat .motorrij
wielen op twee wielen de veiligheid en vrij
heid van het verkeer op de Torenstraat be
lemmeren, noch aldaar gevaar opleveren, 
terwijl door motorrijwielen in de Torenstraat 
nog nimmer moeilijkheden of aanrijdingen zijn 
ontstaan en dit soort van voertuigen ook da ar 
in het geheel geen hst of moeite veroorzaakt; 
dat B. en W. van derelfde meening zijn, ge
let op de beide door hen gedane voordrachten, 
terwijl ook nimmer bij de politie klachten 
zijn ingekomen omtrent last of gevaar, ver
oorzaakt door motorrijwielen op twee .wielen, 
die de To_renstraat van de richting Amers
foort af zijn ingereden ; dat de raad eigen
lijk al zelf de bes! issing heeft gegeven, of er 
van gevaar voor de vrijheid en veiligheid van 
verkeer of van gevaar voor het -verkeer sprake 
is, daar hij uitdrukkelijk heeft toegelaten, dat 
met paard bespannen boerenwagens de Toren
straat ook in de toekomst zullen mogen blij
ven berijden in de richting van Amersfoort· af 
naar Soest en het niet is in te zien, dat een 
smal motorrijtuig op twee wielen die vrijheid 
en die veiligheid van verkeer wèl in gevaar 
zoude brengen en wèl gevaar voor het ver
keer zelf zoude opleveren, als zooveel bree, 
dere en moeilijker te besturen boerenwagens , 
dikwijls zwaar en uitstekend geladen, veelal 
met dissels, én meest met twee paarden, gee
nerl ei gevaar opleveren, zooals de raad bij 
zijne bestreden beslissing kennelijk heeft uit
gemaakt; dat ten deze derhalve argµmenten 
aan 's raads beslissing hebben medegewerkt, 
die daarvan verre hadden behooren te blijven 
en in elk geval niet op de wet zijn gegrond
vest, terwijl ook in geen enkel opzicht is ko
men vast te staan, en zelfs niet eens aanne
melijk is gemaakt, dat motorrijwielen op twee 
wielen zóóveel gevaar voor de vrijheid en de 
veil igheid van het verkeer of voor dat vér' 
keer zelf opleveren, dat daardoor eene sluiting 
in één richting van de Torenstraat te Soest 
verantwoord kan zijn; dat immers die motor
rijwielen, smal als ze zijn en gemakkelijk be
stuurbaar, geen enkel gevaar opleveren, zeer 
zeker veel minder gevaar dan breede boeren
wagens, die toegelaten worden i1. beide rich
tingen, zood.at de argumenten, ten grondslag 
aan het bestreden raadsbesluit, daataan alge
heel ontvallen; dat zij allen last, bezwaar en 
schade zullen onde rvinden, indien mot.orrij
wielen voortaan niet meer de Torenstraat van 
Amersfoort af zullen mogen inrijden en het 
verkeersbelang zeker niet van zóó groot be
lang is, dat het ten deze zoude moeten prae
valeeren boven de belangen van hen, appel
lanten ; dat, integendeel dat verkeersbelang 
voor_ motorrijwielen op ' twee wielen ten deze 
vrijwel·, zooal niet geheel, nihil is, terwijl hun 
groote schade erdoor zoude worden berokkend, 
speciaal aan hen, die in de Torenstraat zaken 
en winkels drijven, die dan niet meer door de 
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mótorrijders uit de richting Amersfoort zullen 
worden gepasseerd en dus ook niet meer ge
zien; dat dit nog speciaal klemt voor die hun. 
ner, die aan de Torenstraat een café exploi
teeren, dat dan minder door bestuurders van 
motorrijtuigen zal worden gepasseerd en dus 
minder zal worden bezocht, terwijl voor een 
hunner, namelijk A. J . Stalenhoef, dat be
zwaar nog in extra groote mate zal klemmen, 
daar hij veel connecties met motorrijders en 
met vereenigingen van motorrijders heeft, die 
allicht - als ze van de richting Amersfoort 
uit zijne zaak aan de Torenstraat passeeren 
en daar andere motoren voor die zaak zien 
staan - zullen afstappen om ool!: zelf even 
aan te gaan, wat in de toekomst bij instand
blijving van het bestreden raadsbesluit voor 
50 % zal verminderen, terwijl in de huidige 
tijden het bedrijfsdebiet van zaken! ieden toch 
zeker niet dan in de alleruiterste noodzaak 
door de Overheid behoort te worden belaagd, 
welke alleruiterste noodzaak ten opzichte van 
bestuurders van motorrijwielen op twee wie len 
ten deze in verband met het hie1·voren opge
merkte, . niet geacht kan worden te bestaan; 

0. dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat door 
het openlaten van de Torenstraat te Soest 
voor het verkeer in beide richtingen mede met 
motorrijtuigen op twee wielen de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer ter plaatse in niet 
geringe mate zouden worden bedreigd; 

dat de raad mitsdien terecht van zijne be
voegdheid om tot de bovenbedoelde gesloten
verklaring over te gaan, gebruik heeft ge
maakt; 

dat nog in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, door den gemach
tigde van den appellant Stalenhoef is aange
voerd, dat de gemeenteraad door aanneming 
van het voorstel-Nooder in afwijking van het 
voorstel van B . en W. tot de meergemelde 
geslotenverklaring heeft besloten, zonder dat 
een gemotiveerd besluit, als door B. en W. 
bekend gemaakt, door den raad is vastgesteld 
en dan ook in deze niet een naar den eisch 
van art. 9, 3e lid, van het Motor. en Rijwiel
reglement met redenen omkleed, besluit ge
nomen is; 

dat echter, daargelaten, dat niet is beweerd, 
dat de motiveering van het raadsbesluit, zoo
als dit h iervoren is weergegeven, niet met de 
kennelijke bedoeling van den raad zou stroo
.ken, de appellant in dit betoog door Ons niet 
kan worden gevolgd, nu het voormelde raads
besluit, namens den raad door den voorzitter 
en den secretaris geteekend, i1, ,fschrift is 
overgelegd, zoodat moet worden aa <senomen, 
dat hetzelve in den voormelden vorm , ·,or den 
gemeenteraad is genomen; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor. en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

21 Apil 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
· (Gemeentewet art. 280.) 

De R. v. B., vaststellende dat de ge• 
bouwde eigendommen met de daartussen 
liggende ruimten behooren tot een or.deel
baar complex van onderling samen
hangende gebouwen en erven, ·heeft 
t erecht, in overeenstemming met den aard 
der straatbelasting, beslist dat è.e belasting 
in het onderwerpelijk geval wegens alle tot 
dat complex behocrende gebouwde eigen
dommen behoort te worden geheven. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in ci:.ssatie van Ged. 

Staten van Noord-Holland tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Amsterdam van 30 Nov. 1936, 
betreffende een aan de Provincie Noord-Hol
land opgelegden aanslag in de Straatbelasting 
van de gem. Velsen, belastingjaar 1935; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 1 van de Verordening op de 

heffing van een straatbel asting in de gem. 
Velsen, voor zoover hier van belang, bepaalt, 
dat in die gemeente, onder den naam van 
straatbelasting, een belasting wordt geheven 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die belenden aan of in de 
onmiddellijke nabijheid gelegen zijn van in 
dat artikel nader omschreven openbare land
wegen in die gemeente; dat aan de provincie 
Noord-Holland een aanslag in die belasting is 
opgelegd wegens gebouwde eigendommen, alle 
dienende voor de provinciale electriciteitsvoor
ziening en gelegen op eenzelfde kad. perceel 
hetwelk belendt aan de Rooswijkerlaan; dat 
Ged. Staten tegen dien aanslag bezwaar heb
ben gemaakt, betoogende, dat niet van belang 
is of de gebouwde eigendommen tot eenzelfde 
kad. perceel behooren of samen een complex 
vormen, maar dat ten aanzien van elk ge
bouwd eigendom afzonderlijk moet worden 
nagegaan, of het belendt aan of gelegen is in 
de onmiddellijke nabijheid van de Rooswijker
laan en dat dit slechts met twee der gebouwde 
eigendommen het geval is; dat de gemeente
raad van Velsen zich met de vooropgezette 
zienswijze van Ged. Staten heeft vereenigd, 
maar van oordeel zijnde, dat van de op het 
terrein gelegen gebouwde eigendommen niet 
twee, maar vier aan die eischen voldoen, den 
aanslag dienovereenkomstig heeft verminderd; 
dat Ged. Staten daarop in beroep hebben aan
gevoerd, dat ten aanzien van twee der ge
bouwde eigendommen, die de gemeenteraad 
heeft beschouwd als vallende onder de 'vér
ordening, ten onrechte is aangenomen , dat 
deze liggen in de onmiddellijke nabijheid van 
de Rooswijkerlaan en de gem . Velsen zulks 
heeft betwist; 

0. dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak de beschikking van den gemeente
raad heeft gehandhaafd op grond van de na
volgende overwegingen: 

,,dat de Raad met partijen van oordeel is, 
dat de kadastrale indeeling bij het opleggen 
van aanslagen in de straatbelasting op zich
zelf geen maatstaf behoort te zijn en dat de 
belastingplichtigheid van de verschillende ge
bouwde eigendommen afzonderlijk dient te 
worden onderwcht; 
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"dat het gemeenschappelijk uitgangspunt 
van partijen, dat de vraag of de gebou)ven te
zamen één complex vormen daarbij zonder be
lang is, den Raad echter onjujst voorkomt; 

,,dat de aard en de strekking der straat
belastinir integendeel meebrengen, dat wan
neer verschillende gebouwen met de daartus
schen liggende open ruimten een ondeelbaar 
samenhangend geheel van gebouwen en erven 
vormen; de ligging ten opzichte van den open
baren weg van die gezamenlijke een eenheid 
vormende gebouwen en open ruimten als maat
staf voor de belastbaarheid moet worden aan
genomen; 

,,dat de Raad op grond van de omstandig
heid, dat de in den onderhavigen aanslag be
grepen gebouwde eigendommen gezamenlijk 
worden gebezigd in een en hetzelfde bedrijf en 
op grond van de ligging van die eigendommen 
ten opzichte van elkander, zooals deze uit de 
door partijen ter vergadering van den Raad 
overgelegde kaarten blijkt, van oordeel is, dat 
genoemde eigendommen met de daartusschen 
liggende ruimten behooren tot een ondeelbaar 
complex van onder! ing samenhangende ge
bouwen en erven ; 

"dat aangezien het poortgebouw en een 
gedeelte van de tot dat complex behoorende 
erven belenden aan de Rooswijkerlaan - waar
van niet is betwist, dat zij behoort tot de in 
art. 1 der verordening genoemde openbare 
landwegen in de gem. Velsen - de straatbe
lasting wegens all e tot dat complex behoorende 
gebouwde eigendommen en erven behoort te 
worden geheven; 

,,dat de aanslag, zooals deze door den ge
meenteraad is verminderd, derhalve in geen 
geval te hoog en belanghebbendes beroep on
gegrond is;" 

0. dat Ged. Staten in cassatie stell en: 
S. of v. t. van art. 280 der Gemeentewet, 

art. 1 der Verordening op de heffing van een 
straatbelasting in de gem. Velsen en art. 16 
van de Wet van 19 Dec. 1914, S. 564, en ter 
toelichting aanvoeren, ten eerste, dat de Raad 
van Beroep, terecht aannemend, dat bij het 
opleggen van Straatbelasting de belasting
plichtigheid van de verschillende gebouwde 
eigendommen afzonderl ijk dient te worden on
derzocht, zijn onderzoek, in overeenstemming 
met het gemeenschappelijk uitgangspunt van 
partijen, ook had moeten uitstrekken tot elk 
gebouwd eigendom, waarvan de belastingplich
tigheid husschen partijen in geschil is; dat de 
aard der straatbelasting zulks mede brengt en 
langs dien weg ook wordt bereikt, dat in ge
meenten, waar - anders dan in Velsen - een 
progressief tarief geldt, die progressie alleen 
tot uitdrukking komt ten aanzien van de be
lastbare opbrengst van elk gebouwd eigendom, 
dat aan de belasting is onderworpen ; en ten 
tweede, dat ook de beslissing niet juist is, dat 
de eigendommen behooren tot een ondeelbaar 
complex; 

0. daaromtrent: 
dat het eenstemmig oordeel van partijen om

trent de wijze, waarop de verordening ten aan
zien van bepaalde gebouwde eigendommen 
moet worden toegepast, den Raad van Beroep 
niet bond; 

dat de Raad van Beroep, vaststellende, dat 
de gebouwde eigendommen met de daartus-

schen liggende ruimten behooren tot een 1>n
deelbaar complex van onderling samenhangen
de gebouwen en erven, terecht, in overeen
stemming met den aard der straatbelasting, 
heeft beslist, dat de belasting in het onder
werpelijk geval wegens alle tot dat complex 
behoorende gebouwde eigendommen behoort te 
worden geheven · 

dat de vraag, hoe in zoodanig geval de wer
king zou zijn van een progressief tarief, voor 
de beoordeeling van voorschreven standpunt 
van geen belang is; 

dat mitsdien de eerste grief faalt; 
dat de tweede grief evenmin tot cassatie 

kan leiden; 
dat de Raad van Beroep op de daarvoor in 

de uitspraak aangevoerde gronden kon en dus 
mocht aannemen, dat de gebouwde eigendom
men met de daartusschen liggende ruimten 
een ondeelbaar complex vormen; 

dat deze beslissing is van feitelijken aard en 
derhalve in cassatie niet met vrucht kan wor
df'n bestreden ; 

VerwArpt het beroep. (N. J.) 

21 April 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gemeentewet art . 281.) 

Art. 1 der Verordemng op de heffing van 
een baatbelasting in de gem. Rhenen 
bepaalt, van welke gebouwde eigendommen 
die door het tot stand komen der rio]eering 
zijn gebaat, als billijke bijdrage in de 
kosten daarvan een belasting kan worden 
geheven . 

De R. v . B. achtte de eigendommen van 
belanghebbende met tot de in art. 1 
bedoelde categorie te behooren omdat zij 
door den aanleg der rioleering met zijn 
gebaat ; en zulks op grond dat, naar de 
R. v. B. besliste, de gem. Rhenen reeds te 
voren krachtens overeenkomst verplicht 
zou zijn geweest water en faecaliën dier 
perceelen te ontvangen en af te voeren. 

Te~en laatstgenoemde beslis$ing van 
feitelijken aard kan in cassatie niet worden 
opgekomen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burg. der gem. Rhenen tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Arnhem van 4 Dec. 1936, be
treffende den aanslag van A te Rhenen in de 
Baatbelasting No. 1 dier gemeente over 1936; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende als genothebbende 

van de perceelen plaatselijk bekend te Rhenen 
......... straat 44, 44 b en 46, in bovengenoemde 
belasting is aangeslagen voor een bedrag van 
f 48.04, en dat deze aanslag na zijn bezwaar 
door den raad der gemeente Rhenen is ge
handhaafd; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd, dat hij in 1925 de erfdienstbaarheid van 
goot- of rioolrecht voor de bovengenoemde 
perceelen ... ..... .... straat 44, 44 b en 46 van de 
gemeente heeft gekocht, en dat dit in de daar
op betrekking hebbende koopacte is beschre
ven; 
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dat dit rioolrecht insluit, l:lat daardoor riool
-water wordt afgevoerd, en doo11 de gemeente 
ontvangen; dat belanghebbende ten aanzien 
der bovengenoemde perce~len door qen aanleg 
der rioleering niet is gebaat, en daaryoor ten 
onrechte is belast; 

dat de · Raad van Beroep den aanslag ten 
aanzien der drie bovengenoemde perceelen 
heeft vernietigd op grond van -de. navolgende 
overwegingen: 

"dat •de betreffende gebol!wde eigendommen 
door belanghebbende werden gebouwd o~ een 
van de gemee,:ite aangekocht gedeelte van het 
toenmalige kad. perceel Sectie F, nummer 
745, waarvan het andere gedeelte ·eigendom 
der gemeente bleef; dat bij de koopacte tevens 
ten behoeve van het door 'l;>elanghebbende aan. 
gekochte gedeelte werd gevestigd de erfdienst
baarheid van gootrecht door middel van een 
buis te leggen in den grond van het -niet ver
kochte gèdeelte, loopendè van Noord naar 
Zuid, dat belanghebbertde vervolgens een tee
kening .heeft ingediend bij het Gemeentebe
stuur, waarop stond aangegeven, dat de pri
vaatput, het waschwater en al het overige 
water zou worden afgevoerd door de ingevolge 
de verleende erfdienstbaarheid te leggen buis 
naar de Weverstraat, hoewel het volgens de 
·geldende bepalingen alleen geoorloofd was het 
hemelwater naar die straat af te voeren; dat 
deze teekening werd goedgekeurd en, nadat 
volgens de genoemde teekening de gebouwen 
waren gesticht, de gemeente voor de ontvangst 
en afvoer van het langs de buis afgevoerde 
water heeft wrg gedragen, aanvankelijk door 
het maken van een zinkputje met verdere af
voer in de Weverstraat, en later door aanslui
ting op het riool ; 

dat de Raad op grond van het vorenstaande 
van oordeel is, dat de gemeente destijds op 
zich heeft genomen om voor ontvangst en ver
deren afvoer van het door de genoemde buis 
afgevoerde water en faecal iën zorg te dragen, 
dat hieruit volgt, dat belanghebbende als ge
nothebbende der betreffende perceelen door 
den aanleg der rioleering, in verband waar
mede de Baatbelasting No. 1 wordt geheven, 
geen enkel belang had, zoodat van hem ten on-
rechte voor de genoemde perceel en ..... ... .... . 
straat 44, 44 b , en 46 een bedrag van t 48.04 
werd geheven;" 

0. dat de Burg. van Rhenen in cassatie de 
navolgende grieven aanvoert, zonder eenig 
wetsartikel als geschonden aan te wijzen; 

dat de Raad van Beroep de feiten, die zich 
hebben voorgedaan, toen de gemeente aan be
langhebbende een gootrecht verleende, onjuist 
weergeeft; . 

dat dit gootrecht niet insloot het recht beer. 
of privaatvuil door de goot of buis af te voe
ren , doch alleen hemel - of schrobwater; 

dat aan de omschrijving van het gootrecht in 
de koopacte geen grond kon worden ontleend, 
waarom de gemeente niet bevoegd wu zijn 
voor de bedoelde perceelen eenen aanslag in 
de baatbelasting op te leggen, en belangheb
bende zich nimmer heeft beroepen, en ook niet 
kon beroepen op art. 8 der verordening, dat 
bepaalt voor welke perceelen geene baatbelas
ting verschuldigd is; 

dat de gemeente geenszins op zich heeft ge
nomen voor ontvangst en verderen afvoer van 

door bovenbedoelde goot- of buis a fgevoerd wa
ter of faec,lliën wrg te dragen, doch destijds 
slechts eenige voorzieningen heeft getroffen, 
die noodig waren om misstanden tengevolgè 
van het ontbreken eener · rioleering te voor-
komen; · 

dat het bovendien qestijds verboden was door 
bedoelde buis o{ goot fa,eoaliën af te voeren, 
zoodat, aangez ien dit tengevolge van het tot 
stand komen der rioleering niet geoorloofd is, 
belanghebbende daardoor zeker is gebaat; 

0. dienaangaande: 
dat art . 1 der verordening op de heffing van 

eene baatbelasting in de gem. Rhenen bepaalt, 
van welke gebouwde eigendommen, · die door 
het tot stand komen der rioleering zijn ge
baat, als billijke bijdrage in de kosten daar
van eene belasting kan worden geheven, ter
wijl art. 8 zegt, voor welke perceelen, ook als 
zij gebaat zijn, die belasting niet verschuldigd 
is; 

dat de Raad van Beroep heeft bes! ist, dat 
de drie eigendommen van belanghebbende 
bovenbedoeld, niet tot de in art. 1 bedoelde 
categorie behooren, omdat zij door de rio,-
leering niet gebaat zijn ; . 

dat de Raad van Beroep dit laatste aan
neemt, omdat de ·gemeente Rhenen reeàs te 
voren krachtens overeenkomst verplicht zou 
zijn geweest water en faecal iën der drie per
ceel en te ontvangen en af te voeren; 

0 . dat - indien zulks het geval was - art. 
1 der verordening tot heffing eener baatbe
lasting geene bevoegdheid gaf tot heffing 
daarvan; 

dat de Raad zijne beslissing, dat de ge
meente Rhenen zich tevoren verbonden had 
tot ontvangst en afvoer van belanghebbende's 
hemelwater en faecaliën, doet steunen op zijne 
opvatting van den inhoud eener koopacte, en 
van hetgeen in verband daarmede tusschen de 
gemeente en belanghebbende is voorgevall en; 

dat deze beslissing is van feitelijken aard, 
zoodat de burgemeester zonder vrucht in cas
satie de juistheid daarvan bestrijdt; 

dat ten slotte de Raad, die, zooals gezegd 
is, besliste, dat art. 1 der verordening geene 
bevoegdheid tot heffing gaf, art. 8 der veror
dening, dat de van de belasting vrijgestelde 
perceelen noemt, niet toepaste en niet behoefde 
toe te passen ; 

dat de grieven dus niet tot cassatie kunnen 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 14.) 

Het oprichten van een schelpenbreek
machine met den daarbij behoorenden 
electromotor kan niet worden aangemerkt 
als eene uitbreiding van de bestaande 
schelpendrooginrichting. Voor deze op
richting is geen hinderwetsvergunning 
vereischt, daar in art. 2 eene schelpen
breekmachine niet wordt genoemd en 
het vermogen van den electromotor de 
grens van 2 p.k. niet overschrijdt. 

Wij WILHELMINA, enz., 
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· Beschikkende op de beroepen, ingesteld 
door het Groene Kruis, Afdeeling Noordwijk, 
en door G. van der Wiel, te Noordwijk aan 
Zee, tegen het besluit van burgemeester en 
wethouders van Noordwijk van 22 Juni 1936, 
waarbij aan H. van Rhijn aldaar en zijne 
rechtverkrijgenden voorwaardelijk vergunning 
is verleend voor het uitbreiden van zijne 
schelpendrooginrichting door bijplaatsing van 
eene schelperibreekmachine en een electromo
tor van 2 pk iri een schuurtje ,achter zijne 
woning op het perceel Piet-Heinstraat N°. 2, 
kadastraal beke~d gemeente' Noordwijk, sectie 
N, N°. 711; .· . . . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 April 

0

1937, N°. 78; · . . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 19 April 1937, N°, 218H, 
Afdeeling Arbeid; 

0 . dat burgemeester · en wethouders van 
Noordwijk aan de vergunning deze voorwaarde 
hebben verbonden, · dat van 15 Mei tot 1 Oc
tober van elk jaar van des namiddags 5 uur 
tot des voormiddags 9 uur in het bedrijf niet 
mag worden gewerkt; · 

dat van het besluit van burgemeester en wet
houders bij Ons in beroep zijn gekomen: 

1 °. de afdeeling Noordwijk van de Zuid
Hollandsche Vereenigil)g "Het Groene Kruis", 

. aanvoerende, dat de inrichting van Van Rhijn 
veel stank, stof en rook veroorzaakt; dat zij 
van meening is, dat deze omstandigheden ern
stige schade toebrengen aan de volksgezond
heid der gemeente en ook aan de tuberculose
lijders, die in de lighal en de tentjes van "Het 
Groene Kruis" herstel ".an gewndheid weken, 
terwijl deze inrichting in den zomertijd groote 
schade zal toebrengen aan de badplaats Noord
wijk, omdat de vele badgasten van deze inrich
ting veel hinder en nadeel zullen ondervinden; 

2°. G. van der Wiel, te Noordwijk aan 
Zee, dat hij, die des romers aan badgasten 
kamers verhuurt, veel last ondervindt van het 
bedrijf van H. van Rhijn, welk bedrijf naast 
zijn perceel gelegen is, door stof en lawaai, 
door dit bedrijf veroorzaakt; dat deze hinder 
uitsluitend veroorzaakt wordt door de breek
machine en den electromotor, waarvoor bur
gemeester en wethouders de onderhavige ver
gunning hebben verleend; dat naar zijne 
meening eene dergelijke vergunning niet ve,·
leend behoort te worden in eene plaats als 
Noordwijk, welke de bestemming van bad
plaats heeft; dat de badgasten, aari wie hij 
verhuurt, na den ondervonden hinder niet 
meer bij hem zullen terugkomen, zoodat hij 
aanzienlijke financieele schade ondervindt van 
het genoemde bedrijf; 

0 . dat H. van Rhijn vergunning ingevolge 
de Hinderwet heeft verwcht voor de uitbrei
ding van zijne schelpendrooginrichting met 
eene schelpenbreekmachine en een electro
motor van 2 pk; 

dat Van Rhijn voornoemd voor de schelpen
drooginrichting, daar zij is een eest, als be
doeld in art. 2, XIII, der Hinderwet, ver
gunning ingevolge deze wet behoeft en ook 
heeft verkregen bij het besluit van burgemees
ter en wethouders der gemeente Noordwijk 
van 12 April 1935, terwijl Wij bij Ons besluit 
van 9 Mei 1936, N°. 20, een tegen dit ra:ids-

besluit i~gesteld ber~ep ~ngegrond hebben v·er-
klaard · · · 

dat het .oprichten van de schelpenb;eek
machine met den daarbij behoorenden electro
motor even.wel niet kan worden aangemerkt 
als eene uitbreiding van de schelpendroogin
r ichting, daar deze brekerij geen ess~ntieel 
onderdeel· van de · dro,oginrichting vormt, het
geen temeer in het . oog springt, dpordat de 
brekerij van de drooginrichting is gescheiden 
door een niet tot de inrichting behoorende 
loods, .terwijl bovendien blijkens een nader, 
op verwek van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur uit
gebrac.ht ambtsbericht ".an den Directeur-Gene
raal van den Arbeid, een direct verband tus
sch.en drogen en breken niet aapwezig is, aan
gezien het breken van de schelpen dient om 
deze meer geschikt te maken voor het gebruik 
voor hoenders en dit breken niet eene bewer
king is ten behoeve van het drogen; 

dat de breekmachine en de electromotor van 
2 pk, ook op• zichzelf beschouwd, niet onder 
de Hinderwet vallen, daar in art. 2 dezer wet 
eene schelpenbreekmachine niet wordt ge• 
noemd, terwijl de electromotor, daar zijn ver
mogen de in art. I van Ons besluit van 25 
November 1907 (Staatsblad N°. 302) aange
geven grens van 2 pk niet overschrijdt, niet 
valt onder art. 2, Ibis, der Hinderwet; 

dat derhalve voor het oprichten van de 
breekmachine en het plaatsen van den elec
tromotor ingevolge de Hinderwet geen vergun
ning is vereischt; 

dat burgemeester en wethouders van Noord
wijk mitsdien ten onrechte bij hun bestreden 
besluit vergunning daarvoor hebben verleend; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van burge

meester en wethouders van Noordwijk van 
22 Juni 1936, te verstaan, dat voor het op
richten van de breekmachine en het plaatsen 
van den electromotor van 2 pk ingevolge de 
Hinderwet geen vergunning is vereischt. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A. B.) 

23 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 23 .) 

Ten onrechte hebben Ged . Staten 
geweigerd goed te keuren den verkoop van 
Grootboekinschrijvingen en het beleggen 
van de daarvoor vrijgekomen bedragen in 
gemeenteleeningen, nu de nieuwe belegging 
niet minder solide zal zijn dan de bestaande. 
Tegenover het bezwaar van Ged. Staten, 
dat bij gemeenteleeningen de mogelijkheid 
van conversie ~teeds bestaat en aan het 
leenen op schuldbekentenis op naam het 
bezwaar verbonden is, dat men daardoor 
een incourant ~tuk verkrijgt, staat het aan 
Grootboekinschrijvingen verbonden nadeel, 
dat de hoofdsom niet opeischbaar, noch 
à pari aflosbaar is. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van het Nieuwe Stadsweeshuis, te 
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Leeuwarden, tegen het besluit van Cl-edeputeer
de Staten van Friesland van 2 December 1936, 
n°. 117, le afd. B. , waarbij Gedeputeerde Sta
ten voornoemd geweigerd hebben terug te ko
men op hun besluü van 4 November 1936, n°. 
124, le Afd. B., waarbij aan het genoemde 
bestuur machtiging is geweigerd tot het ,er
koopen van Grootboekinschrijvingen, met net 
doel deel te nemen in eene gemeentelijke lee
ning; D en Raad van State, Afdoeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies ,·an 
24 Maart 1937 n°. 81; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 April 1937, n° . 
3589, Afd. Armwezen; 

0 . dat Gedeputeerde Staten van Friesland 
bij hun besluit van 4 November 1936, n° . 124, 
le Afd., B., aan het bestuur van het Nieuwe 
Stadsweeshuis, te Leeuwarden, machtiging heb
ben geweigerd tot het verkoopen van 3% 
Grootboekinschrijvingen voor een bedrag van 
f 175,000 en van 2½ Grootboekinschrijvingen 
voor een bedrag van ten hoogste f 10,000, tot 
welken verkoop het evengenoemde bestuur 
wenschte over te gaan, ten einde met de ge
meente Wijmbrit,;eradeel eene geldleening aan 
te gaan, groot f 175,000, op schuldbekentenis 
tegen eene rente van 4%, halfjaarlijks te vol
doen tegen een koers van 100%; 

dat Gedeputeerde Staten daa rbij hebben 
overwogen, dat voor de belegging van ge lden 
in eene gemeenteleen ing geen goedkeuring 
wordt vereischt; dat ingevolge art. _24 der 
Armenwet het bestuur van het weeshuis voor
noemd voor het verkoopen van inschrijvingen 
in een der Groc-tboeken van de N ederland
sche Schuld de machtiging van hen - Ge
deputeerde Staten - behoeit.; dat het doel 
van den verkoop der Grootboekinschrijvingen 
mede is het beter verdeelen der risico's van 
de belegging van het kapitaal van het wees
huis; dat zij - Gedeputeerde Staten - toe 
geven, dat het kapitaal der instelling op een
zijdige wijze is belegd; dat zij tegen een be
tere verdeeling der risico's geen bezwaar heb
ben, getuige het feit, dat zij bij hun besluit 
van 21 October 1936, n°. 82, le Afd. B., aan 
het eerder vermelde bestuur machtiging heb
ben verleend tot het verkoopen van Groot
boekinschrijvingen, met het doel tot aankoop 
van een zathe en landen; dat zij van oordeel 
zijn, dat de thans voorgestelde transactie 
geen betere verdeel ing der risico's zal mede
brengen; dat toch in de soort van belegging 
(belegging in waardepapieren), door het deel
nemen in een gemeenteleening geen wijziging 
wordt gebracht, terwijl de solidi te it van ge
meenteobligaties zeker niet grooter is dan die 
der Grootboekinschrijvingen; dat deze trans
actie juist eene betere verdeeling der risico's 
gedurende een aantal jaren in den weg zou 
kunnen staan, aangez ien daardoor een incou
rant stuk zou worden verkregen ; dat het deel
nemen in eene gemeenteleening voorts nog 
het bezwaar heeft, dat jaarlijks belegging 
moet worden gezocht voor de afloss ingen; 
dat weliswaar eenig rentevoordeel zou kunnen 
worden behaald, doch dat dit voordeel niet 
opweegt tegen de hiervoren opgesomde na
dee!en ; dat daarom tegen het verleenen der 
machtiging bezwaar bestaat: 

dat het bestuur van de bovengenoemde in-

stelling zich nogmaals tot Gedeputeerde Sta
ten heeft gewend, de financieele positie van 
het weeshuis uitvoerig uiteenzettende, met het 
verzoek om in verband daa rmede alsnog 
machtiging te willen verleenen voor den ver
koop van 3% Grootboekinschrijvingen tot een 
bedrag van ten hoogste f 170,000 en va n 
2½% Grootboekinschrijvingen tot een bedrag 
van ten hoogste f 360,000; 

dat Gedeputeerde Staten evenwel op 2 De
cember 1936 hebben besloten om niet terug te 
komen op hun eerdergenoemd besluit van -t 
November 1936, n°. 124, le Afd. B.; 

dat van deze bes! iss ing het bestuur van het 
Nieuwe Stadsweeshuis bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat het zich afvraagt, 
of het wel de bedoeling van den wetgever is 
geweest, dat Gedeputeerde Staten bij door 
Voogden gewenschte wijziging in de beleg
ging, dwingend voorschrijven aan het wees
huis de belegging beperkt te houden tot a. 
vast goed, b. Grootboekinschrijvingen!. waa r
bij dus iedere belegging, welke wettehJk ove
rigens geoorloofd is, wordt verhinderd; dat 
ook deze a ndere beleggingen hun voordeel 
bieden, voornamelijk het voordeel, dat de 
hoofdsom a pari terug wordt betaald of kan 
worden gevraagd, welk voordeel zijns inziens 
het weeshuis thans voor de geheele beleg
ging niet kan missen; dat het bestuur op 
het standpunt blijft staan, dat het bezit te 
eenzijdig is belegd en dat wijziging in het 
bezit niet a ll een wenschelijk, doch noodzake
lijk is ; dat het bestuur het een_ fundamenteele 
financieele fout acht, om dwmgend voor te 
schrijven een zoo groot deel van het bezit te 
behouden in een niet opeischbaar, niet à pari 
afgelost wordende schuld, tegen, een reë_~le 
rente van plus minus 3%, hoogstwaarsch1Jn
lijk, indi en de gesch iedenis zich 1:1et hooge en 
lage renteperiodes herhaalt, pract1sch voor ee~ 
tijdperk van veertig jaar; dat het geenerle1 
verantwoordelijkheid voor deze wijze van fi
nanciering op zich wil nemen en zich derhalve 
verplicht acht zijn standpunt in hoogste mstan
tie te verdedigen en goedkeuring te vragen 
voor omruiling van de bovenvermelde G root
boekinschrijving in de door de wet aangegeven 
à pari opeischbaar of afgelost wordende be
legging , die aan de hoogste eischen van so li 
diteit kan voldoen; 

0. dat Gedeputeerde Staten het appel leerend 
bestuur in zijn onderwerpelijk beroep niet
ontvankelijk achtten omdat dat n iet is inge
steld binnen 30 dagen ná den 13den November 
1936 datum waarop het weigeringsbesluit van 
4 Nbvembe1: 1936 door het bestuur wu zijn 
ontvangen; 

dat zulks echter niet opgaat, aangezien, blij
kens de bewoordingen van het beroepschrift, 
het beroep niet is gericht tegen het evenver
melde besluit van Gedeputeerde Staten van 
4 November 1936, doch tegen het schrijven van 
Gedeputeerde Staten van 2 December 1936, 
betreffende een ná het voormelde besluit van 
4 November 1936 door de Voogden van het 
Nieuwe Stadsweeshuis te Leeuwarden ger icht 
verzoek, waarbij niet, woals Gedeputeerde Sta
ten het doen voorkomen, enkel aan hun colle
ge werd gevraagd op het genomen besluit te
rug te komen, doch waarbij - in a fwijking 
van de eerste aanvrage - machtiging werd 
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verzocht voor den verkoop van ten hoogste 
f 170,000 3% inschrijving Grootboek en 
f 360,000 2½% inschrijving Grootboek, ten 
einde deze belegging om te zetten in vier
procentige gemeenteleeningen; 

dat dit schrijven van Gedeputeerde Staten 
inhoudende, dat zij geen termen hadden ge
vonden op hun besluit van 4 November 1936, 
n° . 124, le Afd. B ., terug te komen, moet 
worden opgevat als een besluit van dit col
lege de bovenvermelde, door het bestuur van 
het weeshuis nader gevraagde, machtiging te 
weigeren op denzelfden grond, waarop de 
afwijzing van het eerste verzoek was geba
seerd• 

dat; aangezien het bestuur van deze beslis
sing tijdig bij Ons in beroep is gekomen, het 
in dit beroep door Ons behoort te wo1·den 
ontvangen; 

0. ten aanzien vau de hoofdzaak, dat, naar 
uit de stukken blijkt, ten gevol ge van den 
verkoop van de hiervoor bedoelde Grootboek
inschrijvingen en het beleggen van de daar
door vrijgekomen bedragen in 4% gemeente
leeningen, de jaarlijksche inkomsten van het 
weeshuis niet onbelangrijk zullen worden ver
hoogd; 

dat er desondanks terecht bezwaar tegen de 
voorgenomen transactie zou kunnen worden 
gemaakt, indien de nieuwe belegging minder 
solide zou zijn dan de bestaande, doch dat 
zulks geenszins het geval is ; 

dat Gedeputeerde Staten er op hebben ge
wezen, dat bij gemeenteleeningen de mogelijk
heid van conversie steeds bestaat en dat aan 
het leenen op schuldbekentenis op naam, wat 
hier de bedoeling zou zijn, het bezwaar ver
bonden is, dat men daardoor een incourant 
stuk verkrijgt, doch dat tegenover de bezwa
ren, die hieruit voor het weeshuis zouden 
kunnen voortvloeien, in ieder geval het aan 
Grootboekinschrijvingen verbonden nadeel 
staat, dat de hoofdsom niet opeischbaar, noch 
,\ pari aflosbaar is; 

dat de gevraagde machtiging, naar Ons 
oordeel, mitsdien ten onrechte door Gedepu
teerde Staten is geweiger.d; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de beslissing, vervat 

in het schrijven van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 2 December 1936 , n°. 117, l e 
Afd. B., aan het bestuur van het Nieuwe 
Stadsweeshuis, te Leeuwarden, machtiging te 
verleenen tot het verkoopen van 3% Groot
boekinschrijvingen tot ten hoogste f 170,000 
en van 2½% Grootboekinschrijvingen tot ten 
hoogste f 360,000, ten e inde de daardoor vrij
komende bedragen te beleggen in gemeente
leeningen tot een rente van ten minste 4% 

Onze Minister van Binnenla.ndsche Z aken 
is belast enz. 

(A.B.) 

26April 1937. ARREST van den Hoogen Raad . 
(Sv. art . 430; Drankwet art. 27.) 

De inkleeding der dagv. wijst er duidelijk 
op, dat deze bedoelt uit te drukken, dat 
voor de daarbij omschreven handeling 
vergunning of verlof bepaaldelijk m. b. t. 
de "danstent" zelve was vereischt, zulks 

op grond dat die tent, al was die tijdelijk 
opgericht op een aanhoorigheid van 
gerequireerde's café, niet als een open 
aanhoorigheid van dat café kon worden 
beschouwd, omdat zij gesloten was als bij 
dagv. omschreven [gesloten door een dak
bedekking van zeil en door een houten 
vloer, welke door houten palen onderling 
verbonden waren). 

Uit het oordeel der Rechtb., dat uit het 
onderzoek niet is gebleken, dat de tent 
zoodanig was samenge~teld, dat zij een 
gesloten ruimte vormde, maar dat zij 
integendeel een open aanhoorigheid uit
maakte, V!!,lt geenszins af te leiden, dat zij 
aan het telastegelegde eene andere betee
kenis heeft toegekend dan daarin is gelegen 
en aldus niet op den grondRlag der t.1.1. zou 
hebben beraadslaagd.en beslist. Hier wordt 
derhalve opgekomen tegen een vrij~praak 
in den zin van art. 430, lid 1 Sv. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt; deze 
nog t . a. v. het overige deel v. h . middel : 
a. de wet spreekt nergens van "gedeeltelijk 
gesloten aanhoorigheden", b. de Rechtb. is 
kennelijk van oordeel, dat gereq. voor den 
feitelijken toestand, zooals deze ter plaatse 
was, wel vergunning of verlof had ; niet 
juist is dus, dat het feit strafbaar is, onge
acht of de danstent al dan niet was een 
open aanhoorigheid.] 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Arr.
R echtbank te Arnhem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van voornoemde Rechtbank 
van 5 Jan. 1937, waarbij in hooger beroep, 
met wijziging van gronden, werd bevestigd 
een mondeling vonnis van den Kantonrechter 
te Arnhem van 23 Sept. 1936, bij welk vonnis 
B . R., caféhouder te Zevenaar, van het hem 
bij op 21 Aug. 1936 beteekende dagvaarding 
telastegelegde werd vrijgesproken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde stond op 23 September 1936 
terecht voor den Kantonrechter te Arnhem 
terzake dat hij op 5 Juli 1936 des namid<lags 
omstreeks te 5¼ uur in de gemeente Zevenaar 
zonder vergunning of verlof daartoe, krachtens 
de Drankwet 1931 , S. 476, bier heeft verkocht 
bij hoeveelheden van minder dan tien liter in 
een danstent, tijdelijk opgericht op een aan
hoorigheid van zijn café, en welke danstent 
was gesloten door een dakbedekking van zeil 
en door een houten vloer, welke door palen 
onderling verbonden waren. 

De Kantonrechter sprak verdachte echter 
op dien dag bij mondeling vonnis vrij daartij 
aanteekenend, dat niet is bewezen, dat ver
dachte het telastegelegde heeft begaan, spe
ciaal niet is bewezen, dat de danstent was een 
aanhoorigheid van het huis, waarin zien de 
vergunningslocal ite it bevond, integendeel is 
gebleken, dat de danstent niet in directe ver
binding stond met de vergunningslokalit.eit, 
integendeel daartusschen 4 Meter afstand lag. 

De Ambtenaar 0. M . kwam in hooger be
roep, doch bij vonnis van 5 J a 11uari 1937 gaf 
de Arr.-Rechtbank te Arnhem eveneens een 
vrijspraak op gronden als in het middel, thans 
te vermelden, zijn weergegeven. 
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De 0. v. J. toch stelde beroep in cassatie in , 

en voerde bij schriftuur aan: 
,,S. door v. of door n.-t. van de àrtt. 422, 

423, 425, 350, 351, 352 en 359 Sv. en van de 
artt. 27 lid 1, 46 lid 4, 59 lid 1 onder 2e en 
lid 3 der Drankwet, S. 1931, N°. 476, doordat 
de Rechtbank 

,,0. dat de Rechtbank niet bewezen acht, 
dat verdachte het hem ten laste gelegde feit 
heeft begaan, met name niet bewezen acht dat 
de door verdachte opgerichte danstent was 
geslot,m, weshalve , met wijziging van gronden 
als vermeld, het vrijsprekend vonnis van den 
Kantonrechter dient te worden bevestigd", 

genoemd vonnis als voorschreven heeft be
vestigd, zulks ten onrechte, overmits, b lijkens 
deze overweging de R echtbank niet hee ft be
raadslaagd op den grondslag der telaste!eg
ging - welk verzuim wodanig wezenlijk be-• 
standdeel van het strafproce raakt, dat het 
nietigheid der uitspraak tengevolge moet heb
ben, hoewel de wet daartegen niet uitdruk
kelijk nietigheid bedreigt -, met gevolg, dat 
niet is vrijgesproken van het ten I aste gelegde, 
daar toch de woorden der telastlegg ing: 

,, welke danstent was gesloten door een dak
bedekking van zeil en door een houten vloer, 
welke door houten palen onderling verbonden 
waren''. 

niet anders kunnen w0rden opgevat dan als 
een strikt feitelijke omschrijving der danstent, 
in het bijzonder ten aanzien van de mate en 
van de wijze van sluiting dier tent, terwijl de 
Rechtbank "de" danstent - waarmede be
doeld moet zijn de in de telastlegging om
schreven danstent - niet "gesloten" oordee
l end, het woord "gesloten" kenlijk opvat i11 
den zin van de door de Drankwet gebezigde 
begrippen "open" of "gesloten" aanhoorig
heid, waarbij de Rechtbank bovendien uit het 
oog ver! iest 

a. dat het verlof of de vergunning g~·ldt 
alleen voor de "open" aanhoorigheden, dus 
evenmin vool' gedeeltelijk gesloten a ls voor 
gesloten aanhoorigheclen, zooclat uit de enkele 
overweging, dat de tent niet gesloten waR 
110g niet kan volgen, dat verdachte vrij uit
gaat. 

b. dat de betrokken clan tent beoogde en 
opleverde een feitelijke uitbreiding vau dti 
,,gesloten" vergunningslocalen van verdachte, 
en mitsdien, blijkens aard en doel, a ll erminst 
was aan te merken a ls een "open" aanhoorig
h ei d in den zin der wet; 

c. dat. nu de Rechtbank de telastlegging 
ovt,rigent:4 blijkbaar be wezen oordet-lt. en aan
neemt, dat verdachte heeft gehandeld zonder 
·vergunning, of verlof, het feit strafbaar is, 
ongeacht of de danstent a l dan niet was een 
,,open" aanhoorigheid." 

Voor de vraag of cassatie mogelijk is van 
de door de Rechtbank gegeven vrijspraak, 
komt het aan op de lezing welke aan de over
weging der Rechtbank moet worden gegeven. 
Zij volgt m. i. een anderen zinsbouw dan d-, 
Kantonrechter, immers dew acht het telaste
gelegde in het geheel niet bewezen, en ver
meldt dan één - ook naar mijn meening on
juisten - grond, welke tot die vrijspraak 
l eidt, terwijl de Rechtbank, zooals ik haar 
overweging lees, vrijspreekt, omdat zij niet 
bewezen acht, dat de danstent ges! oten was. 

Uit stukken waaruit de H . R. niet kennis 
zal nemen, blijkt mij, dat op een aanhoorig
heid van een vergunningslocaliteit een houten 
dansvloer was aangebracht, en daarboven een 
zeil was gespannen om danslustigen tegen het 
weer te beschutten, terwijl tusschen die vloer 
en dat zeil geen wande11 waren aangebracht, 
maar slechts eenige palen om het ze il in de 
hoogte te houden. Deze feite! ijke toestand 
wordt dan ook in de telastelegging heschreven, 
en gaf ik nog eenigszins nader aan om dui-. 
<lelijk te doen uitkomen, dat eigenlijk op een 
gedeelte van de open aanhoorigheicl alleen 
een verharding was aangebracht ter wille van 
het dansen en daarboven een ze il gespannen 
ter beve iliging tegen ongunstig weer. 

Dit alles in aanmerking nemend heeft de 
Rechtbank bij hare beslissing in deze zaak 
kennelijk gedacht aan Uw arrest van 28 Oct. 
1935 (1936, n°. 120) , waarin het begrip "aan
hoorigheid" in de Drankwet uitvoerig werd 
besproken, en "open" tegenover "gesloten" 
aanhoorigheid werd gesteld. 

In overeenstemming van de in dit arrest 
ontwikkelde begripsbepalingen, wordt het be
grijpelijk, dat de Rechtbank niet bewezen acht, 
dat in deze zaak sprake is van een danstent, 
waarvoor geen vergunning of verlof was · ver
leend, doch aannam, dat aan de open aan
hoorigheid als bedoeld in art. 27 lid 1 der 
Drankwet 1931, S. 476, niet zooclan ige veran
deringen waren aangebracht, dat voor verkoop 
aldaar meer vereischt was, da.'n waartoe g-ere
quireercle krachtens zijn vergunning gerechtigd 
was. 

Het ware wellicht gewenscht geweest, dat 
de R echtbank haar gedachteng"ng nog wat 
nader ontwikkeld had, omdat zij , zooals ik 
meen, haar beslissing nam mede onder invloerl 
van gemeld arrest, maar daarmede is m. i. niet 
gezegd, woals het middel telt, dat zij niet 
beslist heeft op den grondslag der telasteleg
ging. 

De overige onderdeelen van het middel acht 
ik eveneens niet juist en wel, dat onder a niet, 
omdat de wet nergens · spreekt van "gedeel
telijk gesloten aanhoorigheden", wa,mnede 
requirant een derde onderscheiding invoert, en 
voorts de Rechtbank feite lijk bes! ist, volgens 
mijn oordeel, dat i. c. sprake is var, een open 
aanhoorigheid; 

dat onder b niet, omdat dit hetzelfde zegt 
r,1et andere woorden a ls dat onder a; 

en ten slotte dat onder c niet, omdat niet 
blijkt, dat de Rechtbank overigens het telaste
gelegde bewezen acht doch m. i. integenrlePI 
van oordeel is , dat gerequi reerde voor c1en 
foit,,Jijken toestaud, woals deze ter plaatse 
was , wel vergunning of verlof had. 

Ik acht hier derhalve een vrijspraa k aan
wezig in den zin van art. 430 Sv. en conclu
deer tot niet-ont·rnnkelijk verklar ing van het 
ingestelde beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassntie, door den 

requirant voorgesteld bij schri ft11ur, en I ui 
dende: (zie co nel usie); 

0. dat, nu het beroep is ger icht tegen een 
vonnis, waarbij gerequireerde van het hem 
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telastegelegde werd vrijgesproken, in de eerste 
pi aat..s moet worden onderzc;cht of dat beroep 
ontvankelijk is ; 

0. daaromtrent : 
dat aan gerequireerde bij inleidende dag

vaarding is telastegelegd, dat hij op 5 Juli 
1936, enz. (zie conclusie); 
· dat het bestreden wnnis inhoudt: ,,dat de 
Rechtbank niet bewezen acht, dat verdachte 
het hem telastegelegde feit heeft begaan, met 
name niet bewezen acht, dat de door verdachte 
opgerichte danstent was gesloten, weshalve, 
met wijziging van gronden als vermeld, het 
vrijsprekende vonnis van den Kantonrechter 
dient te worden bevestigd;" 

dat de inkleeding der dagvaarding er-·dui
delijk op wijst, dat deze bedoelt uit te ·druk
ken dat vocir de daarbij omschreven hande-
1 ing vergunning of verlof bepaaldelijk. met 
betrekking tot dl· ,,danstent" zelve was ·ver
e ischt, zulks op grond dat die tent, a l was dié 
t ijdelijk opgericht op een aanhoorigh-~ id van 
gcrequireerdes café, niet als een open aan
hoorigheid van dat café kon worden be
schouwd omdat zij gesloten was a ls bij dag
vaarding omschreven; 

dat de ·Reehtbank nu als haa r oordeel uit
spreekt, dat uit het onderzoek niet is gebleke1:: 
dat de tent zoodanig was samengesteld, dat. ZIJ 

een gesloten ruimte vormde, maar dat zij 
integendeel een open aanhoorigheid uitmaakte, 
hetgeen in deze beslissend is, en, gelet op 
voormelde duidelijke bedoeling der dagvaar
ding, tot vrijspraak moest leiden; 

dat het vorenstaande rnedebrengt, dat uit 
het bestreden vonnis geensz ins valt af te lei
den , dat de Rechtbank aan het tel astegelegde 
een andere beteekenis heeft toegekend dan 
daarin is gelegen. en a ldus niet op den gromi
slag dier telastelegging zou hebben beraad
slaagd en beslist, zoodat hier wordt opge
komen tegen een vrijspraak als bedoeld bij art. 
430 lid 1 Sv., waa.rtegen beroep iYJ cassatie 
niet openstaat; 

VerklaaTt het beroep niet-ontvankelijk. 
(N. J .) 

26 April 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(M. en R. Regl. artt. 1, 16 en 22; Sr. art. 1.) 

De grief, dat de Rechtb. i:Jiet de voor 
verd. gunstigste bepaling zoude hebben 
toegepast, fa.alt, daar uit niets blijkt, dat de 
Rechtb. zou hebben aangenomen, dat zich 
hier een der uitzonderingsgevallen, bij 
art. 16 lid 5 (nieuw) van het Mot.- en 
Rijw. Regl. voorzien, heeft voorgedaan, en 
ook niet blijkt, dat req. zich op zoodanige 
uitzondering heeft beroepen, terwijl een 
onderzoek dienaangaande niets ambtshalve 
behoeft te worden ingesteld. 

Ook hij, die, na een door hem bestuurd 
motorrijtuig tot stilstand te heb ben ge
bracht, op den weg staande aan dat rijtuig 
eenige herstelling verricht, bevindt zich als 
bestuurder met dat rijtuig op den weg in 
den zin van art . 22 (oud) lid 1 j0 • art. 1, 
lid 1, sub f M. en R. Regl. 

Dat het motorrijtuig niet aan de " linker
achterzijde" was voorzien van het ver
eischte roode licht, sluit in, dat het niet 

van zoodanig Jicht was 0 voorzien aan de 
"achterzijde, op een door Onzen Minister 
nader aan te geven plaats", zooals art. 16, 
lid 1 kwam te luiden sedert de wijziging 
van 1934. 

· Het vierde middel kan req. niet baten, 
daar niet blijkt, dat réq. een beróep heeft 

" gedaan op omstandigheden·, waaruit zou 
volgen,. dat het niet ·goed werken van het 
achterlicht hem redelijkerwijze niet kon 
worden toegerekend. 

De artt . 38quinquies, 1 (oud) en 38decies 
(nieuw) van de M. en R. Beschikking 
behoefden - als niet behoorende tot de 
voorschriften, inhoudende de verbods- en 

· strafbepaEngen ·op welke de strafoplegging 
onmiddellijk is gegrond ~ in het vonnis 
niet te worden vermeld. 

· · Op het ·beroep van P. C. v. d. B. , chauffeur 
te Krabbendijke, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht 
van 22 Dec. 1936, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een door die Rechtbank 
op 27 Octobèr 1936 bij verstek gewezen vonnis 
en van een bij dat vonnis bevestigd vonnis van 
den Kantonrechter te Utrecht van 5 Februari 
1936, requirant ter zake van " het als bestuur
der van een motorrijtuig op meer dan twee 
wielen zich daarmede tusschen een half uur 11{, 
zonsondergang en een half uur vóór zonsop
gang op een weg bevinden. zonder dat het 
motorrijtuig àan de achterzijde op ~en door 
den Minister van W aterstaat aangegeven 
plaats is voorzien van een lantaarn . rlie ach• 
terwaarts een rood licht uitstraalt" , met aan
haling van de artt. 16 (oud), 22 (oud) en 73 
(oud) van het Motor- en Rijwielreglement, 
2 en 28 der Motor-. en Rijwielwet, 1 en 23 
Sr., is veroordeeld tot een geldboete van tien 
gulçlen en een vervangende hechtenis van 
vijf dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen . Wijnvcldt. 

De Arr.-Rechtba~k te Utrecht vernietigde 
ir, hooger .beroep, na verzet tegen haar ver
stekvonnis op 22 December ln6, zoowel het 
vonnis wa~rtegen verzet als het daarbij beves
tigde vonnis van den Kanton.rechter te Utrecht 
van 5 Februari 1936. 

Opnieuw rechtdoende verklaarde zij ten laste 
van retiuirant bewezen, dat hij op of omst.reeks 
18 November 1935 des namiddags omstreek3 
4%. uur, te Breukelen-Nijenrorle met een rloor 
hem bestuurd zeswiel ig motorrijtuig zich heeft 
bevonden op · den openbaren rij\\•eg den Rijks
straatweg zonder dat dit aan de linkerachf:er
zijde was voorzien van een I antaar11, die ach
terwaarts een rood I icht uitstraalde. 

Bij het geven van een benan1ing aan dit 
bewezen verklaarde feit overwoog zij dat het 
opleverde: 1. de overtreding. bedoeld in art. 
16 j 0

• 22 van het Motor- en Rijwielreglement, 
gelijk deze artikelen ten tijde van het plegen 
van het feit luidden , te weten: 

het als bestuurder van een motorrijt11ig op 
meer dan twee wielen zich daarmede tusschen 
een h alf uur nà zonsondergang en een half 
uur vóór zonsopgang op een weg bevinden, 
zonder dat het motorrijtuig aan de achterzijde 
op een door den M inister van Waterstaat aan-
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gegeven plaats is voorzien van een lantaarn, 
die achterwaarts een rood licht uitstraalt ; 

2. de overtreding, bedoeld in voornoemde 
wetsartikelen, gelijk deze met ingang van 1 
November 1936 zijn gewijzigd, te weten: het 
,als bestuurder van een motorrijtuig op meer 
clan twee wielen, dat niet door een aanhang
wagen wordt gevolgd, zich daarmede bij nacht 
op een weg bevinden ronder dat het motor
rij tu ig aan de achterzijde is voorzien van één 
of van twee lantaarns (achtP.rlichten} van ge
lijke grootte en gelijke of nagenoeg gelijke 
ver! ichtingssterkte, die achterwaarts, duidelijk 
zichtbaar voor het achteropkomend verkeer, 
een rood licht uitstralen en zijn aangebracht 
overeenkomstig hetgeen de Minister van \Va
terstaat dienaangaande heeft bepaald . 

\'oorts was de R echtbank van oordeel, dat 
tegen laatstbedoelde overtreding, ingevolge de 
met ingang van voormelden datum in art. 73 
van het Motor - en Rijwielreglement aange
brachte wijziging, zwaardere hoofdstraffen zijn 
bedreigd dan tegen eerstbedoelde overtreding 
vóór de vorenbedoelde wetswijzi g ing waren 
bedre igd, zoodat de betreffende wetsartikel en, 
gelijk deze ten tij de van het plegen va n het 
feit luidden, behooren te worden toegepast en 
het bewezene mitsdien behoort te worden ge
qual ificeerd gelij k hierboven is vermeld sub 1. 

N a op die wijze de benaming te hebben 
vastgesteld, veroordeelde zij requirant met toe
passing der artt. 16 (oud} , 22 (ond} en 73 
(oud) van het Motor- en Rijwielreglement, en 
de artt. 2 en 28 der Motor- en R ijwielwet, artt. 
1 en 23 Sr. tot een geldboete van f 10, bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door vijf dagen hechtenis. 

T egen dit vonnis stelde requirant beroep in 
cassati e in en stelt door zijn daartoe behoorlijk 
gemacbtigJ e raadsman bij schr iftuur al s mid
delen: 

,,I. S. en/of v. t. van de a rtt. 338, 339 , 341 , 
342, 348, 349, 350, 351 , 352, 358. 3G9 , 399, 
403, 415 , 422, 423 en 425 Sv., de artt. 1 (spe
ciaal lid 2 hiervan}, 23, 40 en 91 Sr., de artt. 
2 en 28 der Motor- en Rijwielwet, de artt. 1 
(speciaal sub 4), 16, 22 en 73 van het Motor
en Rijwielreglement, zooals dit luidde vóór : 

ovember 1936, de artt. 1 (speciaal sub /} 16, 
22 (speciaal de leden 1 sub b en 5 ) en 73 van 
het Motor- en Rijwielreglement, zooals dit 
luidt na 1 November 1936, art. 38quinquies, 
cijfe r 1 der Motor- en Rijwif'lbeschikking, zoo
a ls dit luidde vóór 1 November 1936, en a rt. 
38dccies van de Motor- en Rijwielbeschikking, 
woa ls dit luidt na 1 November 1936, omdat 
de R echtbank , ofschoon zij niet over het hoofd 
heeft gezien dat na het t ijdstip, waarop het 
telastegelegde feit is begaan, de we.t.geving is 
ve randerd. niet de voor verdachte gunstigste 
bepalingen heeft toegepast, immers bij h aar 
besl issing, dat de Wet moest worden toegepast, 
gel ijk deze ten tijde va n het pl egen van het 
fe it l u idde, over het hoofd heeft gezien de 
toepasselijkhe id van de bepal ing van a rt. 16 
lid 5 (speciaal sub a) van het Motor- en Rij
wielreglement, zooals dit luidt na 1 Nov. 1!'136 . 

II . S. en/of v. t. van de artikelen in het 
eerste middel genoemd, omdat de Rechtbank 
bewezen heeft verklaard, dat verdachte met 
een door hem bestuurd motorrijtuig zich heeft 
bevonden op den openbaren rijweg, ten on-

rechte, omdat uit de in het vonnis opgenotnPn 
bewijsm iddelen blijkt dat verdachte bezig was 
de lichtleiding van dit motorrij tuig te repa
reeren en uit de verklar:ngen, in eerste instan
tie afgelegd, blijkt, dat de verdachte zich 
tijdens dit repareexen bevond tusschen de 
z.g.n. truck en de z.g. n. trai ler, hebbende m its
d ien de R echtbank over het hoofd gezien de 
omschrijving van het beg rip "bestuurder" in 
art. 1 sub 4 (oud) van het Motor- en Rij wiel
reglement en a rt. 1 sub / van het Motor- en 
Rijwielreglement ( ui euw). 

III. S. en/of v . t . van de artikelen in het 
eerste middel genoemd, omdat de Rechtbank 
het bewezenverklaarde als een strafbaar fe it 
heeft aangemerkt en gekwal if iceerd, ten on
rechte, omdat al leen strafbaar is het zich be
vinden op den weg met een motor,·ijtuig aa11 
de achterzijde op een door den l\'Ii nis ter va11 
\Vaterstaat nader aan te geven plaats niet 
voorzien van een lantaarn, die achterwaarts 
een rood licht uitst raalt (oud}, dan wel , n iet 
aangebracht overeenkomstig hetgeer, dienaan 
gaande door vermelden Ministe r is bepaald 
(nieuw}. 

IV. S . en/of v. t. van de art ikelen in het 
eerste middel genoemd, omdat de Rechtbank 
op onjuiste en haar besli ss ing niet dragende 
gronden het beroep op overmacht, vanwege 
verdachte gedaan, heeft verwor pen. 

V . S. en/of v. t. van de arti kelen in het 
eerste middel genoemd , omdat in het vonnis, 
waarvan beroep in cassatie, ten onrechte niet 
is aangehaald art. 38quinquies cijfer 1 va" de 
Motor- en Rijwielbesch ikking {oud}, dan wel 
a rt. 38decies van de Motor- en Rijwielbeschik
king (nieuw). 

H et eerste middel vestigt de aa11dacht op de 
uitwnderingsbepalingen van art. 16 l id 5 van 
het nieuwe Motor - en Rijwielreglement, en he
doelt, volgens de toelichting, dat de R ech t
bank had moeten onderzoeken of deze uitzon
deringsbepa lingen zich voordeden, nu uit de 
bewijsmiddelen bleek - vo lgens requirant -, 
da t zij aanwezig konden zijn . Ik ben echter 
van meening dat uit de bewijsmiddelen niet 
blijkt, dat een uitwnderingsgeval aanwezi(l" 
was, immers daar volgt alleen uit, dat rPqu i
rant op den openbaren rijweg benzine heeft 
bijgevuld, en dat de straatla ntaarnd juist ont
stoken waren, maar daaruit vloeit niet voort, 
dat de R echter verplicht zou zij n nader te 
onderwekcn of de mogelijkhei d bestnnd, dat 
requirant thans bij zijn berechting ondei· die 
uitwnder ingsbepa lingen vie l. De nieuwe ver
bodsbepaling en hare elementen is te vinden 
in art. 16 lid 1 (nie i;w} en op de uitzonderin
gen is geen beroep gedaa n. Deze vormen m. i. 
z.g. faits d'excuse. welker a fwezigheid niet 
behoeft te worden telastegelegd (en in di t 
geval uitteraard niet konden worden tl'll&ste
ge legd, daar de nieuwe regeling n iet bestond 
tijdens het plegen van het feit), en indien die 
opvatting juist is behoefde de R echter er geen 
onderwek naar in te stellen. 

H et tweede mi ddel betreft de meer behan
delde vraag, wat onder "bestuurder" te ver
staan is, volgens het Motor- en Rijwielregle
ment. 

Tusschen artt. 1 4 (oud) en 1 / (nieuw} 
bestaat ten aa.nzien van de begr ipsomschrijving 
geen kenmerkend verschi l. Nog alt.ij d is voor 
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dit onderwerp van belang het arresi van den 
R. R. van 26 J uni 1933 (W. 12647, 1, N. J . 
1933, 1318), doch daaraan mag m.i. niet de 
verre strekking worden t.oegekend, welke re 
quirant eraan wil geven. Men blijft naar mijn 
oordeel " bestuurder" in den zin der wet, al 
stapt men uit den wagen om na te zien of e r 
iets aan hapert. Bovendien - wat deze zaak 
aangaat -, beschouwde blijkens zijn verkla
ring voor de Rechtbank requirant zich als 
bestuurder. 

H et derde middel acht ik onjuist, omdat 
requirant daarmede kennelijk teveel waarde 
hecht aan een woordelijke vermelding van den 
tekst van wet of reglement. Telastegelegd en 
bewezen verklaard is, dat het motorrijtuig niet 
vuorz1e11 was aan de linker-achterzijde van een 
1ant11arn, die achterwaarts een rood licht uit
straalde. Daaruit volgt ronder meer, dat roo
danige lantaarn zich niet bevond op de plaats 
of volgens de wijze aangebracht, als aange
geven door den Minister van Waterstaat. Het 
niet aanwezig zijn van de lantaarn sluit dit in, 
en meer woorden zijn dus o,erbodig. 

Het vierde middel herhaalt het beroep op 
overmacht in hooger beroep gedaan, waarom• 
trent de Rechtbank zegt, dat verdachte's raads
man nog heeft aangevoerd, dat verdachte door 
overmacht daartoe gedrongen het feit rou heb. 
ben gepleegd, doch dit. verweer verworpen 
wordt, omdat niet is gebleken, dat verdachte 
a l het mogelijke heeft gedaan om zich een 
1ijdelijke nood-verlichting voor de achterzijde 
van het motorrijtuig te verschaffen. 

Requirant acht den door de Rechtbank ge
stelden eisch te zwaar, doch ik meen dat die 
e isch maar a ls voorbeeld moet worden be
schouwd, en aldus moet worden opgevat, dat 
de Rechtbank oordeelt, dat niet gebleken is, 
dat requirant al het mogelijke heeft gedaan 
naderande voertuigen voor de aanwezigheid 
van het motorrijtuig te waarschuwen. In cas
satie blijkt dan ook niet hetgeen requirnnt in 
zijn toelichting op dit middel zegt, dat hij 
iemand achter het (onverlichte) motorrijtuig 
heeft gezet. 

Wat het vijfde en laatste middel betreft, 
merk ik op, dat het daarin vermelde art. 
38quinquies Motor- en Rijwielbeschikking 
(oud) niet de verbods. en strafbepalingen be
vat, welke hier zijn toegepast, en aanhaling 
daarvan m. i. niet noodig is, a l slaat een 
gedeelte van art. 16 Motor- en Rijwielregle
ment daarop wel terug. Mocht Uw Raad van 
andere meening zijn, dan ware dit gebrek te 
verhelpen door toepassing van art. 442 Sv. 

Van oordeel , dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raad heer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den re(!uirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het be treden Yonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van requirant overeenkomstig de dag
vaarding is bewezen verklaard : dat hij op of 
omstreeks 18 November 1935 des namiddags , 
omstreeks te 4¾, uur, te Breukel-en-Nijenrode 

met een door hem bestuurd zes-wielig motor
rijtuig zich heeft bevonden op den openbaren 
rijweg den Rijksstraatweg ronder dat dit aan 
de linkerachterzijde was voorzien van een 
lantaarn, die achterwaarts <:en rood licht uit• 
straalde; 

0. dat het eerste middel niet juist is, daar 
uit niets blijkt, dat de Rechtbank zou hebben 
aangenomen, dat zich hier een der uiLronde
ringsgevallen, bij art. 16 lid 5 (nieuw) van 
het Motor. en Rijwielreglement voorzien, heeft 
voorgedaan, en ook niet blijkt, dat requirant 
zich op zoodanige uitrondering heeft beroepen, 
terwijl een onderroek dienaangaande niet 
ambtshalve behoefde te worden ingesteld; 

0. omtrent het tweede middel, dat ook hij , 
die, na een door hem bestuurd motorrijtuig 
tot stilstand te hebben gebracht, op den weg 
staande aan dat r ijtui g eenige herstelling 
verricht, zich als bestuurder met dat rijtuig 
op den weg bevindt in den zin van het in 
deze door de Rechtbank toegepast-e art. 22 
(oud) lid 1 van het Motor- en Rijwielregl e
ment j 0

• art. 1, lid 1, sub/ van dat reglement., 
roodat dit middel niet opgaat; 

0. dat ook het derde middel niet juist is, 
daar de bewezen verklaarde te laste legging, 
dat het motorrijtuig niet aan de " linkerachter
zijde" was voorzien van het vereischte roode 
licht, insluit dat het niet van zoodanig licht 
was voorzien aan de "achterzijde, op e!!n door 
Onzen Minister nader aan te geven plaats", -
rooals art. l 6, 1 id 1 van het Motor- en Rijwiel
regl ement kwam te luiden sedert de daarin bij 
Koninklijk Besluit van 24 Maart 1934, Staats. 
blad n°. 125 , aangebrachte wijziging -, als 
hoedanige plaats bij art. 38 quinquies der 
Motor- en Rijwielbeschikking immers werd 
aangewezen "niet hooger dan 1.25 m hoven 
het wegdek en niet meer dan 0.50 m verwij
derd van het meest naar links uitstekende ge
deelte van het motorrijtuig"; 

0. dat ter toelichting van het vierde middel 
is aangevoerd: 

"Uit het proeces-verbaal der zitting van de 
R echtbank blijkt, dat door gedaagdes raads
man er op is gewezen, dat op den bewust.en 
dag de ron des namiddags te 4.05 uur onder
ging en mitsdien de lichten eerst ont.~t.oken 
behoefden te worden om 4.35 uur." 

,,uit de bewijsmiddelen blijkt dat het onge
veer 4. 30 uur was toen verdachte merkte dat 
zijn achter! icht niet goed brandde. Hij is f-oen 
onmiddellijk begonnen dit gebrek te herstel
len." 

,,uit de verklaringen in eerste instantie af
ge legd blijkt wijders, dat aan de achterzijde 
van de auto zich een of meer personen bevon
di>n, om het achterop komende verkeer te 
waarschuwen.'' 

,,Naar de rneening van verdachte rechtvaar
digt een en ander een beroep op overmacht. 
Een klein gehrekje aan zijn motorrijtuig kan 
een ieder overkomen. 

Wanneer hij dit onmiddellijk gaat herstel
len en bovendien nog iemand achter het motor
rijtuig zet, kan men niet stellen, dat hij het 
noodigo heeft nagelaten. Dit klemt te meer 
wanneer het juist geschiedt op de grens van 
het tijdstip, waarop de I ichten moeten worden 
aangestoken." 

"De eisch die de Rechtbank stelt, n.l. dat 
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men voor die enkele minuten die de herstel
ling vergt, zich een tijdelijke noodverlichting 
moet verschaffen, gaat te ver. Er zullen zeer 
weinig automobilisten zijn die in hun motor
rijtuig een noodverlichting medevocren. 

Wanneer. iemand, die een gebrsk aan zijn 
lichtl eiding krijgt. die onmiddellijk doet her
stell en en voor zooveel noodig anrler verkeer 
waarschuwt, doet hij alles wat redelijkerwijs 
van hem gevergd kan worden." 

0. dienaangaande: 
<lat het hier niet gaat om de vraag, of re

quirant, toen het achter! icht defect bleek te 
zijn, voldoende maatregelen heeft genomen 
ter voorkoming van gevaar voor het verkeer 
op den weg, maar of requirant strafbaar is 
wegens het te I aste gelegde en bP.wezen ver
klaarrle ontbreken van het bepaalde, wettelijk 
voorgeschreven I icht; 

dat niet blijkt, dat requirant een beroep 
heeft gedaan op omstandigheden, waaruit
wu volgen, dat hem redelijkerwijze niet kan 
worden toegereknnd dat het achter] icht, toen 
het behoorde te worden ontstoken, niet goed 
werkte en dus het middel, wat daarvan ove
rigens moge zijn, niet tot cassatie kan leiden; 

0. dat ook het vijfde middel niet opgaat, 
daar het bestreden vonnis vermei dt de wette
lijke voorschriften, inhoudende de verbods -
en strafbepalingen op welke de strafoplegging 
onmiddellijk is gegrond, tot welke voorschrif
ten het bij dit middel genoemde artikel niet 
behoort· 

Venv~rpt het beroep. (N. J .) 

26 À pril. 1937 ARREST van den Hoogen Raad. 
(Mot.- en Rijw.Regl. art. 6.) 

De grief, dat de Rechtb. ten onrechte als 
bewezen zou hebben aangenomen, dat req. 
in de bocht met het door hem bestuurde 
motorrijtuig links heeft gehouden, terwijl 
toch req. naar links is geslipt, kan req. niet 
baten, wijl - daargelaten nog dat de 
Rechtb. dit slippen niet heeft vastgesteld -
het verbod van art. 6, al. 2 M. en R. Regle
ment reeds wordt overtrede11, indien het 
voertuig op het verboden gedeelte van den 
weg rijdt. 

Op het beroep van Th. H. , agent ecner 
wasscherij, te Laren (N. H .), requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Amsterdam van 25 Jan. 1937, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
door den Kantonrechter te Hilversum op 4 
Sept. 1936 mondeling gewezen vonnis, reciui
rant ter zake van: het als bestuurder van een 
motorrijtuig in een bocht binnen de bebouw
de kom, met hetgeen door hem wordt bestuurd 
links houden, terwijl dit niet noodzakelijk is 
voor het uitwijken bij het voorbijgaan van op 
den weg stilstaande motorrijtuigen, rijwielen, 
andere rij- of voertuigen, .rij- of trekdieren of 
vee, met aanhaling der artt. 6, 73 van het 
Motor- en Rijwielreglement (oud) en 23, 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van tien 
gulden en vervangende hechtenis van vijf da: 
gen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Als middel draagt req. voor bij schriftuur, 

dat de Rechtbank door haar beslissing heeft 
geschonden, althans verkeerd toegepast: de 
artt. 6 en 73, van het Motor- en Rijwielregle
ment (oud) doordat de Rechtbank aanneemt 
dat requirant het hem ten laste gelegde feit 
heeft begaan ofschoon hij tengevolge van slip
pen in de bocht aan de linkerzijde van de rij
weg is gekomen. 

Blijkens het vonnis achtte de Rechtbank 
wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte
appellant en geappelleerde te Bussum op 26 
Juni 1936 als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig daarmede heeft gereden over den 
openbaren rijweg de Lothariuslaan en in de 
in dien weg gelegen bocht binnen den bebouw
de kom der gemeente met dat motorrijtuig 
links heeft gehouden, terwijl dit niet nood
zakelijk was voor het uitwijken bij het voor
bijgaan van op den weg stilstaande motorrij
tuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, 
rij- of trekdieren of vee. 

Daartoe gebruikte te Rechtbank als bewijs
middelen de verklaring van verdachte: dat 
hij op 26 Juni 1936 als bestuurder van een 
vierwielig motorrijtuig daarmede heeft gere
den in de Lothariuslaan te Bussum; dat in 
de bocht, die die laan maakt, zijn auto met 
het achtergedeelte op het linkerweggedeelte is 
gekomen; dat hij, nadat hij door de bocht 
was heengereden, getuige Beugelaar als be
stuurder van een door een paard getrokken 
groentenwagen hem tegemoet zag komen. 

en van getuige Beukelaar: 
dat hij op 26 Juni 1936 als bestuurder van 

een door een paard getrokken groentenwagen 
daarmede heeft gereden in de Lothariuslaan 
te Bussum; dat hij toen beeft gezien, dat 
een auto, bestuurd door verdachte, de in die 
laan zich bevindende bocht om kwam rijden; 
dat die auto daarbij op de voor hem, ver
dachte, linkerzijde van den weg reed en recht 
op zijn, getuiges, wagen aan kwam rijden. · 

Hierbij komt dan nog een thans niet van 
belang zijnde verklaring omtrent aard en lig
ging van den weg, waarop het feit zich af
speelde. 

Wel is van belang in verband met het mid
del in cassatie, de overweging in het vonnis, 
dat verdachtes raadsman heeft betoogd, dat 
verdachtes auto door de gladheid van den 
weg is geslipt en dit de oorzaak is geweest 
dat de auto op de linkerkant van den weg is 
gekomen, doch de Rechtbank dit verweer, 
voorzoover het inhoudt een beroep op over
macht, verwerpt, vermits, al aangenomen dat 
verdachtes auto door gladheid is geslipt, 
geenszins is gebleken, dat dit slippen niet had 
kunnen worden voorkomen. 

Tegen deze weerlegging van het voor de
Rechtbank gevoerde verweer verzet het mid
del zich, bij de toelichting aanvoerend, dat 
de R echtbank de kern van het verweer niet 
begrepen heeft. 

Requirant betoogt, dat hij zich niet op over
macht beroepen heeft, en geeft dan m.i. een 
gewrongen uitlegging aan art. 6 Motor- eii 
Rijwielreglement (Oud). 

Hij zegt, dat het daar bedoelde links houden 



175 26 APRIL 1937 

een aotieve handeling van den bestuurder 
moet zijn, en wel een bewust of opzettelijk 
links houden. 

I s het dit niet, dooh geschiedt het links 
houden onafhankelijk van des bestuurrlers 
wil, dan maakt requirant een onderscheiding, 
berustend op de oorzaak van dit ongewilde 
linkshouden. De bestuurder kan zich dan, vol
gens hem, alleen op overmacht beroepen, 
wanneer het naar links glijden of slippen niet 
aan zijn schuld te wijten is. Is het linkshou
den een gevolg b.v. van te snel rijden vóór 
de bestuurder de booht ing ing, waarbij hij 
naar links slipte, dan heeft hij geen beroep 
op overmacht, dooh is naar zijn opvatting 
evenmin art. 6 voornoemd toepasselijk, daar 
dit alleen op een gewild linkshouden slaat. 
Hij zou dan echter wel strafbaar zijn volgens 
art. 22 Motor- en Rijwielwet, doch deze over
treding is niet te laste gelegd. 

Ik ben van meening, dat dit middel herust 
op een verkeerde opvatting van " links ho11 • 
den" in art. 6 Motor- en Rijwielreglement 
(oud). Deze bepa li11g vraagt a ll een naar den 
feitelijken toestand. en niet naar de oorzaak 
van het zich links bevinden. I s dit een oorzaak 
waarvoor men niet aansprakelijk gesteld kan 
worden, dan kan men zich wellicht met goed 
gevolg op overmacht beroepen, in a ll e andere 
gevallen is men strafbaar. Het is zeer wel 
mogelijk, dat het linkshouden de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer in gevaar kan hren
gen, dooh dit is geenszins noodzakelijk . Art. 
6 van het vorige R eglement ste lt dan ook 
mindere en andere eischen voor strafbaarheid 
da n art. 22 Motor- en Rijwielwet. 

Ik kan mij dus met de door requirant aan 
art. 6 gegeven uitlegging niet vereenigen, en 
acht de gemaakte onderscheiding onjuist. 

Bovendien wijs ik er, wat deze zaak betreft , 
voor de feitelijke toedracht nog op, dat ge
tuige Beu kelaa r na drukkelijk verklaart, dat 
requ irant op de linkerzijde van den weg reed. 

Van oordeel, da t het middel niet tot cassa
t ie kan le iden, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadshrer van 

der Meul en ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (Zie Conclusie) 

0 . dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de inleidende dagvaarding, met qualifica
tie en strafoplegging als voormeld; ten laste 
van requira nt is bewezen verklaard, dat hij te 
Bussum op 26 Juni 1986 enz. (zie conclusie); 

0 . dat de Rechtbank voorts in haar vonnis 
heeft overwogen, dat verdachtes raadsman 
wel heeft betoogd, dat verdachtes auto door 
de gladheid enz. (zie Conclusie); 

0. dat het middel blijkens de toelichting 
hierop steunt, dat de Rechtbank ten onrechte 
a ls bewezen aannam, dat requirant in de bocht 
met het door hem bestuurde motorrijtuig links 
heeft gehouden, daar toch requirant naar links 
is geslipt. welk slippen volgens requirant, 
ook al is het veroorzaakt door toedoen - te 
snel rijden - van den b,:,stuurder, niet als 
links houden kan worden beschouwd; 

0. dat dit betoog echter - daargelaten nog 

dat de R echtbank dit slippen niet heeft vast
gesteld - niet tot cassatie kan le iden, daar 
het verbod van art. 6, a l. 2 Mot.- en Rijw. 
R eglement reeds wordt overtreden, indien het 
voertuig op het verboden gedeelte van den 
weg rijdt; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

26 Apri l 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205ter . ) 

Het aan de besturen der bijzondere 
scholen bij art. 205ter toegekend recht op 
uitkeering van eene som iveen8 ter ver
vanging van de jaarlijksche vergoedin~, 
bedoeld in het eerste lid van art. 205, 1s 
blijkens de bewoordingen en de geschie
denis der wetsbepaling kennelijk uitsluitend 
toegekend aan de bestmen van niet
ingebouwde scholen. Het bestuur van een 
ingebouwd e schQo] bedoeld in art. 84, is 
derhalve in zijn desbetreffend verzoek 
niet-ontvankelijk. · 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
P aroch ie van de H eilige Maria Onbevlekt 
Ontvangen, gevestigd te Hansweert, gemeente 
Kruiningen, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zeeland van 11 December 1936, n°. 51, 
eerste afdeeling, tot ongegrondverkl aring van 
zijn beroep tegen het besluit van den raad 
der gemeente Kruiningen van 14 September 
1936, houdende afwijzing van het verwek 
om overeenkomstig art. 205ter der L ager
onderwijswet 1920 voor het gebouw van de 
Roomsch-K atholieke school voor gewoon la
ger onderwijs, K erkl aan aldaar, eene uitkee
ring ineens van 80% van de geschatte waarde 
van dat schoolgebouw te ontvangen t.er vervan
ging van de tot dusver genoten vergoeding ex 
art. 205, eerste lid, dier wet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, advies van 
7 April 1937, N°. 130 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 
April 1937, N°. 3946, afdeeling Lager Onder
wijs ; 

0 . dat de Raad der gemeente Kruiningen in 
zijne vergadering van 14 September 1936 heeft 
besloten, het verzoek van het bestuur der 
R oomsch-Katholieke bijzondere school te Hans
weert om ter vervanging van de jaa rlijk che 
vergoeding, bedoeld in art. 205 der Lager
onderwijswet 1920, een uitkeering te ontvangen 
van een som ineens, gelijkstaande met 80% 
van de geschatte waarde van het school ge
bouw, niet in te willigen, daarbij overwegende, 
dat de Roomsch-Katholieke bijwndere school 
te Hansweert deel uitmaakt van een niet 
uitsluitend voor het geven van schoolonderwijs 
bestemd gebouw ; dat de jaarlijksche vergoe
ding voor dere school dan ook is vastgesteld 
met inachtneming van het bepaalde in het 
vijfde lid van art. 205 der Lageronderwijswet 
1920 ; dat de mogelijkheid tot het verkrijgen 
van een afkoopsom voor deze school moet 
geacht worden te zijn uitgesloten, aangezien 
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in het eerste lid van art. 205ter der Lager
onderwijswet 1920 enkel wordt gesproken van 
de vervauging van de jaarlijksche vergoeding, 
bedoeld in het eerste lid van art. 205 en niet 
van die, bedoeld in het vijfde lid van dat 
artikel; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Zeeland in be
Toep was gekomen, dit college bij besluit van 
11 December 1936, N°. 51, le afdeeling, het 
ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard, 
uit overweging, dat blijkens het eerste lid van 
art. 205ter der Lageronderwijswet 1920 slechts 
de jaarlijksche vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van art. 205 dier wet kan worden 
vervangen door eene uitkeering van een som 
ineens; dat de jaarlijk che vergoeding voor 
1,cholen, deel uitmakende van een niet uit
sluitend voor het geven van schoolonderwijs 
bestemd gebouw, is geregeld in het vijfde 
lid en niet in het wrste lid van art. 205 der 
Lageronderwijswet 1920; dat dus naar den 
tekst der wet voor deze scholen geen uitkee
ring van een som ineens kan worden gedaan; 
dat ook uit de geschiedenis van art. 205 
ter der Lageronderwijswet 1920 blijkt, dat het 
niet in de bedoeling van den wetgever heeft 
gelegen om dit art. op de genoemde scholen 
van toepassing te doen zijn; dat het besluit 
van den raad van Kruiningen dus moet ge
acht worden te zijn genomen in overeenstem
ming met de wet; 

dat van deze ooslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het erkent, dat blijkens de geschiedenis 
der totstandkoming van art. 205ter der La
geronderwijswet 1920 het de bedoeling is 
geweest, deze wetsbepaling niet te doen gel
den voor de zoogenaamde "ingebouwde" 
scholen; dat het echter niet kan onderschrijven 
de overweging van het college van Gedepu
twrde Staten, dat naar den tekst van de 
wet voor deze scholen geen uitkeering van 
een som ineens kan worden, gedaan; dat het 
recht op de vergoeding ex art. 205 enkel 
en uitsluitend steunt op de bewoordingen van 
het eerste lid van art. 205; dat derhalve voor 
alle bijzondere lagere scholen, die eigendom 
van schoolbesturen zijn en op 1 Januari 1921 
in gebruik of in aanbouw waren, ingebouwde 
zoo goed als niet ingebouwde, het recht op 
de vergoeding ontleend moet worden aan het 
eerste lid van art. 205; dat het vijfde lid van 
art. 205 dan ook niet het recht op de ver
goeding voor ingebouwde scholen regelt, maar 
1,lechts de wijze, waarop de vergoeding wordt 
berekend; dat. het voor de juistheid van dit 
standpunt nog moge wijzen op art. 1 en art. 
4 van Ons besluit van 30 Mei 1921 (Staats
blad N°. 749), in welke artikelen wordt ge
sproken over het tweede lid van art. 205 -
dat op het eerste lid teruggrijpt - en van 
de vergoeding, bedoeld in het eerste lid van 
art. 205, terwijl het buiten twijfel is, dat 
beide artikelen zoowel ten aanzien van de 
ingebouwde, a ls ten aanzien van de niet inge
bouwde scholen gelden; dat dan ook naar 
de meening, van zij11 bestuur de bewoordingen 
van de betreffende bepalingen er wel dege
lijk toe nopen om het aldus te verstaan, dat 
zoowel de ingebouwde als de niet ingebouwde 
scholen het recht op de gebouwenvergoeding 

ontleenen aan het eerste lid van art. 205; ·dat 
bij elke andere interpretatie de basis voor het 
recht op de vergoeding voor "ingebouwde" 
scholen zou ontbreken; dat de zienswijze van 
het college van Gedeputeerde Staten dan ook 
niet houdbaar is; 

0. dat art. 205ter der Lageronderwijswet 
1920, ingevoegd bij art. 6 van paragraaf 13 
der wet van 22 Februari 1936 (Staatsblad N°. 
100), in het eerste lid, eersten zin, bepaalt, 
dat de besturen van bijzondere lagere scholen, 
bedoeld in art. 205, vóór 1 Augustus 1936 aan 
het bestuur der gemeente, waar de school is 
gevestigd het verzoek kunnen doen, om ter 
vervanging van de jaarlijksche vergoeding, 
bedoeld in het eerste lid van dat artikel, een 
uitkeering te ontvangen van een som ineens, 
gelijkstaande met tachtig ten honderd van de 
in dat lid bedoelde geschatte waarde, eventu
eel verminderd overeenkomstig het tiende en 
elfde lid van dat artikel; 

dat het eerste lid van art. 205 aan de bestu
ren der bijzondere lagere scholen, wier ter
reinen en gebouwen eigendom van de school
besturen zijn en op 1 Januari 1921 in gebruik 
en in aanbouw waren, recht geeft op de in 
dit artikel aangegeven jaarlijksche vergoeding, 
berekend over de geschatte waarde dier ter
reinen en gebouwen, met inbegrip van de 
schoolmeubelen, terwijl het vijfde lid ten aan
zien van bestaande scholen, als bedoeld in 
art. 84 - zoogenaamde ingebouwde scholen -
slechts aangeeft welk bedrag als grondslag 
van de schatting moet worden aangenomen; 

dat, al moge dus de jaarlijksche vergoeding, 
bedoeld in het eerste lid van art. 205, waarvan 
in art. 205ter sprake is, eene zoodan ige zijn, 
waarop zoowel voor ingebouwde als niet-inge
bouwde scholen aanspraak kan worden ge
maakt, het aan de besturen der bijzondere 
scholen bij art. 205ter toegekende recht op 
uitkeering van eene som ineens ter vervanging 
van de genoemde jaarlijksche vergoeding, ken
nelijk uitsluitend is toegekend aan de besturen 
van niet-ingebouwde scholen; 

dat toch, terwijl in het oorspronkelijke ont
werp van wet ter verlaging van de openbare 
uitgaven eene bepaling (art. 6 van paragraaf 
28) voorkwam, waarbij aan de besturen van 
bijzondere lagere scholen, bedoeld in art. 205, 
het recht werd gegeven aan de gemeentebestu
ren vóór 1 Januari 1936 te verzoeken, om ter 
vervanging van de jaarlijksche vergoeding, be
doeld in het eerste lid en het vijfde lid van 
dit artikel , de daarbedoelde uitkeeringen van 
een som ineens te ontvangen en waarbij dus 
met de zoogenaamde ingebouwde scholen reke
ning werd gehouden, na tegen dit laatste in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal geopper
de bedenking, de bierbedoelde bepaling is ge
wijzigd, en aldus overgenomen in de wet van 
22 Februari 1936 (Staatsblad N°. 100), o.m. 
in dier voege, dat daarin alleen gesproken 
werd van de vergoeding, bedoeld in het eerste 
lid van art. 205, dus zonder vermelding van 
het vijfde lid, hetgeen in de toelichting op 
de laatstgenoemde wet hiermede werd gemo
tiveerd, • dat de teneinen en gebouwen van 
zoogenaamde ingebouwde scholen zich ook in 
verband met het derde lid van het voorge
stelde art. 205ter practisch minder go.ed voor 
deze regeling leenden; 
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' dat zulks ook in den tekst der wet tot uit
drukking is gebracht, aangezien art. 205ter 
enkel spreekt van een som ineens, gelijkstaan
de met tachtig ten honderd van de in het 
eerste lid bedoelde geschatte waarde, waar
door dei·halve eene berekening naar de in
gevolge het vijfde lid geschatte waarde, en 
daarmede een betrekken van de bij art. 84 
bedoelde scholen in de onderwerpelijke rege
ling, is uitgesloten; 

dat derhalve het schoolbestuur aan deze 
wetsbepaling geen aanspraak op inwilliging 
van zijn verzoek kan ontleenen, en mitsdien 
daarin niet-ontvankelijk had behooren te zijn 
verklaard; 

dat in dit opzicht het besluit van den raad 
van Kruiningen behoort te worden verbe
terd · 

G~zien de Lageronderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 
11 December 1936, N°. 51, l e afdeeling, het 
besluit van den raad van Kruiningen van 14 
September 1936 te wijzigen in dier voege, dat 
het bestuur der Roomsch-Katholieke bijzon
dere school , te H answeert, in zijn op 30 Juli 
1936 tot den raad gericht verzoek alsnog 
niet-ontvankelijk wordt verkl aard. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

26 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art . 72.) 

Ten onrechte heeft de Raad in Oot. 1936 
medewerking geweigerd voor een in Jan. 
1935 plaats gehad hebbende vervanging 
van jalouzieën door gordijnen, nu die 
jalcuziëen reeds meer dan 25 jaar dienst 
hadden gedaan in verband wa1-rmede met 
voldoende zekerheid kan worden aan
genomen, dat door de aanschaffing van 
gordijnen de "normale eischen" niet zijn 
overschreden. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Schoolbestuur "Sint 
Willibrord", te Arnhem, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
27 J anuari 1937, N°. 108 , tot ongegrondver
klaring van zijn beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Arnhem van 19 Octo
ber 1936, N°. 3557, Ond. , voor zoover daarbij 
de overeenkomstig art. 72 der Lageronder
wijswet 1920 gevraagde medewerking voor 
een in Januari 1935 plaats gehad hebbende 
vervanging van jalouzieën van de bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs aan 
den Hommelscheweg N°. 169, a ldaar, door 
gordijnen, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 April 1937, N°. 131; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 April 1937, N° . 3947, a fdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Arnhem bij 
L. 1937. 

besluit van 19 October 1936 o.a. a fwijzend 
heeft beschikt op een verzoek van het boven
vermeld schoolbestuur om medewerking over
eenkomstig art. 72 der Lageronderwijswet 
1920 voor de reeds in J anuari 1935 plaats 
gevonden vervanging van jalouzieën aan zijn 
school voor uitgebreid I ager onderwijs aan 
den Hommelscheweg N°. 169 a ldaar, door 
gordijnen, gekost hebbende f 220, zulks op 
grond, dat thans niet meer kan worden nage
gaan, of de vervanging van de jalouzieën 
noodig was, en bovendien, dat het hier 
in elk geval zou gelden voorziening in slij
tage van de jalouzieën, zoodat de kosten der 
vervanging als kosten van instandhouding 
dan uit de vergoeding ex art. 101 der Lager
onderwijswet 1920 behooren te worden vol
daan; 

dat, nadat van dit raadsbesluit, voorzoover 
de bovenbedoelde weigering van medewerking 
betreft, het schoolbestuur bij Gedeputeerde 
Staten van Gelderland in beroep was geko
men, deze bij hun besluit van 27 J anuari 1937, 
N°. 108, het beroep ongegrond hebben ver
klaard, daarbij o.a. overwegende, dat de aan
geschafte gordijnen zijn aan te merken a ls 
schoolmeubelen, wodat de kosten van de be
doelde aanschaffing, al moge deze zijn ge
schied ter vervanging van jalouzieë.n, in geen 
geval kunnen worden gerekend tot die van 
instandhouding van het schoolgebouw, welke 
uit de vergoeding ingevolge art. 101 der wet 
dienen te worden bestreden; dat de onder
werpelijke aanschaffingskosten evenwel slech ts 
dàn ten laste van de gemeente kunnen worden 
gebracht, indien zulks niet leidt tot overschrij
ding van de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen; dat de appel
lant in zijn beroepschrift heeft aangevoerd, 
dat de vervangen jalouzieën bestonden uit 
houten latjes, onderling verbonden door dunne 
ijzeren kettinkjes, en in J anuari 1935 reeds 
meer dan 25 jaar dienst hadden gedaan, welke 
tijd als levensduur voor dergelijke voorwerpen 
een zeer ruime is; dat het gemeentebestuur te 
kennen heeft gegeven, zich geen oordeel meer 
te hebben kunnen vormen omtrent den toe
stand der jalouzieën op het genoemde tijdstip, 
doch slechts met zekerheid te kunnen ver
klaren, dat bij de overdracht aan den appel
lant, op 1 September 1923, van het destijds 
nog vrij nieuwe schoolgebouw de bewuste 
jalouzieën in goeden staat hebben verkeerd; 
dat, daar. ook de betrokken Inspecteur van 
het lager onderwijs de noodzakelijkheid van 
de vervanging door gordijnen niet heeft kun
nen beoordeelen en voor Gedeputeerde Staten 
daartoe thans evenmin nog mogelijkheid be
staat, het door den appellant gestelde onder 
de gegeven omstandigheden geen genoeg
zame redenen bevat om het besluit van den 
raad der gemeente Arnhem, voor zoover de 
appellant dit heeft bestreden, te vernietigen , 
zoodàt dit besluit, zij het op eenigszins ande
ren grond, behoort te worden gehandhaafd; 

dat van het genoemd besluit van Gedepu
teerde Staten het schoolbestuur bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat Gede
puteerde Staten aan deskundigen de vraag 
hadden kunnen voorleggen, of buitenjalou
iieën, bestaande uit latjes onderling verbon
den door dunne ijzeren kettinkjes, kunnen ge-

12 
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acht . worden bij behoorlijk onderhoud een 
langeren levensduur dan van 25 jaar te heb
ben ; dat de bewering van het gemeentebe
stuur van Arnhem, · dat deze jalouzieën in 
1923 nog in goeden staat verkeerden, van 
geen beteekenis is, omdat daaru it niet de 
gevolgtrekking kan gemaakt worden, dat zij 
daarom 12 jaar later ook nog in goeden staat 
moeten zijn; dat juist in de laatste jaren de 
slijtage wodanig was, dat het schoolbestuur 
daarvoor jaarlijks belangrijke bedragen moest 
uitgeven, en het schoolbestuur het daarom 
uit fin ancieel oogpunt noodzakelijk achtte 
deze te vervangen door gordijnen, waarva11 
het de kosten uit de jaarlijksche vergoeding 
wilde bestrijden, waartoe het ten slotte door 
de onverwachte daling van die jaarlijksche 
vergoeding niet meer in staat was; 

0. dat art. 72 der Lageronderwijswet 1920 
voor schoolbesturen den weg opent, om mede
werking van den gemeenteraad te vragen voor 
de aanschaffing van schoolmeubelen, ook al 
heeft de aanschaffing reeds vóór de indiening 
van de aanvrage plaats gehad; 

dat blijkens de stukken de jalouzieën, welke 
door de gordijnen zijn vervangen, reeds meer 
dan 25 jaren dienst hadden gedaan, in verband 
waarmede met voldoende zekerheid kan wor
den aangenomen, dat door de onderhavige 
aanschaffing de normal e eischen, aan het ge
ven van lager onderwijs te stellen, niet zijn 
overschreden ; 

dat mitsdien te dezen aanzien de gevraagde 
medewerking slechts had mogen worden ge
weigerd, wanneer niet aan de in art. 73 om
schreven vereischten was voldaan, waarvan in 
het onderhavige geval geen sprake is; 

dat derhalve ten onrechte de raad der ge
meente Arnhem dit deel der aanvrage heeft 
afgewezen en Gedeputeerde Staten het raads
besluit in dit opzicht hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
en van het besluit van den raad der gemeente 
Arnhem van 19 October 1936, N° . 3557, Ond. , 
voorzoover daarbij de gevraagde medewerking 
voor de aanschaff ing van nieuwe gordijnen 
werd geweigerd, te bepalen, dat de hierbedoel
de" medewerking a lsnog door den raad der ge
meente Arnhem behoort te worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

27 April 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet v. 28 Mei 1925 S. 216 art. LXXXVII.) 

Verlenging van den gestelden wachtgeld
termijn krachtens eene bepaling eener 
gemeentelijke wachtgeldverordening vormt 
een sequeel van de wachtgeldreg,1ling. Een 
bezwaar tegen den duur der verlenging 
betreft dus mede de opwacht~eldstelling 
als ambtenaar, uit welke betrekking 
appellant reeds vroeger is ontslagen , 
weshalve hij in het ingesteld beroep niet
ontvankebik is. 

Vervulling van een betrekking in tijde
lijken dienst gedurende 2½ jaA.r kan naar 

billijkheid geen aanRpraak geven op 
wachtgeld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

A . Brongersma, gewezen opzichter 2e klasse 
in tijdelijken dienst bij het bedrijf van open
bare werken der gemeente Velsen, betreffende 
zijne aanspraken op wachtgeld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 April 1937. n°. 127 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 April 1937, n°. 
153 II , Afd. P ensioenen en Wachtgelden; 

0. dat A. Brongersma met ingang van 1 
April 1933 eervol is ontslagen als opzichter 
l e klasse in vasten dienst bij de gemeente 
Velsen, wegens opheffing van zijn betrekking, 
onder toekenning ingevolge de Verordening, 
regelende de toekenning van wachtgeld aan 
ambtenaren, van een wachtgeld voor den duur 
van 3 jaren, welk wachtgeld bij besluit van 
den gemeenteraad van 15 December 1936, 
met toepassing van het laatste lid van art. 3 
der evengenoemde verordening, met één jaar 
is verlengd, te rekenen van 1 J anuai·i 1937; 

dat hij , na van 1 Maart 1934 tot en met 6 
Maart 1934 a ls t ijdelijk opzichter 2e kl asse 
in dienst van de gemeente werkzaam te zijn 
geweest, met ingang van 2 Juli 1934 weder
om werd benoemd als opzichter 2e klasse in 
tijdelijken dienst bij het bedrijf Openbare wer
ken der gemeente, uit welke functie hij met 

- ingang van 1 J anuari 1937 eervol werd ont
slagen, op grond van eene nieuwe organisatie 
van het dienstvak, waartoe hij behoorde, zulks 
zonder toekenning van wachtgeld ; 

dat hij op grond van art. LXX.XYIT 
der wet van 28 Mei 1925, S. 216, Onze be
slissing heeft ingeroepen, verwekende hem 
een wachtgeld toe te kennen, hetzij op 
den voet van de wachtgeldregeling voor de 
burgerl ijke Rijksambtenaren, hetzij op grond 
van eene nieuwe wachtgeldregeling voor de 
ambtenaren der gemeente Velsen, vastgesteld 
door den raad dier gemeente in zijne vergade
ring van 4 F ebruari 1936, daarbij aanvoeren
de, dat de onzekerheid voor hem en zijn ge
zin door de wijze van toekenn ing van wacht
gel d, als in deze is geschied, zoo groot is, 
dat hij in voortdurende vrees leeft voor mate
rieelen nood; 

0. voorzoover het beroep van den appel . 
lant mocht zijn gericht tegen het onvoldoende 
zijn van het hem ter zake van zijn ontslag 
als opzichter le klasse in dienst van de ge
meente Velsen toegekende wachtgeld, dat 
krachtens art. LXXXVII der wet van 28 
Mei 1925 S. 216, Onze Beslissing had 
moeten zijn ingeroepen binnen een maand na 
het tijdstip, waarop het ontslag is ingegaan; 

dat het bovenbedoelde ontslag hem is ver
leend met ingang van 1 Augustus 1933, ter
wijl het beroep eerst op 26 J anuari 1937 bij 
Ons is ingekomen; 

dat dus de voormelde termijn door den ap
pellant niet is in acht genomen en hij in zijn 
beroep mitsdien niet kan worden ontvangen; 

dat in de openbare vergadering van de Af
deeling van den R aad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
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verslag is uitgebracht, door den gemachtigde 
van den appellant is betoogd, dat de strek
king van het beroep zou zijn op te komen te
gen de verlenging van den duur van zijn 
wachtgeld met niet meer dan één jaar, zooals 
bij besluit van den gemeenteraad van 15 De
cember 1936 is geschied, doch dat, aangezien 
de verlenging van den gestelden wachtgeld
termijn, krachtens art. 3, laatste lid, van de 
wachtgeldverordening van 1923, een sequeel 
vormt van zijne wachtgeldregeling ingevolge 
deze verordening, dit bezwaar mede betreft 
zijne opwachtgeldstelling als opzichter le klas
se in vasten dienst bij de gemeente, uit welke 
betrekking hij met ingang van 1 Augustus 
1933 is ontslagen, zoodat dit beroep den ap
pellant niet-ontvankelijk vermag te maken; 

dat, hij aldien de appellant mocht hebben 
beoogd Onze bes! issing in te roepen ter zake 
van het niet toekennen van wachtgeld aan 
hem als gewezen opzichter 2e klasse in tijde
lijken dienst bij het bedrijf openbare werken 
der gemeente Velsen, de appellant, die slechts 
gedurende 2½ jaar de hierbedoelde betrekking 
in tijdelijken dienst heeft vervuld, naar bil
lijkheid niet voor wachtgeld in aanmerking 
kan worden gebracht; 

Ckzien de voormelde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep, voor zoover dit is gericht tegen 
de wijze van zijne opwachtgeldstelling als ge
wezen opzichter le klasse in dienst van de 
gemeente Velsen, en voor het overige het be
roep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

28April 1937. ARREST van den HoogenRaad. 
(Gemeentewet art. 279). 

Het enkele feit., dat belanghebbende's 
perceelen zijn ingesloten door particuliere 
wegen, staat de geschiktheid van die 
perceelen om bebouwd tP. worden niet in 
den weg, nu belanghebbende niet heeft 
ge•teld, clat die wegen niet voor het open
baar verkeer zijn opengesteld. 

Straten mogea hier niet worden gelijk
gP.steld met wegen en overeenkomstig het 
spraakgebruik is voor het 1.ijn van "straat" 
wel is waar niet noodig een verharde weg 
met een daarlangs reeds bestaande min 
of meer aange~loten bebouwing, doch wel 
zulk een weg aangelegd met de bestemming 
dat daarlangs min of meer aangesloten 
gebouwd zal worden. De enkele omstandig
heid dat een laan verhard is en ten allen 
tijde behoorlijk berijd- en begaanbaar 
maakt haar dus nog niet tot Pen "straat". 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te Oostvoorne tegen de uitspraak van den R aad 
van Beroep voor de Directe Belastingen II te 
Rotterdam, van 7 Dec. 1936, betreffende den 
hem opgelegden aanslag in de Bouwterrein
belasting der gem. Oostvoorne over 1935 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 1 van de Verordening op de 

heffing eener belasting van bom,rterreinen in 
de gem. Oostvoorne voor wover hier van 
belang luidt: 

" In deze gemeente wordt, onder den naam 
van bouwterreinbelasting, een bijzondere be
lasting geheven van bouwterreinen, gelegen 
aan bestaande straten, grachten en pleinen;" 

0 . dat belanghebbende, die in voormelde 
belasting is aangeslagen, wegens tusschen de 
Kruislaan en de Polderslaan gelegen percee
len, naar een geschatte verkoopwaarde van 
f 3000, tegen dien aanslag tevergeefs bezwaar 
heeft ingebracht bij den Raad der gemeente 
Oostvoorne en daarop bij zijn beroep voor den 
Raad van Beroep heeft aangevoerd, dat d.-, 
belaste perceelen geen "bouwterrein" zijn en 
dat, al ware zulks wel het geval, dan nog de 
aanslag onjuist zoude zijn , daar de perceelen 
niet zijn gelegen aan bestaande straten en in 
elk geval de geschatte waarde te hoog is; 

0. dat de Raad van Beroep, na te hebben 
overwogen, dat de ligging van belanghebbèn
de's perceel en tusschen particuliere wegen 
geen beletsel vormt om op die perceelen te 
bouwen, daar, krachtens art. 715 B . W ., een 
eigenaar van een stuk land, dat geen toegang 
heeft tot den gemeenen weg, bevoegd is om 
een uitweg te vorderen, heeft beslist, dat be
langhebbende's perceelen als bouwterrein moe
ten worden beschouwd, en vervolgens ten aan
zien van belanghebbende's bewering, dat het 
bouwterrein niet is gelegen aan bestaande 
straten heeft overwogen: 

"dat daargelaten de vraag of de Polderslaan 
die, zooals de Gemeente-architect onbestreden, 
verklaarde, verhard is An met auto's wordt 
bereden, al dan niet onder het begrip "straat" 
valt, zulks stellig het geval is met de Krujs. 
laan, waarvan de Gemeente-architect eveneens, 
onbestreden, verklaarde, dat dit is een met 
keislag verharde weg, in prima conditie, die 
ten allen tijde met auto's kan worden bereden, 
zoodat deze, naar 's Raads oordeel , als een 
weg met een zoodanige verharding, dat deze 
onder alle weersomstandigheden behoorlijk be
rijd- en begaanbaar is, onder het begrip 
straat" valt·" 

" 0. dat de Raad van Beroep ten slotte ook 
de geschatte waarde juist achtende, de be
schikking van den Gemeenteraad heeft ge
handhaafd; 

0. dat belanghebbende in cassatie heeft ge
steld: 

S. of v. t. van de artt. 1 en/of 2 der Ver
ordening op de heffing eener belasting van 
bouwterreinen in de gem. Oostvoorne, subsi
diair van art. 279 der Gemeentewet, en ter 
toelichting heeft aangevoerd : 

a. dat zijn perceelen geen bouwterrein zijn, 
omdat zij. als ingesloten door particuliere 
wegen, de geschiktheid missen om bebouwd te 
worden; 

b. dat de R aad van Beroep ten onrechte de 
Kruislaan als een bestaande straat heeft be
schouwd, er van uitgaande dat onder "straat" 
is te begrijpen een weg met een zoodanige 
verharding, dat deze onder alle weersomstan
digheden behoor! ijk berijd- en begaanbaar is ; 

0 . dat de eerste grief niet tot vernietiging 
der bestreden uitspraak kan leiden, daar het 
enkele fe it , dat belanghebbende's perceelen 
zijn ingesloten door particuliere wegen, de ge• 
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schiktheid van die perceelen om bebouwd te 
-relen niet in den weg staat, nu belangheb
bende niet heeft gesteld, dat die wegen niet 
voor het openbaar verkeer zijn opengesteld; 

0. ten aanzien van de tweede grief: 
dat art. 1 der aangehaalde verordening, 

zulks in overeenste=ing met art. 279 der 
Gemeentewet, vordert, dat de bouwterreinen, 
wil daarvan belasting geheven kunnen worden, 
gelegen zijn aan bestaande straten; 

dat straten hier niet mogen worden gelijk
gesteld met wegen en overeenkomstig het 
spraakgebruik voor het zijn van "straat" wel 
is waar niet noodig is een verharde weg met 
éen daarlangs reeds bestaande min of meer 
aangesloten bebouwing, doch wel zulk een 
weg aangelegd met de bestemming dat daar
langs min of meer aangesloten gebouwd zal 
worden; 

dat de Raad van Beroep, beslissende dat de 
Kruislaan valt onder het begrip "straat", der
halve niet kon volstaan met slechts te eischen, 
dat die laan verhard is en teq allen tijde be
hoorlijk berijd. en begaanbaar is ronder acht 
te slaan op eene mogelijk langs die laan aan
wezige bebouwing of op de bestemming, bij 
den aanleg van die laan, dat eerlang een min 
of meer aangesloten bebouwing daarlangs zou 
ontstaan; 

dat de uitspraak derhalve niet in stand kan 
blijven en de Raad van Beroep alsnog zal 
behooren te onderweken of, getoetst aan de 
hierboven omschreven eischen, althans één der 
lanen, waaraan belanghebbende's perceelen 
zijn gelegen, als straat, in den zin van art. 
279 der Gemeentewet en art. 1 der hier gel
dende verordening, moet worden ai.ngemerkt; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst dit geding naar den Raad van Be

roep voornoemd, teneinde de zaak, in voltal
lige vergadering en met inachtneming van dit 
arrest, verder te behandelen en te beslissen. 

(N. J .) 

29 Aprii 1937. UITSPRAAK van den Centr 
Raad van Beroep. Ambtenarenwet 1929 
art. 58 l• !id.) 

Geen détournement de pouvoir van den 
Hoofdcommissaris van Politie, die extra
verlof weigertaan eeninspecteur,die buiten 
zijn gewone verlof reeds veel verlof voor 
herhalingsoefeningen genoten heeft. De 
aan den H.-C. toegekenrle, ruim omschreven 
bevoegdheid tot het a! dan niet verleenen 
van extra-verlof mag niet zoo worden 
verstaan, dat- zij hem slechts een beperkte 
bewegingsvrijheid zou laten. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Uitspraak in zake: 
.H. J. M. , wonende te Utrecht, klager, in 

persoon ti;r openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman Mr. H. H. de 
Graaff, le luitenant der veldartillerie, wonen-. 
de te Ede, 

tegen: 
den Ho<:>fdoommissaris van Politie te Utrecht, 
ver\veerder, vqor wien ter openbare terecht
ziting a ls gemachtigde is. opgetreden: A. W. 
Brandt, Commissaris _van Politie, wonende te· 
Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde w,rschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het tw istgeding: 
0. dat de Hoofdcommissaris van Politie 

te Utrecht gezien het verzoekschrift van den 
Inspecteur van Politie le klasse H . J. M. , 
waarin deze verlof vraagt op 19, 21, 22, 23, 
24 en 26 October 1936; 

gezien het schrijven van den Burgemeester 
van Utrecht van 17 April 1936, N°. 250/91, 
Afd. N. A., waarin wordt bepaald, dat in 
verband met verleend verlof overeenkomstig 
het bepaalde in art. 20, 2e lid, van de Ver
ordening op de gemeentepolitie, wegens mili
ta iren dienst, het reglementair verlof van den 
Inspecteur M. voor 1936 wordt beperkt tot 
het aantal dagen, genoemd in art. 16, le lid, 
van het Reglement voor de ambtenaren der 
gemeentepolitie en geen extra verlof overeen
komstig het 2e lid van art. 16 zal worden 
toegekend; 

0. dat de Inspecteur M ., behalve het hier
voor vermelde verlof voor opkomst in mili
ta iren dienst van 3 tot en met 26 September 
1936, op zijn verzoek verlof heeft genoten 
op 20, 21 en 23 Maart, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 15 en 16 Mei 1936, totaal 
17 dagen; 

d. d. 15 October 1936 heeft besloten het aan
gevraagde verlof in October 1936 slechts 
in te willigen voor den tijd van vier dagen 
naar keuze, zijnde daarmede bereikt de 21 
dagen, genoemd in art. 16, le lid, van het 
Reglement voor de ambtenaren der gemeen
tepolitie; 

0. dat de Raad van Beroep voor het per
soneel der politie te Utrecht, bij uitspraak 
door den Voorzitter definitief vastgesteld op 
19 December 1936 - naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen - het aangevallen 
besluit terecht genomen heeft geoordeeld ; 

0. dat klager van deze uitspraak tijdig in 
bei!oep is gekomen, op de bij klaagschrift 
aangevoerde gronden vorderende vernietiging 
van voormeld besluit van 15 October 1936 
en alsnog toekenning van zijn ingetrokken 
extra verlof (10 dagen) van het jaar 1936 ; 

In rechte : 
0. dat een beslui t als dat van den Hoofd

commissaris van Politie te Utrecht, hierboven 
vermeld, ingevolge het bepaalde bij lid 1 
van art. 58 der Ambtenarenwet 1929, kan 
worden aangevochten op dezen g rond, dat het 
fe itelijk of rechtens met de toepasselijke a l
gemeen verbindende voorschriften strijdt, of 
dat genoemde Hoofdcommissaris bij het ne
men van dat besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat klager niet heeft beweerd en dezen 
Raad niet is gebleken, ·dat het voormelde be
sluit van 15 October 1936 feitelijk of rechtens 
strijdt met de ten deze toepasselijke a lgemeen 
verbindende voorschriften; 
" 0. dat thans alsnog de vraag moet worden 
beantwoord, of de Hoofdcommissaris van 
Politie te Utrecht bij het nemen van dat be
sluit van zijn bevoegdheid kennelijk een an
der gebruik heeft gemaàkt dan tot de doèl-
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einden, waarvoor die bevoegdheid is gege
ven· 

o'. dat Jid 1 van art. 16 van het op 1 Juni 
1934 in werking getreden R eglement voor de 
ambtenaren der gemeentepolitie te Utrecht 
het aantal verlofdagen per kal enderjaar voor 
een inspecteur op 21 stelt, terwijl lid 2 van 
dat artikel luidt : 

,,De Hoofdcommissaris kan aan ambtena
ren, wier dienst het geheele jaar niet toelaat , 
dat zij den Zaterdagmiddag vrij hebben of 
een anderen vrijen middag op een werkdag 
genieten, een extra-verlof toekennen van ten 
hoogste 10 dagen per jaar."; 

0. dat art. 20, 1 id 2, der in de openbare 
vergadering van den Raad der gemeente 
Utrecht, gehouden 29 Augustus 1935 , vastge
stelden Verordening, regelende de rangen, het 
aantal, de samenstell ing, de e ischen van be
noembaarheid en de bezoldi g ing van de amb
tenaren van politie, luidt: 

" De ambtenaar, die ter vervulling van zijn 
dienstplicht of die krachtens een aangegane 
verbinten is bij het reservepersoneel voor her
halingsoefeningen onder de wapenen moet 
komen, kr~gt voor den duur van den dienst
tijd - waaronder niet begrepen eenige straf
tijd - verlof met behoud van wedde."; 

0. dat de Hoofdcommissaris van Politie te 
Utrecht bij het bestreden beslui t heeft ge
we igerd aan kl ager - zijnde een ambtenaar, 
wiens dienst het geheele jaar niet toelaat. 
dat hij den Zaterdagmiddag vrij heeft of 
een anderen vrijen middag op een werkdag 
geniet - di e in het ka lenderj aar 1936 reeds 
17 verlofdagen had genoten ingevol ge het be
paalde bij lid 1 van voormeld artikel 16 en 
24 extra verlofdagen ingevolge het bepaalde 
bij lid 2 van voormeld arti kel 20, in Oc
tober van da tzelfde jaar nog 2 extra verlof
dagen toe te kennen krachtens lid 2 van meer
genoemd art. 16 boven de 4 verlofdagen krach
tens lid 1 van dat artikel , welke hem zal wor
den toegekend; 

0 . dat de Hoofdcommissaris , aldus besluitende, 
blijkbaar wijl hij , met het oog op het gemeen
tebelang, het niet verantwoord achtte aan kla
ger, di e reeds zoo vele dagen met verlof en 
behoud van wedde uit den gemeentedienst af
wezig was geweest in het ka lenderjaar 1936, 
in dat jaar ook nog extra-verlof, a ls bedoeld 
in lid 2 van bovengenoemd a rt. 16, toe te ken
nen, zeker niet kan gezegd w01·den van de hem 
ten deze toekomende di scretionnaire bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik te hebben 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat klager tot staving van zijn meening, 
dat ten deze wel van een kennelij k onjuist ge
bruik van bevoegdheid sprake is, zich heeft 
beroepen op een overweging, voorkomende in 
het Koninklijk Besluit van 5 Maart 1931, 
Stattsblad N °. 71, tot gedeeltelijke vernieti
ging van het besluit van den R aad der ge
meente R otterdam van 7 October 1929, voor 
wat betreft art. 51, Jid 3, van het Ambtenaren
reglement der gemeente Rotterdam welke over
weging luidt: 

" dat de Overheid in al h aar geledingen 
maatregelen moet nemen, om de in haar dienst 
zijnde personen, op wie als verlofsmilitair ver
plichtingen rusten, in de gelegenheid te stel-

Jen aan die ve1·plichtingen te kunnen voldoen, 
zonder dat zij daarvan eenigen hinder of scha
de ondervinden in de uitoefening va n hun 
burgerwerkkring, in de geldelijke belooning 
aan dien werkkring verbondan of in het ont
spanningsverlof, waarop zij in dien werkkring 
aanspraak kunnen maken;" 

0. dat de verwijzing van · klager naar de 
vermel de overweging ten deze evenwel betee
kenis mist; 

0 . toch dat, aangenomen dat de gecitee rde 
overweging moet geacht worden af te keuren 
ook een besluit, a ls waarvan in dit geding 
sprake is, de Kroon ingevolge het bepaalde bij 
art. 126 der Ambtenarenwet 1929 wijziging 
van het tweede lid van meergenoemd a rt. 16 
had kunnen bevorderen in dien zin , dat de 
aldaar aan den Hoofdcommissaris verleende 
ruime discretionnaire bevoegdheid ware be
perkt ten aanzien van besluiten betreffende 
het a ldaar omschreven extra-verlof van ambte
naren, a ls bedoeld bij bovenvermeld art. 20 ; 
dat, nu de Kroon zu lks heeft nagelaten, niet 
kan wo rden betoogd, met een beroep op voor
melde overweging, ontleend aan het Konink
lijk Besluit van 5 Maart 1931 , Staatsblad N °. 
71, dat de uit het tweede lid van genoemd a rt. 
16 voortvloeiende bevoegdheid van den Hoofd
commissaris, hoewel ruim omschreven, niette
min zóó moet worden toegepast, a lsof zij hem 
slech ts een beperkte bewegingsvrijhe id rnr! Pen
de · 

Ó. dat de uitspraak van den Raa d van Be
r0ep voor het personeel der politie te Utrecht 
dus m'let worden bevestigd; 

0. ter, slotte, dat klager niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard in zijn vordering, hem 
alsnog toe te kennen zijn ingetrokken extra
verlof (10 dagen ) van het jaar 1936, aangezien 
het bestreden besluit slechts inhoudt een be
schikking op een aanv rage om 2 extra verlof
dagen ; 

R echt doende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarva n beroep; 
Verklaart klage r niet-ontvankelijk in zijn 

vordering hem alsnog toe te kennen zijn inge
trokken extra-verlof (10 dagen). 

(A.B.) 

29 April 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep . (Ambtenarenwet 1929 
art. 1 ; Gemeentewet art. 293.) 

De gemeente-deurwaarder is i. c . a m bte
naar in den zin van art . 1 der Ambtenaren
wet 1!)29. 

Beteekenis van "vervolging~kosten" in 
art. 293 der Gemeentewet en in de aldaar 
aangehaalde wet van 1 Juni 1850, S. 26. 

Een vordering tot veroordeeling in de 
proceskosten is niet-ontvankelijk, want 
de Ambtenarenwet kent een zoodanige 
veroorfleeling niet. 

U itspraak in zake : 
Th. J . van der H eijden, wonende te Leiden, 

e ischer in hooger beroep, niet verschenen, 
tegen: 

het College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Zoeterwoude, gedaagde in 
hooger beroep, vertegenwoordigd door den 
Burgemeester, niet verschenen. 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken ; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0 . dat Th. J. van der Heijden vooruoemd, 

a ls deurwaarder bij de gemeente Zoeterwoude, 
bij schrijven van 22 J uni 1936, gericht aan 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente, 
het navolgende heeft medegedeeld: 

,,Bijgesloten heb ik de eer U te doen ge
worden een opgave van de tot heden aan mij 
niet betaald zijnde vervolgingskosten, voor 
mijn in opdracht van Uw ontvanger tot e inde 
Februari 1936 gedane verrichtingen, voor
zoover mij van die verrichtingen is kunnen 
blijken aan de hand van de door hem uitge
vaard igde dwangbevel en. 

Beleefd verzoek ik U de voldoening van 
het in de bijlage genoemde bedrag, ad f 25.45, 
wel te willen bevorderen, bij voorkeur door 
overschrijving op mijn postrekening 96812, 
kantoor den Haag. 

Waar ik eerst sedert April 1936 te mijnen 
kantore liet openen een administratie van de 
verzonden aanmaningen, is het mij niet mo
ge lijk U toe te zenden een opgave van -
eventueel - niet uitbetaalde aanmaningskos
ten, welke belastingschuldigen hadden moeten 
betalen en die niet zijn opgenomen in de 
collectieve dwangbevelen,"; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Zoeterwoude daarop bij schrijven d.d. 24 Juni 
1936 aan eischer hebben geantwoord : 

"In antwoord op nevensvermeld verzoek 
deelen wij U mede, dat wij weigeren de door 
U gedeclareerde vervolgingskosten te voldoen, 
omdat de gemeente daartoe niet verplicht is 
en het een verkapte salarisverhooging zou 
beteekenen. Bij Uwe aanstelling is immers 
bepaald, dat U de werkzaamheden zult ver
vullen alleen voor de invorderingskosten, 
d. w. z. zonder dat de gemeente eenige kosten 
terzake zou hebben en dat U de kosten zoudt 
behouden, die U, tegelijk met de invordering 
der bela-sting, ontving. 

adieu is U daarenboven eerst een grati
ficatie, later een vaste belooning toegekend."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 8 Februari 1937 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het beroep van Th. J. van der Heijden -
die zijn vordering had teruggebracht tot 
f 10.60 - tegen evenbedoeld be luit van 24 
Juni 1936 ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden en middelen 
heeft verzocht die uitspraak te vernjetigen 
en, opnieuw recht doende, zijn vordering als
nog aan hem toe te wijzen en mitsdien te 
bepalen, dat de gemeente Zoetenvoude ge
houden is aan den eischer uit te betalen een 
bedrag van t ien gul den en zestig cents, met 
verwijzing van die Gemeente in a ll e kosten 
van dit geding, zoowel van die in eersten 
aanleg a ls van dje van dit appèl ; 

In rechte : 
0. dat, blijkens de zich onder de ged ing

stukken in afschrift bevindende akte van 
aanstelling als deurwaarder voor de plaat
sel ijke belastingen van 16/17 Augustu 1927, 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Zoeterwoude in hun vergadering van 16 Au-

gustus 1927 den ambtenaar Th. J . van der 
Heijden, geboren 5 Februari 1906, hebben 
aangewezen voor de beteekening van stukken, 
betreffende vervolging ter invordering van 
plaatselijke belastingen en de tenuitvoerleg
ging van dwangbevelen zulks overeenkom
stig het bepaalde in art. 261 {oud) der 
Gemeentewet - zijnde daarbij tevens bepaald, 
als dagteekening van ingang der aanwijzing: 
18 Augustus 1927 en voorts, dat de inkom
sten die de aangewezene in de genoemde be
trekking zal genieten, bestaan uit de ver
volgingskosten; 

0. dat derhalve eischer, die, na aflegging 
van den vereischten eed op 18 Augustus 
1927, sindsdien bedoelde betrekking steeds 
is blijven bekleeden - terwijl hem door den 
Raad der gemeente Zoeterwoude bij desbe
treffende besluiten over verscheidene jaren 
ook nog een gratificatie en bij besluit van 
27 December 1934 met inga ng van 1 J am,
ari 1934 teven een vaste beloon ing van f 40 
per jaar ter zake is toegekend - in casu is 
aan te merken als ambtenaar in den zin van 
art. 1 der Ambtenarenwet 1929, zoodat h ij be
voegd was van het vorenbedoelde beslu it van 
Burgemeester en Wethouders van Zoeterwoude 
van 24 Juni 1936 beroep in te ste llen bij het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage; 

0. dat e ischer in zijn bij beroepschrift ge
dane vordering tot verwijzing van de gemeente 
in alle kosten van dit geding, zoowel van die 
in eersten aanleg als van die van dit appèl, 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard, aan
gezien deze Raad niet bevoegd is tot zoodanige 
verwijzing; 

0. dat alsnu moet worden beslist, of bedoeld 
besluit van 24 Juni 1936 op een der gronden, 
genoemd in art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929, kan worden aangevochten; 

0. dat het besluit van Burgemeester en Wet
houders van 16 Augustus 1927, wat daarvan 
ook overigens zij , in elk geval niet is aan te 
merken als een algemeen verbindend voor
schrift, betreffende dat besluit immers eischer 
persoonlijk en niet den drager, in het a lge
meen, van het daarin bedoelde ambt; 

0. dat derhalve, ook al wude de opvatting 
van e ischer omtrent het karakter en den aard 
der "vervolgingsko ten" juist zijn en diens
volgens het be luit van 24 Juni 1936 in strijd 
zijn met dat besluit van 16 Augustus 1927, 
dan toch deze Raad op dien grond eerstge
noemd besluit niet zou mogen nietig verklaren, 
aangezien strijd met het besluit van 16 Augus
tus 1927 niet zoude opleveren strijd, feite lijk 
of rechtens, met een a lgemeen verb indend 
voorschrift; 

0. nu dat het meergenoemde beslu it van 16 
Augustus 1927, wat betreft de daarbij vastge
stelde inkomsten, geacht moet worden te zijn 
genomen ter uitvoering van het bepaalde 
in lid 2 van art. 260{oud), thans art. 293, der 
Gemeentewet, krachten hetwelk ten aanzien 
van plaatselijke belastingen van toepassing is 
de wet van 1 Juni 1850, S. N°. 26, betrek
kelijk de kosten van vervolging in zake de 
directe belastingen., o.a. gewijzigd bij de wet 
van 24 December 1921, S. 0

• 1410, zoodat 
e ischer, als drager van het ten deze be
doelde ambt van deurwaarder, reeds krach
tens die wettelijke bepalingen recht had op 
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de "vervolgingskosten" en derhalve alsnog 
behoort te worden beslist, of het bestreden 
besluit met die bepalingen, in het bijzonder 
de artt. 1 en 2 dier wet van 1 Juni 1860, 
S. N°. 26, gewijzigd als voormeld, feitelijk 
of rechtens strijdt; 

0. dat deze Raad met den eersten rechter 
op de door dezen daarvoor aangevoerde 
gronden 1 zoodanigen strijd niet aanwezig 
acht en dan ook verwerpt eischers betoog, 
dat in gevallen, als ten deze bedoeld, niet de 
deurwaarder, doch de ontvanger der gemeente 
een vorderingsrecht tegen een hela tingplich
tige zou krijgen; 

0. dat den R aad ook overigens niet is 
gebleken van het bestaan van eenig alge
meen verbindend voorschrift, waarmede het 
bestreden be I uit zou strijden, kunnende ook 
niet met recht worden gezegd, dat Burge
meester en Wethouders bij het nemen daarvan 
van hun bevoegdheid ~ennelijk een ander ge
bruik hebben gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, behoort te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verkl aart eischer niet-ontvankelijk in zijn 

vordering tot verwijzing van de gemeente in 
alle kosten van dit geding, zoowel van die 
in eersten aanleg als van die van dit appèl; 

Beve tigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 Deze gronden luiden: 
0. dat ook geen andere rechtsgrond voor 

klager vordering is te vinden, met name niet 
in de bij art. 293 (oud 260) der Gemeentewet 
op de plaatselijke belastingen mede toepas
selijk verklaarde bepalingen van de wet van 
1 Juni 1850 (Stbl. 26}, betrekkelijk de ko ten 
van vervolging voor de directe belastingen, 
gewijzigd bij de wet van 17 Maart 1923 
(Stbl. N°. 91) maar veeleer uit de bepaling 
van art. 1 juncto art. 2 dier wet moet worden 
gelezen, dat de in die wet opgesomde ver
volgingsko ten, waartoe de kosten der aan
maning niet eens behooren, wel aan den deur
waarder (ambtenaar) verschuldigd zijn, doch 
door de hela tingschuldigen, en derhalve 
slechts voorzooverre door dezen laatsten be
taald, aan de deurwaarders ten goede komen, 
welke opvatting aanhang vindt in art. 65 van 
het K. B. van 30 Maart 1904, n°. 19, hou
dende nieuwe bepalingen omtrent de ambte
naren der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen, welk artikel een door de .. vaste 
bezoldiging der deurwaarders noodzakehJk ge
worden ni uwe regeling geeft omtrent de af
rekening met de deurwaar9_ers . van_ de ver
volgingsko ten, doch daarb1J u1tslu1tend re
kent met vervolgingskosten die door de belas
tingschuldigen zijn betaald. 

(A. B.) 

3 Mei 1037. KONINKLIJK BE LUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Voor toepa0 sing van art. 40 zijn geen 
termen, nu mag worden aangenomen, dat 
de verhuizing van het behoeftig echtpaar 
n<tar de ~eboorteplaats van dE:J_n man, ,~aar 
het op ziJn ouden dag steun, ZIJ het wellicht 

niet in de eerste plaats geld~lijken steun, 
van de familie mocht tegemoet zien, niet 
onredelijk was en het ver~trekken van de 
verhuis&osten door het- burgerlijk arm
bestuur wel verantwoord mocht heeten, 
ook al zou dat armbestuur hebben kunnen 
weten, dat de kans op de noodzakelijkheid 
van onders•-euning van het echtpaar door 
het burgerlijk armbe~tuur elders vrij groot 
was. 

WIJ WILHELM! A, enz., 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning vàn het ge
zin Chr. van Loon ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
.Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 April 1937, N°. 134 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 April 1937, 

0
• 4446 Afdeeling Annwezen; 

0 . dat Chr. van Loon, oud 68 jaar, zonder 
middelen van bestaan en destijds woonachtig 
te Kerkrade, nadat het burgerlijk armbestuur 
al daar gunstig had beschikt op zijn verzoek, 
hem geldelijk in staat te stellen om te verhui
zen naar Bergen op Zoom, waar hij zich 
wilde · vestigen en volgens zijn zeggen familie 
had wonen, waarvan hij hulp kon verwachten, 
op 19 Augustus 1936 op kosten van dat be
stuur met zijn gezin naar de laatstgenoemde 
gemeente is vertrokken • dat hij, te Bergen 
op Zoom aangekomen, ai spoedig genoodzaakt 
was, de hulp van het burgerlijk armbestuur 
aldaar in te roepen; 

dat het Burgerl ijk Armbestuur te Bergen 
op Zoom , dat in deze handelingen van het 
burgerlijk armbestuur van K erkrade een daad 
van a fschuiving van een armlastig gezin ziet, 
zich tot Gedeputeerde Staten van oord-Bra
bant heeft gewend met verzoek, de toepassing 
van art. 40, 2e lid, der Armenwet ten opzich
te van dit geval te bevorderen, zulks op 
grond, dat het laatstgenoemde armbestuur 
voor de verhuizing heeft zorg gedragen en dat 
armbestuur geen overtuigende bewijzen had, 
dat het gezin Van Loon door zijne vestiging 
te Bergen op Zoom geheel zelfstandig voor 
zijn onderhoud zou kunnen zorg dragen; 

dat burgemeester en wethouders van Kerk
rade daarentegen het bepaalde in art. 40, 2e 
lid, in dit geval niet toepas elijk achten, 
omdat noch van de zijde van het burgerlijk 
armbestuur, noch van andere zijde invloed 
op het gezin Van Loon is uitgeoefend om uit 
K erkrade te vertrekken naar Bergen op Zoom, 
doch dit geheel uit eigen beweging door hem 
is geschied en hij en zijne vrouw volgens zijn 
zeggen naar zijne geboorteplaats Bergen op 
Zoom wilden ve rtre kken om dan.r hunne laat
ste levensdagen door te brengen bij zijne 
familie, die voor hen wilde zorgen; 

0. dat, al heeft het burgerlijk armbestuur 
van Kerkrade de kosten van verhuizing van 
het gezin Van Loon naar Bergen op Zoom 
voor zijne rekening genomen, niet kan gezegd 
worden dat het daardoor op de komst van 
dat ge;in in de laatstgenoemde gemeente in
vloed heeft uitgeoefend, die tot toepassing 
van art. 40, 2e lid, der Armenwet zou behoo
ren te leiden; 

dat namelijk volgens eene door Chr. van 



1937 3 MEI 184 

Loon onder eede voor den Kantonrechter 
afgelegde en bij de stukken gevoegde verkla
ring de verhuiskosten zijn toegekend op zijn 
uitdrukkelijk verzoek, nadat hij had te ken
nen gegeven, dat hij te Bergen op Zoom 

·neven en nichten had wonen, waarvan hij 
meende te kunnen verwachten, dat zij, nu hij 
en zijne vrouw oud werden, hen niet geheel 
in den steek zouden laten; 

dat op grond van deze verklaring in verband 
met de overige stukken mag worden aan
genomen, dat de verhuizing van het echtpaar 
naar de geboorteplaats van den man, waar 
het op zijn ouden dag steun, zij het wellicht 
niet in de eerste plaats geldelijken steun, van 
de familie mocht tegemoet zien, niet onredelijk 
was en het verstrekken van de verhuiskosten 
door het burgerlijk armbestuur te Kerkrade 
wel verantwoord mocht heeten, ook al wu 
dat armbestuur hebben kunnen weten, dat de 
kans op de noodzakelijkhe id van ondersteu
ning van het echtpaar door het burgerlijk 
armbestuur te Bergen op Zoom vrij groot 
was; 

dat dus voor toepassing van art. 40, 2e lid, 
der Armenwet hier geen termen aanwezig zijn; 

Gezien deze wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 

art. 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet, 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot di t 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken . is 
belast enz. (A. B .) 

3 Mei 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 2 XII.) 

Het kenmerkende van eene veldsmidse 
is c1 e mogelijkheid om de smicbe gemakke
lijk te transporteeren en haar op een wille
keurige plaats in gebruik te stellen. Daar 
in casu de in de inrichting te bezigen 
smidse, hoewel voor een veldsmidse zeer 
groot, goed kan worden getransporteerd en 
elders in gebruik kan worden genomen, 
nadat een aansluiting op het electrisch net 
is verkregen, behoort de bedoelde sm idse 
als een veldsmidse te worden aangemerkt ; 
de aanwezigheid van een schoorsteen doet 
daaraan niet af. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

A. van der Schuit, te De Werken c.a., tegen 
het besluit van B. en W. van De Werken en 
Sleeuwijk van 30 October 1936, n°. 130, waar
bij aan G. Kallewaard, te De Werken, en 
zijne rechtverkrijgenden vergunning is ver
leend om zijne werkplaats (wagenmakerij), 
kadastraal bekend gemeente De Werken c.a., 
sectie A. n° . 1610, plaatselijk genummerd De 
Werken n°. 230, uit te breiden o. a. door het 
bijplaatsen van een veldsmidse met aange
bouwden electromotor van 0.3 pk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 April 1937, n°. 136; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 26 April 1937, n°. 231 H , 
Afd. Arbeid; 

0. dat B. en W. van de gemeente De Wer
ken en Sleeuwijk, beschikkende op een twee
tal tot hen gerichte verzoeken van G. Kalle
waard, te De Werken, aan hem en zijne recht
verkrijgenden vergunning hebben verleend om 
zijne werkplaats (wagenmakerij), kadastraal 
bekend gemeente De Werken c.a., sectie A. 
n°. 1610, plaatselijk genummerd De Werken 
n° . 230, waarvoor vergunning ingevolge de 
Hinderwet is verleend, uit te breiden door het 
bijplaatsen van een veldsmidse met aange
houwden electromotor van 0.3 pk en een 
cirkelzaagmachine met electromotor van 3 pk; 

dat van dit besluit A. van der Schuit, te 
De Werken, bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat G. Kallewaard op 31 J uli 
1936 bij B. en W. een verzoek heeft ingediend 
om vergunning tot het uitbreiden van zijne 
bestaande werkplaats, waarvoor eene Hinder
wetsvergunning is verleend, door het bijplaat
sen van eene veldsmidse met aangebouwden 
electromotor van 0.3 pk in perceel kadastraal 
bekend sectie A, n°. 1610; dat hij , appellant, 
bij schrijven van 12 Augustus 1936 aan B. en 
W . mededeelde, dat hij tegen het verleenen 
dezer vergunning ernstig bezwaar maakte , 
aangezien: 1 °. de aanvrage niet juist was, 
daar de H eer Kallewaard reeds een jaar lang 
werkte met een modernen smidshaard, niet 
met aangebouwden motor, doch met een lossen 
motor met ventilator aan den muur gebouwd, 
dus geen veldsmidse, 2° . hij ernstig brandge
vaar ducht, daar de bewuste smidshaard ge
plaàtst is in een afzonderlijke ruimte van de 
bestaande wagenmakerij en zoowel de wagen
makerij als de nu inge1·ichte smederij geheel 
gebouwd is van hout, met eene zolderhoogte 
van 1.75 meter, zoodat dit gebouw dus zeker 
brandgevaarlijk is, 3°. in de aanvraag de 
mededeeling ontbreekt, dat wel vergunning 
werd verleend voor de wagenmakerij, doch 
niet voor de smederij; dat hij zijne bezwaren 
mondeling toelichtte in de vergadering van 
B. en W . dd. 14 Augustus 1936 ; dat hij niets 
meer hiervan hoorde, en ongeveer 4 weken 
later informeerde, waarop hem werd mede
gedeeld, dat een nieuwe aanvrage moest wor
den ingediend, en dat voor beide aanvragen 
tegelijkertijd eene beslissing zou worden ge
nomen ; dat hij op 13 October bericht ontving 
van B. en. W., dat door den heer Kallewaard 
opnieuw een aanvrage was ingediend, en wel, 
om vergunning tot het uitbre iden van zijn 
bestaande werkplaats, waarvoor een Hinder
wetsvergunning is verleend, door het plaatsen 
van een cirke lzaagmachine met e lectromotor 
van 3 pk; dat door B. en W. der gemeente 
De Werken c. a. de bovengemelde verzoek'èn 
zijn ingewill igd; dat hij zijne bovenvermelde 
bezwaren handhaaft; dat zonder overdrijving 
kan worden gezegd, dat hier eene smederij 
te midden der krullen zal worden opgericht, 
waardoor ernstig brandgevaar ontstaat; wes
halve hij verzoekt het besluit van B. en W. , 
betrekking hebbende op het bijplaatsen van 
een veldsmidse met aangebouwden motor, te 
vernietigen ; 

0. dat blijkens het ambtsberi_cht van den 
Directeur-Generaal van den Arbeid, met wiens 
gevoelen Wij Ons vereenigen, het kenmerken
de van eene veldsmidse is de mogelijkheid om 
de smidse gemakkelijk te transporteeren en 
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haar ·op eene willekeurige plaats in gebruik te 
stellen; 

dat de in de inrichting te bezigen smidse, 
hoewel voor eene veldsmidse zeer groot, goed 
kan worden getransporteerd en elders in ge
bruik kan worden genomen, nadat een aan
si uiting op het electrische net is verkregen, 
welke aansluiting op vele groote werken be
schikbaar is; 

dat onder deze omstandigheden de bedoelde 
smidse als een veldsmidse behoort te worden 
aangemerkt; 

dat daaraan niet afdoet de aanwezigheid 
van een schoorsteen, aangezien voor bet op
stellen van een veldsmidse in een werkplaats 
in verband met het bepaalde in art. 127 van 
het Veiligheidsbesluit 1916 een schoorsteen 
tot afvoer van schadelijke of hinderlijke gas
sen of dampen daarin niet mag ontbreken; 

dat wijders met den genoemden Hoofdamb
tenaar moet worden aangenomen, dat van de 
onderwerpelijke inrichting brandgevaar te 
duchten is, doch dat aan dit bezwaar door het 
stellen van voorwaarden kan worden tegemoet 
gekomen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van B. en W. van De Wer
ken en Sleeuwijk, aan de daarbij verleende 
vergunning, voor zoover deze de uitbreiding 
van de inrichting met eene smederijafdeeling 
betreft, de navolgende voorwaarden te verbin
den: 

i. Binnen een afstand van 30 cm van den 
schoorsteen mag in de werkplaats, waarin de 
sm idse is opgesteld, geen houtwerk voorkomen, 
tenzij dit geheel is bekleed met asbestcement-

- platen; 
2. op de zoldering boven de werkplaats, 

waarin de smidse is opgesteld, mogen binnen 
een afstand van 1 m van den met de woning 
gemeenschappelijken muur af geen brand
bare voorwerpen zijn geplaatst, noch mag bin
nen dien afstand een brandbare dakbeschie
ting aanwezig zijn; 

3. De openingen in de schoorsteenwanden 
moeten geheel zijn afgesloten door doelmatig 
bevestigde ijzeren luiken,, waaraan geen brand
bare onderdeelen mogen voorkomen. 

Met bepaling wijders, dat de uitbreiding der 
inrichting moet zijn voltooid en in werking 
gebracht binnen 3 maanden na de dagteeke
ning van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

3 M ei 1937. KONINKLIJK BERLUIT. 
(Woningwet art. 35.) 

Wel wordt in de considerans van het 
raadsbesluit gestel d dat de in dat besluit 
bedoelde gronden in de naaste toekomst 
voor straataanleg zijn bestemd, doch nu 
in het praeadvies var, B. en W. aan den 
raad uitdrukelijk is opgemerkt, dat de 
gemeente het terrein niet wenscht te 
koopen, doch alleen eene regeling voor de 
bebouwing gewenscht is, zoodat, wanneer 
er niets verkaveld wordt, er niets verandert, 

kan de bestemming der gronden voor 
straataanleg in de na!lste toekomst niet 
worden aangenomen. 

Terecht hebben Ged. Staten aan het 
bouwverbod goedkeuring onthouden op 
grond dat aan een nieuwere verbindingsweg 
over de onderhavige terreinen geen behoefte 
bestaat, zulks ondanks het feit dat Ged. 
Staten wisten, in verband met vroeger door 
hen goedgekeurde raadsbesluiten tot aan
en verkoop van grond, dat het voornemen 
tot straataanleg ter plaatse bestond. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rheden tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 9 
September/29 October · 1936, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan een bouwverbod op 
gronden te Velp ; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 April 1937, n°. 139 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 26 April 1937, n°. 3913 
M/P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Rheden in zijne 
vergadering van 28 Maart 1935, onder n°. 9, 
heeft besloten aan te wijzen als gronden, 
welke in de naaste toekomst voor straataanleg 
zijn bestemd, de kadastrale perceelen gemeente 
Velp, sectie H, nummers 1250 (gedeeltelijk), 
1251 en 1083 (gedeeltelijk), een en ander zoo
als aangegeven op de bij het besluit behooren
de teekening, daarbij overwegende, dat het ge
wenscht is in de naaste toekomst de Emma
straat en den Molenweg te Velp door straat
aanleg over de perceelen kadastraal bekend 
gemeente Velp, sectie H , nummers 1250 (ge
dee ltelijk) , 1251 en 1083 (gedeeltelijk) , met 
el kander in verbinding te brengen; en op 
grond van dit raadsbeslui t in zijne vergader ing 
van 22 October 1935, onder n°. 11, met toe
passing van art. 35 der Woningwet heeft ver
boden op deze gebouwen te bouwen of te her
bouwen; 

dat, nadat Ged. Staten van Gelderland tegen 
dit verbod bezwaren hadden gemaakt, de raad 
in zijne vergadering van 9 Juni 1936, onder 
n°. 8 zijn voormeld beslui t van 22 October 
1935, n °. 11, heeft ingetrokken en heeft ver
boden, dat gebouwen worden gebouwd of her
bouwd op het perceel kadastraal bekend ge
meente Velp, sectie H, n°. 1474, groot 607 ca 
(toebehoorende aan de gemeente Rheden), als
mede op eene oppervlakte, grnot 1130 ca, van 
het perceel kadastraal bekend gemeente Velp, 
sectie H, n°. 1083 (gedeeltelijk), groot 8057 
ca (toebehoorende aan Mevrouw de Weduwe 
G. A. L. B . R. de Bmijn, geboren Storms, en 
cons . , en van M e vrouw A. A. F. 1\1. R. de 
Bruijn, geboren Storms, beiden te Velp), een 
en ander zooa ls en voor zoover in ge le kleur 
is aangegeven op de bij het beslui t behoorende 
teekening; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
het in het belang van stelselmatige bebouwing 
noodzakelijk is te verbieden, dat gebouwen 
worden gebouwd of herbouwd, op de gronden 
kadastraal bekend gemeente Velp, Sectie H , 
nummers 1250 (gedeeltelijk), 1251 en 1083 
(gedeeltelijk), welke bij raadsbesluit del . 28 
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Maart 1935, n°. 9, zijn aangewezen als gron
den, welke in de naaste toekomst voor straat
aanleg zijn bestemd; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun be
sluit van 9 September 1936, n°. 48 , aan het 
laatstgemelde besluit tot het leggen van een 
bouwverbod hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat naar hun oordeel 
aan een nieuwen verbindingsweg tusschen de 
Emmastraat en den Molenweg geen behoefte 
bestaat, aangezien reeds de Hoofdstraat en de 
Pastoor Koenestraat, die op _geringen afstand 
van elkaar zijn gelegen, beide als verbinding 
tusschen de eerstgenoemde wegen fungeeren ; 
dat het gemeentebestuur er niet in geslaagd is 
de noodzakelijkheid van dezen nieuwen verbin
dingsweg aan te toonen; dat bovendien be
langhebbende eigenaren tegen den voorgeno
men straataanleg ernstig zijn gekaut; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de raad 
van Rheden bij Ons in beroep is gekomen, 
uanvoerende, dat in 1934 de raad gronden 
aan de Emmastraat te Velp heeft aange
kocht; dat het ter zake strekkend besluit van 
den raad van 17 October 1934, n°. 14, door 
Ged. Staten van Gelderland is goedgekeurd; 
dat in den brief, waarbij het raadsbesluit ter 
goedkeu1·ing is ingezonden, het volgende voor
komt: ,,De Raad overwoog daarbij , dat het, 
met het oog op zijne plannen om te trachten 
ter ontlasting van het verkeer in de Emma
straat een verbindingsweg te verkrijgen van 
de Roomsch-Katholieke K erk af naar het 
postkantoor (op de teekening met een zwarte 
stippellijn geprojecteerd) en om tevens een 
verbindingsweg aan te brengen tusschen den 
laatstgenoem den weg en de Hendrikus-Ave
! inghstraat, zeer gewenscht is de zich thans 
voordoende gelegenheid om de tot het laatst
genoemde terrein toegang biedende perceelen 
aan te koopen voor den normalen prijs, waar
voor ook de naastgelegen gronden in den 
laatsten t ijd voor den bouw van winkelhuizen 
zij n verkocht, aan te grijpen; dat bij raads
besluit van 12 September 1933, n°. 10, een ge
deelte van den grond aan de Emmastraat ver
\:ocht is aan P. de Gruijter en Zoon N. V., 
waarbij o. a. de volgende voorwaarde is ge
steld: ,,dat de geprojecteerde weg langs de 
Zuidzijde van het verkochte terrein, zoover dit 
langs dien weg strekt, door de gemeente 
Rheden op kosten dier gemeente zal worden 
bestraat"; dat dit raadsbesluit door Ged. Sta
ten van Gelderland eveneens is goedgekeurd; 
dat uit een en ander blijkt, dat Ged. Staten 
sinds October 1934 wisten, dat het voornemen 
bestond de straat in kwestie aan te leggen; 
dat zij daar indertijd geen bezwaar tegen had
den; dat voorts blijkt, dat van September 
1933 af aan de uitvoering van een gedeelte 
dier straat moest worden begonnen; dat Ged. 
Staten ook daaraan hunne goedkeuring heb
ben gehecht; dat het den raad voorkomt, dat 
thans de voortzetting niet kan worden tegen
gehouden; dat met'" de bebouwing van de Em
mastraat er geheel op gerekend is, dat de 
straat er eerlang zal komen; dat de eigenaren 
nog ongestoord in hunne eigendommen worden 
gelaten; dat toepassing van art. 35 den e ige
naar alleen bindt in het toekomstig gebruik 
van zijn goed; dat de raad het argument, dat 
de eigenaren ernstig bezwaar hebben, niet 

steekhoudend acht; dat de wet juist is ge
maakt om den enkeling te binden aan voor
schriften in het algemeen belang gegeven; 
dat het de bedoeling is, dat de individueele 
-belangen zich richten naar die voorschriften; 

0. dat, daargelaten, dat het bij het raads
besluit van 9 Juni 1936 opgelegde bouwver
bod niet geheel overstemt met het daaraan 
voorafgaande, ongewijzigde, raadsbesluit van 
28 Maart 1935 wat betreft de aanwijzing van 
het terrein niet kan worden aangenomen, dat 
de in het raadsbesluit bedoelde gronden in de 
naasté toekomst voor straataanleg zijn be
stemd; dat zulks in de cons iderans van het 
raadsbesluit wel wordt gesteld, doch dat in 
het praeadvies van B. en W. aan den raaà van 
28 Mei 1936 uitdrukkelijk is opgemerkt, dat 
de gemeente het terrein der reclamanten niet 
wenscht te koopen, doch dat alleen eene rege
ling voor de bebouwing gewenscht is, zoodat, 
wanneer er niet verkaveld wordt, er niets ver
andert; 

dat voorts tegenover het door Ged. Staten 
tegen het bouwverbod ingebrachte bezwaar 
door het gemeentebestuur de behoefte aan een 
nieuwen verbindingsweg niet is r,angctoond; 

dat mitsdien terecht aan het raadsbesluit 
goedkeuring is onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Za ken is belast 

enz. 
(A.B.) 

3 M ei 1937. ARREST van den Hoogen R aad . 
(Wet tot regeling v. h. verrichten van 
arbeid door vreemdelingen artt. 1 en 2.) 

Art. 33 van het Grenstractaat van Aken 
van 1816 heeft betrekking op den in-, uit
en doorvoer van goederen en raakt dus niet 
het gebied bestreken door de wet van 
16 Mei 1934 S. 259 tot regeling van het 
verrichten van arbeid door vreemdelingen. 

N och de bewoordingen noch de bepa
lingen van genoemde wet geven steun aan 
de stelling van req., dat met "werkgever" 
alleen zou zijn bedoeld de natuurlijke 
persoon of rechtqpersoon, welke als werk
gever hier te lande vaste woon- en verblijf
plaats heeft. 

Op het beroep van Ph. v. 0. , ontginning
houdstor, te Weeze (Duitschland), requi rante 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 11 f,'ebr. 
1937, waarbij in hooge1· beroep, met vernieti
ging van een op 2 Oot. 1936 door het Kanton
gerecht te Boxmeer mondeling gewezen vonnis, 
de requirante ter zake van : het in strijd met 
een besluit, a ls bedoeld in art. 2 der ,vet van 
16 Mei. 1934 S . 257, arbe id doen verrichten, 
ronder 111 het bezit te zijn van een schriftelijke 
vergunning van of vanwege den Minister< van 
Sociale Zaken, meermalen gepkegd, met aan
haling der artt. 2, 3 der wet van 16 Mei 1934 
S . 257, 1 van het K. B. van 17 Aug. 1935, n °. 
90, Stct. 164 en 23, 62 en 91 Sr., is veroor
deeld tot vijf geldboeten van één gulden en 
vervangende hechtenis van vijfmaal één dag. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer van 

der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie door de 

requirante voorgesteld bij schriftuu~ en l11i
dende: 

I. ,,S., althans v. t. van de artt. 2 en 3 der 
Wet van 16 Mei 1934, S. 2G7, juncto art. 1 
van het K . B. van 17 Aug. 1935, n°. 90, Stct. 
164, in verband met art. 58 der Grondwet. de 
artt. 1 en 42 Sr., art. 2 van het tractaat Ne
derland-Prui en op 31 Mei 1815 te Weenen 
aangegaan, de artt. 25 en 66 van het f1ene
raal tractaat van Weenen van 9 Juni 1815 en 
art. 33 van het tractaat tusschen Nederland en 
Pruisen, geslot n en geteekend te Aken, de 
dato 25 Juni 1616, bekrachtigd 15 Juni en 7 
Aug11stu8 1816 en gepubliceerd in S. 1850 n°. 
1", doordien de R echtbank requirante aan 
het haar ten laste gelegde schuldig verklaard 
en veroordeel cl heeft, in stede van haar van 
rechtsvervolging te ontslaan, a lthans vrij te 
spreken, op grond van art. 33 van hovenge
nield t,ractaat; 

Il. S.,al thans v. t. van de artt. 2 en 3 der 
Wet van 16 Mei 1934, S. 257, door t.c besl is
sen, dat deze wet eiken werkgever op het oog 
heeft ongeacht diens woonplaats of national i
teit, terwijl uit den tekst en ratio dier wet 
voortvloeit dat met " werkgever" alleen wordt 
bedoeld de natuurlijke persoon of rechtsper
soon, welke als werkgever hier 1,e lande vaste 
woon- en verblijfplaats heeft, zoodat requi
rante uit dien hoofde van alle rech tsvervo l
ging ontslagen, althans vrijgesproken had 
moeten worden;" 

0. dat bij het beroepen vonnis overeenkom
stig de inleié!ende dagvaarding, met qua lifi 
catie en strafoplegging als voormeld, ten laste 
van requirante i bewezen verklaard, dat zij 
op of omstreeks 22 J uli 1936 des namiddags 
ei rca 2 uur, te Bergen terwij l zij werkgeefster 
was in het landbouwbedrij f een zekeren Ifoin
rich H ekrenz, Heinrich Beekers, Wilhelm 
Ruiters, P eter Klaas en P eter Hanssen, die 
geen van al lon ederlandsch onderdaanschap 
bezaten, in haron dienst in haar onderneming 
arbeid heeft doen verrichten a l~ landarbeiders 
zulks terwijl bij Koninklijk Besluit van 27 
Augustus 193G n°. 90 Stct. n°. 164, woals 
bedoeld biJ art. 2 van de Wet van 16 Mei 
1934 S. 257 tot regeling van het verrichten 
van arbeid door vreemdelingen, de landarheid 
was aangewezen en zulks terwijl hiertoe gee 11 
schr iftelijke vergunning van of vanwege den 
!1'.linister van Sociale Zaken was verleend; 

0 . dat de Rechtbank met hetrekking tot 
requirante's betoog, dat het bewezene niet 
strafbaar wu zijn, 

1 °. op grond, dat requirante ter harer be
vrijd ing een beroep kan doen op a r t. 33 van 
het Gron tractaat van Aken de dalo 26 Juni 
1816, gesloten tusschen P ru isen en N eder
) and; 

2°. omdat de voornoemde wet klaarblijkelijk 
niot geldt voor werkgevers gelijk requirante, 
welke niet zijn ingezetenen en welke geen 
vaste woon- of verblijfplaats hier te lande 
hebhcn : 

heeft overwogen, ,. dat dit bPtoog op beide 

punten faalt: dat toch, voor wat het verweer 
sub 1 ° betreft, voormeld art. 33 en art. 37 
van het Grenstractaat van Kleef van 7 Oct. 
1816 (S. 1850 n°. 10) zich uitsluilend bezig
houden met het in-, uit- of doorvoeren van 
producten, geteeld op gronden van de woge
naamde propr iéta ires mixtes, tot wie requi
rante ook behoort, en te dien aanz ien d ien 
,,gemengden e igenaren" volledige vrijhe id be-
oogen te gven; · 

dat evenwel de wet van 16 Mei 1934 S. 
257, dien in-, uit- en doorvoer van produ~tPn 
- hoe ruim ook geïnterpreteerd - geen enkele 
hinderpaal in den weg legt, immers den eige
,iaa,• alleen beperkingen oplegt in zijne keuz<! 
van de personen, d ie zijne gronden, voor wover 
in Nederland gelegen, moeten bewerken ; 

voorts, met betrekking tot het tweede punt 
van verweer, dat blijkens de considerans der 
meergenoemde wet van 16 Mei 1934 deze 
beoogt het verrichten van arbeid door ~reem
del i ngen gedurende korten of I angeren tijd 
aan regelen te binden ; 

dat daarin geen enkele beperkende bepal ing 
l igt opgesloten en de wet zelve geheel a lge
meen rept van " werkgevers" , zonder eenige 
nadere defin ieering en mitsdien el ken w<>rk
gever op het oog heeft, ongeacht rliens woon
plaats of nationaliteit; 

dat ook de ratio der wet van 16 Mei 1934, 
naar het oordeel der Rechtbank, beperking 
geen zins met zich brengt;" 

0. dat de beide grieven tevergeefs zijn voor
gesteld: 

de eerste, omdat art. 33 van het voormPlde 
tractaat betrekking heeft op den in-, uit- en 
doorvoer van goederen en dus het gebif'd, 
bestreken door de wet van 16 Mei 1n4 S. 
257, tot regeling van het verricht'cln van arbeid 
door vreemdelingen, niet raakt, 

de tweede, daar noch de bewoordingen, noch 
de strekking van de bepalingen dezer wet 
steun geven aan de in deze grief verded igde 
stell ing; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Ge11eraal W ijnveldt, die bij de 
bespreking ,,an het tweede mi,idel nog op
merkt: 

,.Uit de begripsbepaling van "werkgever" 
in art. 1 der wet van 16 Me i 1934, S . 257, 
volgt reeds, dat diens woonplaats daarbij geen 
rol speelt. Vanzelfsprekend betreft de wet 
a rbeid hier te lande verricht. Artt. 7 en 10 
der wet doen daaraan volstrekt niet a fbreuk, 
maar wekken evenmin de gedachte dat de 
woonplaats van den werkgever van eenig be
lang zou zijn voor de toepassing der wet. Er 
vlo it dan ook niet uit voort, dat een buiten
landsche werkgever geen vergunning wu kun
nen krijgen. 

De strekking der wet is dan ook alleen, den 
arbeid van vreemde arbeid"rs aan regelen te 
onderwerpen in het belang van de ederland
sche arbeidsmarkt." Red.]. 

(N. J.) 
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4 Mei 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 151 ; Lager Onderwijs
wet 1920 art. 205 ter.) 

Onder "gemeentebestuur" in art. 205 t er 
L. O.wet 1920 moet worden verstaan de 
gemeenteraad . Art. 151 gem.wet töch 
behoort in dien zin te worden uitgelegd, 
dat in gevallen, waarin geen bepaald 
gemeenteorgaan is aangewezen, doch de 
medewerking zonder nadere definieering 
is opgedragen aan het gemeentebestuur, 
de aard van de te treffen voorziening a l 
naar gelang zij in het algemeen tot de taak 
van eep bepaald orgaan gerekend moet 
worden te behooren, voor de competeptie 
beslissend is. Daar het beslissen over uit
gaven ten last,e der gemeente bepaaldelijk 
aan den Raad is voorbehouden, behoort 
het beschikken op verzoeken ex art. 205 
L. O.wet, hetwelk financieele gevolgen voor 
de gemeente met zich brengen kan, naar 
zijn aard tot de bevoegdheid van den Raad 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van Ot: 
P arochie van Onze Lieve Vrouwe H emelvaart, 
gevestigd te Loosduinen, gemeente 's-Gravt:11-
hage, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holl and van 29 December 1936/ 12 J a
nuar i 1937, N °. 418, waarbij met vernietigin11 
van het besluit van B. en W . van 's-Graven
hage van 31 October 1936, N°. 11670, a fdee
ling 0, houdende afwijzing van het verwek 
om ten aanz ien van de Roomsch-Katholieke 
school voor gewoon lager onderwij s, Burge
meester Hovylaan 4-10, te Loosduinen, de 
u itkeering ineens te ontvangen, bedoeld in 
art. 205ter der Lager Onderwijswet 1920, het 
schoolbestuur alsnog in dit verzoek niet-ont
vankelijk is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor dB 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Maart 1937, N°. 109; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 
April 1937, N°. 3346, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0 . dat, nadat het Roomsch-Katholieke Kerk
bestuur van de Parochie van Onze Lieve 
Vrouwe Hemelvaart, te Loosduinen, gemeente 
's-Gravenhage, vormende het bestuur van de 
Roomsch-Katholieke school voor gewoon lager 
onderwijs aan de Burgemeester Hovylaan 4-
10 aldaar, zich tot het gemeentebestuur van 
's-Gravenhage had gewend met het verzoek, 
om ter vervanging van de jaarlijksche ver
goeding, in art. 205 der L ager Onderwijswet 
1920 bedoeld , eene uitkeering te mogen ont
vangen van eene som ineens gelijkstaande aan 
80 % van de in het voornoemde art. 205 be
doelde geschatte waarde, B. en W . op dit 
verzoek afwijzend hebben beschikt, daarbij 
overwegende, dat het eerste lid van art. 205ter 
der Lager Onderwijswet 1920 voor de besturen 
van bijzondere lagere scholen, als bedoeld in 
art. 205 der Lager Onderwijswet 1920, de ge
legenheid opent om voor hunne scholen, ter 
vervanging van de jaarlijksche vergoed ing, 
bedoeld in het eerste lid van het genoemde 
art. 205, een uitkeering te ontvangen van 
eene som ineens, gelijkstaande met tachtig ten 

honderd van de in dat lid bedoelde geschatte 
waarde; dat in art. 205ter deze gelegenheid 
tot a fkoop niet is opengesteld voor de scholen, 
bedoeld in art. 84 der Lager Onderwijswet 
1920 {zoogenaamde ingebouwde scholen), voor 
welke scholen de jaarlijksche vergoeding wordt 
uitgekeerd op grond van art. 205, vijfde lid, 
dier wet; dat het gemeentebestuur derhalve 
niet bevoegd is deze jaarlijksche vergoeding 
op grond van art. 205ter der L ager Onderwijs
wet 1920 door eene uitkeering ineens te ver
vangen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 29 
December 1936, B. N°. 6708 (4e afdeeling), 
0- S. N°. 418, met vernietiging van het be
streden besluit van B. en W. , het schoolbe
stuur alsnog in zijn oorspronkelijk verzoek 
niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de geschiedenis der totstandkoming van 
art. 205ter der Lager Onderwijswet 1920 bui . 
ten twijfel stelt, dat deze wetsbepaling niet 
geldt voor scholen als di e, waarvoor het aan
vragend school bestuur den a fkoop heeft ge
vraagd; dat voorts de bewoordingen van deze 
wetsbepaling niet nopen tot de met deze ge
schiedenis in strijd zijnde ruime interpretatie 
door het aanvragend schoolbestuur voorge
staan; dat, nu mitsdien met het gemeentebe
stuur moet worden aangenomen, dat het school 
bestuur ten onrechte een beroep wil doen op 
het meergemelde art. 205ter, h et schoolbe
stuur in zijn oorspronkelijk verzoek niet ont
vangen kon worden; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het erkent, dat blijkens de geschiedenis der 
totstandkoming van art. 205ter der Lager 
Onderwijswet 1920 het de bedoeling is geweest, 
deze wetsbepaling niet te doen gelden voor 
de zoogenaamde " ingebouwde" scholen ; dat 
het bestuur echter niet kan onderschrijven de 
overweging van het college van Ged. Staten, 
dat de bewoordingen van deze wetsbepaling 
niet nopen tot de met deze gesch iedenis in 
strijd zij nde ruime interpretatie ; dat het recht 
op de vergoeding ex art. 205 enkel en uit
sluitend steunt op de bewoordingen van het 
eerste lid van art. 205; dat derhalve voor all e 
bijzondere lagere scholen, die e igendom van 
schoolbesturen zijn en op 1 Januari 1921 in 
gebruik of in aanbouw waren, ingebouwde zoo 
goed als niet ingebouwde, het recht op de 
vergoed ing ontleend moet worden aan het 
eerste lid van art. 205 ; dat het vijfde lid 
van art. 205 dan ook niet het recht op de 
vergoeding voor ingebouwde scholen regelt, 
maar slechts de wijze, waarop de vergoeding 
wordt berekend; dat het voor de juistheid 
van dit standpunt nog moge wijzen op art. 1 
en art. 4 van Ons beslu it van 30 Mei 1921, 
S. 749, in welke artikelen wordt gesproken 
over het tweede lid van art. 205 - dat op 
het eerste lid teruggrijpt - en van de ver
goeding, bedoeld in het eerste lid van art. 
205, terwijl het buiten twij fe l is, dat beide 
artikelen zoowel ten aanzien van de inge
bouwde als ten aanzien van de niet inge
bouwde scholen gelden; dat dan ook naar zijne 
meening de bewoordingen van de betreffende 
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bepalingen er wel degelijk toe nopen om het 
aldus te verstaan, dat zoowel de ingebouwde 
als de niet ingebouwde scholen het recht op 
de gebouwenvergoeding ontleenen aan het 
eerste I id van art. 205; dat bij elke andere 
interpretatie de basis voor het recht op de 
vergoeding voor "ingebouwde" scholen zou 
ontbreken; dat de zienswijze van het college 
van Ged. Staten dan ook niet houdbaar is; 

0. dat krachtens art. 205ter der Lager On
denvijswet 1920 het beschikken op verzoeken 
van besturen van bijzondere lagere scholen, 
bedoeld in art. 205, om ter vervanging van 
de jaarlijksche vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel eene uitkeering te 
ontvangen van een som ineens, als daarbij 
nader omschreven, is opgedragen aan het ge
meentebestuur; 

dat in verband met art. 151 der gemeente
wet onder gemeentebestuur hier moet worden 
verstaan de gemeenteraad en niet het college 
van B. en. W., aangezien moet worden aange
nomen, dat de medewerking ter uitvoering 
van de wet hier bepaaldelijk van den raad 
wordt gevorderd; 

dat toch dit artikel niet geacht moet wor
den 's raads medewerking aan de uitvoering 
van wetten, algemeene maatregelen van be
stuur of provinciale reglementen en verorde
ningen afhankelijk te stellen van het feit, dat 
daarbij de raad uitdrukkelijk als het bevoegd 
orgaan voor het verleenen van medewerking 
is aangewezen, doch veeleer in dien zin be
hoort te worden uitgelegd, dat in gevallen, 
waarin geen bepaald gemeente-orga,rn is aan
gewezen, doch de medewerking zonder nadere 
definieering is opgedragen aan het gemeente
bestuur, de aard van de te treffen voorziening, 
al naar gelang zij in het algemeen tot de taak 
van een bepaald orgaan gerekend moet wor
den te behooren, voor de compet,entie bes lis
send is; 

dat, daar het besl issen over ui tgaven ten 
laste van de gemeente bij de gemeentewet 
bepaaldelijk aan den !J'è)meenteraad is voorbe
houden, op welk algemeen beginsel ook door 
de Lager Ondenvijswet 1920 geen inbreuk 
wordt gemaakt, het beschikken op verzoeken 
al het ondenverpelijke, hetwelk financieele 
gevolgen voor de gemeente met zich brenge11 
kan, naar zijn aard tot de bevoegdheid van 
den raad behoort, zoodat de door de wet ge
vorderde medewerking in deze ook door dit 
college behoort te geschieden; 

dat mitsdien op het door het schoolbestuur 
tot het gemeenteb"estuur gericht verzoek ten 
onrechte, met terzijdestelling van den ge 
meenteraad, door B. en W. is beschikt; 

dat Ged. Staten derhalve terecht, zij het 
op anderen grond, dit besluit hebben ver
nietigd, doch dat zij -daarbij - kennelijk doen
<le wat huns inziens B. en W. hadden behoo
ren te doen - ten onrechte het schoolbestuur 
in zijn oorspronkelijk verzoek niet-ontvanke
lijk hebben verklaard, aangezien de àl dan 
niet-ontvankelijkheid van het schoolbestuur in 
-zijn verzoek niet stond ter beoordeeling van 
B. en W. , doch van den raad; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Ho11and van 29 

December 1936, B. 0
• 6708 (4e afdeeling), 

G.S. 0
• 418, voorzoover daarbij het besluit 

van B. en W. van 's-Gravenhage van 31 Oc
tober 1936, N°. 11670, Afdeeling 0., is ver
nietigd, het genoemde besluit van Ged. Staten 
voor het over ige te vernietigen, met onbe
voegdverklaring alsnog van B . en W. van 
's-Gravenhage, om op het onderwerpelijk, door 
het schoolbestuur van de Roomsch-Katholieke 
school voor gewoon lager ondenvijs, Burge
meester Hovylaan 4-10, te Loosduinen, tot 
het gemeentebestuur van 's-Gravenhage ge
richt verzoek te beschikken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

5 Mei 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39 bis.) 

Terecht hebben Ged. Staten toegepast 
art. 39 bis 3• lid in het geval, dat aan een 
da~dienstbode, die hoofdverblijf had ten 
hmze harer elders wonende ouders, zij het 
ook, dat zij éénmaal per week ten huize 
van haar werkgever placht te overnachten, 
ten huize van dien werkgever een ongeval 
is overkomen ; dit hoofdverblijf moet als 
.. meer duurzaam verblijf" in den zin der 
wet worden aangemerkt. 

Noch uit de woorden, noch uit de ge
schiedenis der wet kan worden afgeleid, 
dat de toepassing van art. 39bis tot ver
keersongevallen zou moeten worden be
perkt. 

Wij WILH ELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Haaften tegen de besl issing van 
Ged. Staten van Gelderland van 13 J anuari 
1937, n°. 153, waarbij met toepassing van art. 
39bis de r Armenwet is bepaald, dat de kosten 
van vervoer en der verp leging van de arm
lastige Corry Brienen in het Groot Bommel
sche Gasthuis, te Zaltbommel, en in het 
Groot Zieken-Gasthui , te 's-Hertogenbosch, 
ten laste van de gemeente Haaften zullen 
komen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 April 1937, n°. 142; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 April 1937, n°. 
4718, afd. Armwezen; 

0 . dat de evengenoemde beslissing van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat de arm
lastige Corry Brienen ten tijde van de opne
m ing in het Groot Bommel che Gasthui , te 
Zaltbommel, bij hare ouders te Haaften in
woonde en in de gemeente Zaltbommel a ls 
dagdienstbode slechts dagdiensten verrichtte; 
dat in verband hiermede de gemeente Haaften 
beschouwd behoort te worden als de gemeente, 
waar de patiënte meer duurzaam verblijf in 
den zin der wet had vóór de opneming in de 
ziekeninrichting; dat ook overigens aan de 
voorwaarden, gesteld voor de toepassing van 
het ger!iélde wetsartikel, is voldaan; dat toch , 
nadat de patiënte door een val ten huize van 
haar werkgever een ongeluk overkwam, vol
g-ens de, in afschrift, bij de stukken gevoegde 
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geneeskundige verklaring onmiddellijke opne
ming in eene ziekeninrichting noodza kelijk 
was en niet zonder gevaar voor h aar leven 
kon worden uitgesteld; dat nu wel het ge
meentebestuur van H aaften stelt, dat art. 
39bis der Armenwet slechts zou kunnen wor
den toegepast ingeval van een verkeersonge
luk, doch da t, naar de meening van Ged. 
Staten, deze beperking geen steun in de wet 
vindt; 

dat B. eri W. van H aaften in beroep aan
voeren, dat zij in tegenstelling met Ged. Sta
ten van oordeel zijn, dat ten aanzien van Con-y 
Br ienen de gemeente Zaltbommel aangemerkt 
behoort te worden als de gemeente, waar de 
pa ti ënte meer duurzaam verblijf had in den 
zin der wet vóór de opneming in de zieken
inr ichting, omdat de patiënte sinds 4 Novem
ber 1935 eiken dag werkzaam was bij haar 
werkgever te Zaltbommel van des voormiddags 
plus minus 7 uur tot des avonds plus minus 
7. 30 uur en voorts van Zaterdag tot Zondag 
aldaar overnachtte, om dan des Zondag
ochtends plus minus 11 uur thuis te komen; 
dat onder deze omstandigheden bezwaarlijk 
van een toevallig verblijf in de gemeente 
Zal tbommel kan worden gesproken, welk cri
terium bij toepassing van art. 39bis der Ar
menwet in aanmerking behoort te komen; dat 
toch het laatstgenoemde artikel de bedoeling 
heeft gehad de consequentie, verbonden aan 
art. 30 der Armenwet, voor de gemeenten bij 
ongevall en - speciaal verkeersongevall en - , 
waarbij in den regel personen zijn betrokken, 
die zeer toevallig in de betrokken gemeenten 
vertoeven, op te heffen; dat in dit geval van 
een verkeersongeval niet kan worden gespro
ken, weshalve art. 39bis der Armenwet buiten 
toepass ing kan blijven en art. 30 der Armen
wet op deze aangelegenheid betrekking zoude 
hebben; 

0. dat, blijkens de stukken, Corry Brienen, 
ten t ijde van hare opneming in het Groot 
Bommelsche Gasthuis, te Zaltbommel, hoofd
verblijf h ad ten huize van hare ouders, te 
Haaften, dus een meer duurzaam verblijf d a u 
in de gemeente Zaltbommel , waar zij als dag
d ienstbode werkzaam was, zij het ook, dat zij 
éénmaal per week a ldaar placht te overnach
ten; 

dat derhalve, nu uit de stukken mede blijkt, 
dat de opneming van de patiënte in de zie
keninrichting niet zonder gevaar voor h aar 
leven of haar gezondheid kon worden uitge
steld, Ged. Staten terecht aan het bepaalde 
in art. 39bis, 3e lid , der Armenwet toepassing 
hebben gegeven ; 

dat nu wel hier van een zoogenaamd ver
keersongeval geen sprake is geweest, doch dat 
noch uit de woorden van de wet, noch uit h are 
geschiedenis kan worden afgeleid, dat de toe
pass ing van art. 39bis der Armenwet tot ver
keersongevallen zou moeten worden beperkt; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

5 M ei 1937. ARREST van den Hoogen Raad: 
(Gemeentewet art. 277 ; Motorrijtuigen
belastingwet art. 41.) 

Blijkens art. 31 der Verordening zijn de 
precariorechten ook dan verschuldigd, 
wa nneer zonder vergunning geschiedt wat 
aan precariorecht is onderworpen . · 

Belanghebbende, die op iederen werkdag 
gedurende 7½ uur, in welken tijd hij zijn 
beroepsbezigheden op kantoor verrichtte, 
zijn automobiel niet in een garage plaatste, 
maar op den openbaren weg liet staan, 
maakte aldus niet een gebruik van den 
openbaren weg, dat geacht kan worden 
normaal voort te vloeien uit het verkeer 
met automobielen en t e vallen onder het 
" rijden met een motorrijtuig over den 
openbaren weg" terzake waarvan art . 41 
van de Motorrijtuigenbelastingwet, met 
uitzondering van tolheffing, verbiedt het 
heffen van andere belasting dan welke 
krachtens die wet aan het verkeersfonds 
ten goede komt. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A te 

Rotterdam tegen de uitspraak van den R aad 
van Beroep voor de Directe Belastingen I 
aldaar van 21 Oct. 1936, betreffende een hem 
opgelegden aanslag in precariorechten der 
gem. Rotterdam over twee maanden van het 
belastingjaar 1935; 

Gezien de stukken; 
0. dat de verordening der gem. Rotterdam 

op de heffing van gelden onder den naam van 
precariorechten inhoudt: 

Art. 1. Voor zoover in eenige andere ver
ordening daaromtrent geene voorziening is ge
troffen, worden onder den naam van Precario
rechten voor het gebruik of genot van open
baren gemeentegrond of openbaar gemeente
water of van andere gemeentebezi tti ngen, voor 
het hebben van voorwerpen onder, op of boven 
openbaren gemeentegrond of openbaar ge
meentewater, alsmede voor door of vanwege 
het gemeentebestuur verstrekte diensten, gel
den geheven overeenkomstig hetgeen in de 
volgende artikelen is bepaald. 

Onder openbaren gemeentegrond, openbaar 
gemeentewater of gemeentebezittingen wordt 
voor de toepass ing dezer verordening verstaan 
,,voor den openbaren dienst" bestemden ge
meentegrond, bestemd gemeentewater of be
stemde gemeentebezittingen. 

Art. 28. Voor het gebruik oî genot van 
den openbaren gemeentegrond of het openbare 
gemeentewater (uitgewnderd met vaartuigen, 
pontons of vlotten) is in de gevallen, waarbij 
in deze verordening niet uitdrukkelijk is voor
zien, verschuldigd per m2 per jaar of korter 
.. .... f 3. 

Art. 31. De precariorechten zijn verschul
digd door dengene, die gebruik maakt van 
openbaren gemeentegrond, openba<tr gemeente
water of van a ndere gemeentebezittingen of 
zich het genot heeft verzekerd van openbaren 
gemeentegrond, openbaar gemeentewater of 
van andere gemeentebezittingen als in deze 
verordening omschreven, zoomede door den
gene, van wien voorwerpen onder, op of boven 
openbaren gemeentegrond of openbaar ge
meentewater worden aangetroffen. 
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Art. 33. Indien de vergunning door B. en 
W. wordt ingetrokken, wordt aan den belang
hebbende gedeeltelijk ter.uggave of afschrij
ving verleend, tenzij de vergu1ming op verwek 
van dezen is ingetrokken of B. eu W. tot de 
intrekking zijn overgegaan wegens het niet 
naleven door den betrokkene van de voorwaar
den, waaronder de vergunning 1s verleend. 
Deze teruggave of afschrijvin~ wordt berekend, 
indien de precariorechten ziJn geiegeld naar 
een tarief per maand, op woveel vierde ge
deel ten als het aantal volle weken bedraagt, 
hetwelk, van de loopen_de maand, op het tijd
stip van intrekking nog niet is ingegaan, en 
indien het tarief is gesteld per jaar, op zooveel 
twaalfde gedeelten als het aantal maanden 
van het loopende jaar bedraagt, hetwelk 
sedert het tijdstip van intrekking nog niet is 
ingegaan; 

dat art. 55 van de verordening op de straat
politie voor de gem. Rotterdam verbiedt de 
straat ten gebruike in te nemen, tenzij gehan
deld wordt in overheidsdienst, dan wel krach
tens door B . en W. verleende vergunning, art. 
71 dier verordening o.a. bepaalt, dat B. en 
W. in het belang van de vrijheid en vei ligheid 
van het verkeer krachtens art. llbis van het 
Motor- en Rijwielreglement wegen of wegge
deelten kunnen aanwijzen, waaroJJ men motor
rijtuigen niet in stilstand mag hebben, langer 
dan gedurende een bepaalden tijdsduur en 
B. en W. in art. 2 van hun besluit van 5 Juli 
1935, genomen ter uitvoering van laatstge
meld artikel, eene regeling hebben getroffen, 
volgens welke op wegen, niet genoemd in art. 
1 van het besluit met motorrijtu igen ingericht 
voor personenvervoer, onder nader vermelde 
omstandigheden, niet langer dan drie achter
eenvolgende uren regelmatig een plaats mag 
worden ingenomen zonder eene vergunning, 
als in voormeld art. 55 voorzien; 

dat aan belanghebbende bij beschikking van 
29 Nov. 1935 door B. en W. van Rotterdam 
op zijn verzoek tot wederopzeggens vergunning 
is verleend om op werkdagen van 10- 13 en 
4½-19 uur op de Wijnhaven N. Z. aan den 
waterkant onder de viaduct een personenauto 
te laten staan, onder meer onder voorwaarde, 
dat voor het innemen van openbaren gemeente
grond worde voldaan het recht, bepaald bij 
art. 28 der verordening op de heffing van gel
den onder den naam van precariorechten, 
waartoe telken jare een aanslagbiljet zal wor
den uitgereikt; 

dat aan belanghebbende wegens het in ge
bruik nemen van d ien openbaren gemeente
grond over twee maanden van 1935 een aan
slag is opgelegd ten bedrage van f 3.50; 

dat belanghebbende tegen dien aanslag heeft 
gereclameerd, maar de Administrateur aan het 
bureau voor de regeling van plaat,,elijke be
lastingen te Rotterdam den aanslag heeft ge
handhaafd; dat bela·nghebbende in beroep, 
voor zoover thans nog van belang, heeft aan
gevoerd, dat art. 2 van het besluit van B. en 
W. van 5 Juli 1935 onverbindend is, voor 
wover dit artikel de geoorloofdheid van het 
parkeeren van automobielen afhankelijk stelt 
van eene daartoe door B . en W. verleende 
vergunning; dat de Wijnhaven, alwaar belang
hebbende gewoon is zijn auto in stilstand te 
hebben, niet behoort tot de wegen en wegge-

deelten, waarop in het belang van de vrijheid 
en de veiligheid van het verkeer het parkeeren 
verboden is; dat hij dus vrij is zijn auto daar 
in stilstand te hebben en B. en W . niet ge
rechtigd zijn die vrijheid van een door hen te 
verleenen vergunning afhankelijk te stell en; 
dat voormeld art. 2 ook geen steun vindt in 
a rt. 55 der verordening op de straatpolitie, 
omdat dit artikel , indien daardoor het parkee
ren van automobielen wu worden getroffen, 
onverbindend wu zijn als in strijd met art. 
llbis van het Motor- en Rijwielreglement; 
dat hij de pl aats, waar hij zijn auto parkeert 
niet gebruikt als "rustplaats", maar door 
aldaar te parkeeren een gebruik maakt van 
den openbaren weg, dat normaal voortvloeit 
uit het verkeer met automobielen; 

0. dat de R aad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak de beschikking van den Administra
teur heeft bevestigd, daarbij overwegende: 

,, dat a ls vaststaande kan worden aange
nomen: 

"dat belanghebbende in ov. en Dec. 1935 
zijn automobiel op werkdagen regelmatig ge
durende 7¾ uur in achtereenvolgende perio
den van 3 en 4½ uur in de nabijheid van zijn 
kantoor aan de Wijnhaven N .Z. te Rotterdam 
1 iet staan, terwijl hij daar of elders zijn be
roepsbezigheden ui toefen de en dat wel anders 
dan tot het onmiddellijk uit- of inl aden of het 
doen ui t- of instappen van personen; 

,,dat belanghebbende a lsda n niet het voor
nemen h ad de automobiel binnen zeer korten 
tijd, nadat hij deze tot stilstand had gebracht, 
weder in beweging te brengen ; 

" àat de plaats aan de Wijnhaven N.Z. waar 
belanghebbende zijn automobiel als voormeld 
1 iet staan, is openbare gemeentegrond voor 
den openbaren dienst bestemd; 

,,dat uit deze feiten volgt, dat belangheb
bende te genoemder tijde openbare gemeente
grond heeft gebruikt; 

"dat zoodanig gebruik krachtens de artt. 1 
en 28 der verordening op de Precariorechten 
der gem. Rotterdam, zooals deze iuidde na de 
wijzig ing dier verordeni ng krachtens goedge
keurd besluit van den Gemeenteraad van 22 
Nov. 1934 belastbaar is, nu niet bij eenige 
andere verordening daaromtrent een voorzie
ning is getroffen, en in die verordening niet 
in een bijzondere bepaling voor het gebruik 
van den openbaren gemeentegrond een bijzon
der bedrag genoemd is ; 

" dat belanghebbende tegen de hoogte van 
het van hem gevorderde bedrag geen bezwaar 
heeft . ingebracht, doch h ij heeft aangevoerd, 
dat het besluit van B. en W. der gem. Rotter
dam van 5 Juni 1935 en art. 55 der Veror
dening op de Straatpolitie onwettig zijn; 

,,dat dit bezwaar niet ter zake dienende is, 
aangezien het kenne lijk uitgaat van de mee
rring, dat het gevorderde bedrag verschuldigd 
wu zijn op grond der aan de bedoelde vergun
ning verbonden voorwaarde, dat precariorecht 
zal worden betaald, welke meening echter 
ongegrond is, aangezien de belasting verschul
digd is krachtens de aaugehaalde verordening 
op de Precariorechten en de voorwaa rde in de 
vergunning niet meer is dan dat en niet vormt 
een zelfstandige grond van verschuldigdheid 
van die last; 

,,dat het bezwaar voorts niet ter zake die-
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nende is, omdat de verordening op de Preca
riorechten niet onderscheidt of het daar be
doelde gebruik geschiedt met of zonder ver
gunning, wodat niet van belang is of een 
verleende vergunning met daaraan verbonden 
voorwaarden al of niet rechtsgeldig is; 

"dat toch in art. 33 der Verordening op de 
Precariorechten wel sprake is van een ver
gunning van B. en W. doch deze daar alleen 
in verband gebracht wordt met teruggave of 
afschrijving van belasting en niet met de ver
schuldigdheid daarvan; 

"dat dan ook, al wu het belanghebbende 
volkomen vrijstaan om zijn auto te parkeeren, 
waar hij wil, dit den gemeentelijken wetgever 
niet zou beletten daarvoor binnen den door de 
wet gestelde grens precariorechten te heffen, 
welke grens in dezen ook volgens belangheb
bende niet is overschreden; 

"dat namens belanghebbende nu nog wel is 
aangevoerd, dat de precarioverordening slechts 
een secundair bestaan heeft en dat zij eerst 
toepassel ijk kan zijn, wanneer het gebruik een 
eenigszins duurzaam karakter heeft, doch ook 
dit den Raad ongegrond voorkomt, omdat de 
bepalingen van de verordening van de Gem. 
Rotterdam op de heffing van gelden onder 
den naam van Precariorechten, deze gevolg
trekking niet toelaten; 

"dat dus alle door belanghebbende in beroep 
voor den Raad voorgedragen bezwaren niet tot 
vernietiging van den aanslag kunnen leiden, 
en niet anders dan nog ten overvloede kan 
worden opgemerkt, dat de verordening op de 
Precariorechten der Gem. Rotterdam niet in 
strijd is met de Motorrijtuigenbelastingwet, 
aangezien deze treft het op den weg rijden en 
gene het op den weg gedurende langeren t ij d 
laten stilstaan; 

"dat de bestreden beschikking dus juist moet 
worden geacht;" 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt.: 
"S., althans v. t . van de artt. 1, 23, aanhef 

en sub d, 28, 30 aanhef en sub 4 der "Veror
dening op de heffing van gelden onder den 
naam van Precariorechten" vastgesteld door 
den Raad der Gem. Rotterdam op 24 Nov. 
1932, 1 68, 193, 269, 2'73, 275 en 277 de,• Wet 
va.i 29 J uni 1851, S. 85, (Gemeentewet), 41 
der wet van 30 Dec. 1926, S. 464 (Motor
r ij tuigenbelastingwet), 11bis van het lYiotor- en 
R ijwielreglement (zooals dit luidde na de 
daa ri n bij K. B . van 24 Maart 1934, S. 125 
aangebrachte wijzigingen), 55 en 71 der ver
ordening op de straatpolitie voor de Gem. 
Rotterdam, vastgesteld door den Raad dier 
Gemeente op 2 Mei 1934; 

1. door te besl issen, dat het gebruik dat 
belanghebbende van den openbaren grond 
heeft gemaakt, belastbaar is krachtens de artt. 
1 en 28 der verordening op de precariorechten 
van Rotterdam, nu art. 28 slechts belastbaar 
stelt "het gebruik of genut van den openbaren 
gemeentegrond" .,in de gevallen, waarbij in 
deze verordening niet uitdrukkelij k is voor
zien", terwij l art. 23 aanhef en sub c, dier
zelfde verordening eene heffing omschrij ft, die 
kennelijk va lt onder hetgeen art. 28 als "uit
drukkelijk voorzien" bedoelt; 

2. door bel anghebbende's bezwaar, gebaseerd 
op de onwettigheid van art. 2 van het Besluit 
van B. en W. van Rotterdam en art. 55 der 

Verordening op de straatpolitie niet ter zako 
dienende te achten, aangez ien immers juist 
krachtens art. 2 van bedoeld besluit het rech t 
geheven wordt van herp, die regelmatig langer 
dan drie uren ziju motorrijtu ig op dezelfde of 
nagenoeg dezelfde plaats in sti lstand heeft en 
daartoe van B. en vV. vergunning heeft ver
kregen; 

3. door te bes! issen, dat de verordening op de 
Precariorechten niet onderscheidt of het daar 
bedoelde gebruik geschiedt met of zonder ver
gunning, daar immers juist art. 33 dierzel fde 
verordening, dat gewaagt van "de vergun
ning", vooronderstelt dat voor elk gebru ik, 
dat krachtens de precarioverordening belast
baar is, vergunning wordt gevraagd, waarop 
art. 55 j 0

• 144, der verordening op de Straat
politie de - in casu onwettige - sanctie stelt; 

4. door te beslissen, dat de gemeentelij ke 
wetgever niet belet kan worden precariorechten 
voor het parkeeren van automobielen te hef
fen, daar toch art. 41 der Motorrij tuigenbelas
tin~vet eene zoodanige heffing als omsch re
ven in art. 28 der Verordening op de Pre
cariorechten niet toestaat; 

0. daaromtrent: 
dat belanghebbende bij zijn eerste grief geen 

belang heeft, omdat, indien niet art. 28 had 
behooren te zijn toegepast, doch art. 23 aanhef 
en sub c van de aangehaalde precarioveror 
dening, voorschrijvende eene heffing van f 100 
per jaar, een van f 10 pe1· maand of korter, 
daaruit slechts wu volgen, dat de aanslag te 
laag is en de Raad van Beroep, onbevoegd 
zijnde den aanslag te verhoogen, in dat geva l 
niet anders wu hebben kunnen besl issen dan 
hij deed; 

dat de tweede grief is ongegrond; 
dat toch cle aan belanghebbende opgelegde 

belastingaanslag niet berust op de hem door 
B. en \V. verleende vergunning, welke hem 
slechts vrijwaart tegen ingrijpen van de poli t ie 
wegens het laten staan van zijn automobiel 
op den openbaren weg, zooals hem zulks doo,· 
B. en W. is toegestaan, doch berust op de 
belastingverordening regelende de heffing van 
precariorechten; 

dat de derde grief evenmin gegrond is; 
dat wel in den regel het gebruik maken of 

genieten van openbaren gemeentegrond, open
baar gemeentewater of andere gemeentebezit
tingen of het hebben van voorwerpen onder, 
op of boven dien grond of dat water, tor zake 
waarvan precariorechten verschuldigd zijn, 
niet mag geschieden, zonder dat daartoe ver
gunning is verleend en art. 33 der verordeni ng 
dan ook regelt den invloed, dien het intrekken 
van zoodanige vergunning za l hebben op reeds 
geheven precariorechten over een t ijdvak, dat 
voor de intrekking der vergunning nog niet is 
verstreken, maar, blijkens art. 31 der veror
den ing, de precariorechten ook dan verschul 
digd zijn, wauneer ronder vergunning ge
schiedt, wat aan precariorecht is onderworpen ; 

dat, ten slotte, ook de vierde grief niet tot 
cassatie kan leiden; 

dat toch belanghebbende, d ie op iederen 
werkdag gedurende 7½ uur, in we lken tij d h ij 
zijne beroepsbezigheden op kantoor verrichtte, 
zijn automobiel niet in een garage plaatste, 
maar op den openbaren weg liet staan, a ldus 
niet een gebruik van den openbaren weg 
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maakte, dat geacht kan worden normaal voort 
te vloeien uit het verkeer met automobiel en 
en te vallen onder het "rijden met een motor
rijtuig over den openbaren weg" ter zake 
waarvan art. 41 van de Motorrijtuigenbel as
tingwet met uitzondering van tolheffing, ve r
biedt l{et heffen van andere belast ing, dan 
welke krachtens die wet aan het verkeersfonds 
ten goede komt; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

12 Mei 19,37. ARRE T van den Hooge n Raad 
(B. W. art. 353; Middelb. Onderwijswet 
art. 37; Hooger Onderwijswet art . 22.) 

De tusschen belanghebbende en zijn 
van hem gescheiden echtgenoote geldende 
regeling omtrent het bedrag, dat belang
hebbende a ls bijdrage moet betalen in de 
kosten van onderhoud en opvoeding van 
hun kind, heeft slechts beteekenis als 
regeling van wat onderling op d it punt zal 
gelden tusschen belanghebbende en zijn 
gewezen echtgenoote als voogdesse over 
hun kind, en kan geen afbreuk doen aan de 
bevoegdheid van de gemeente om , zich 
hc,udende aan den in art. 353 B. W. vast
gestelden regel, dat de ouders in evenredig
heid van hun inkomen tot die kosten 
moeten bijdragen, dienovereenkomstig de 
heffing van het schoolgeld over beide ouders 
te verdeelen. 

De bepaling in de verordening betref
fende het progressief tarief op de samen
gestelde inkomens der ouders is niet in 
strijd met de wet. , 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A 

te B tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Amster
dam van 12 J an. 1937, betreffende een hem 
opgelegden aanslag in de schoolgeldheffing 
wegens middelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs der gemeente Amsterdam over het 
heffingsjaar 1 Sept. 1935-31 Aug. 1936; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 2 van de verordening op de hef

fing van choolgeld aan de openba re scholen 
voor middelbaar en voorbereidend hooger on
de rwijs te Amsterdam bepaalt, dat schoolgeld
plichtig zijn de ouders of voogden der leerlin
gen, en art. 4 dier verordening onder meor 
bepaalt, dat het schoolgeld wordt geheven 
voor leer! ingen, wier ouders be iden of een 
van beiden te Amsterdam wonen, naar het 
gezamenlijke inkomen der ouders, vermeer
derd niet dat van de bij hen inwonende min
derjarige kinderen en dat, indien ouders van 
tafel en bed of van echt zijn gescheiden, het 
schoolgeld naar evenredigheid van hun inko
mens onder hen wordt verdeeld; 

dat overeenkomstig die bepalingen aan be
langhebbende een aanslag is opgel egd voor 
een deel van het schoolgeld dat verschuldi gd 
is wegens het onderwijs, dat zijne dochter 
geniet als leerlinge van het Lyceum voor 
meisjes der gemeente Amsterdam; 

dat belanghebbende, na vergeefs bij den 
Inspecteur der Gemeentebelastingen te Am

L. 1937. 

sterdam tegen dien aanslag te hebben gerecla
meerd , in beroep heeft aangevoerd, voor zoo
ver thans nog van belang, dat het huwelijk, 
waaruit zijne dochter is geboren, sinds 1932 
is ontbonden door echtscheid ing; dat de voog
dij over zijne dochter is opgedragen aan de 
moeder en hij deze maandelijks een vast be
drag u itkeert ten behoeve van haar zelve en 
tot onderhoud en opvoeding van hun minder
jarig kind; dat in deze regeling alle zijne 
verplichtingen ten opzichte van het kind zich 
oplossen; dat art. 4 van de verordening is in 
strijd met de wet, daar hij a ldus, terwijl hij 
reeds overeenkomstig het B. W. bijdraagt in 
de kosten van onderhoud en opvoeding vàn 
zijn kind , nog daarenboven in den vorm van 
schoolgeld in die kosten zou moeten bijdragen; 

0 . dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak de beschikking van den Inspecteur 
heeft bekrachtigd, daarbij met betrekking tot 
voormeld bezwaar overwegende: 

"dat de bepaling van het B. W. , waarop de 
regeling berust, die belanghebbende met de 
voogdes van zijn minderjarige dochter heeft 
getroffen, is vervat in het tweede li d van art. 
353 B. W. , voorschrijvende, dat ver! ies of 
ontstentenis van de ouderlijke macht of de 
voogdij de ouders niet ontheft van de ver
plichting om tot de kosten van onderhoud en 
opvoeding naar evenredigheid van hun inko
men bij te dragen; 

"dat tengevolge van de omstandigheid, dat 
het meerendeel der uitgaven voor onderhoud 
en opvoeding van de minderjarige moeten 
worden gedaan door diengene, die met de 
voogdij is belast, in den regel door diengene 
der ouders, aan wien niet de voogdij is opge
dragen, een in wederzijdsch overleg bepaald 
bedrag aan den voogd wordt uitgekeerd; 

,,dat zulk een onderlinge regeling der be
langhebbenden - in dit geval van de geschei
den ouders - echter volkomen onverlet laat 
het recht van de gemeente om in overeen
stemming met het in art. 353 B. W. neder
gelegde beginsel het haar voor onderwijs aan 
den minderjarige verschuldigde schoolgeld te 
brengen ten laste van beide ouders naar even
redigheid van het inkomen van elk van hen;" 

0 . dat belanghebbende in cassatie stelt: S., 
althans v. t . van de artt. 284 en 353, tweede 
lid B. W. en van art. 16 van de Wet van 19 
Dec. 1914, S . 564 en ter toelichting aanvoert, 
dat de Raad van Beroep in zijne overwegingen 
voorbijziet, dat na echtscheiding de geldelijke 
rechten en verplichtingen volledig zijn opgelost 
in datgene, wat tusschen de ouders na echt
scheiding rechtens is; dat de verplichting der 
ouders om ook na verlies der ouderlijke macht 
bij te dragen tot de kosten van onderhoud en 
opvoeding hunner minde rj a rige kindere n is 
beperkt tot wat art. 353 B. W. als grens stelt, 
namelijk de evenredigheid van het inkomen; 
dat wanneer eenmaal die bijdrage - in dit 
geval door den rechter - met inachtneming 
van die evenredigheid is vastgesteld, elke ver
plichting door anderen, ditmaal de gemeente, 
opgelegd aan de niet tot voogd benoemde 
partij, die door de wet gewilde evenred igheid 
verstoort en dus in strijd is met de wet; dat 
ook de inkomens der ouders na echtscheiding 
niet meer als een geheel kunnen worden be
schouwd en samengesteld, tengevolge van de 

13 
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progressie in het schoolgeldtarief, tot een aan
slag leiden, die niet meer in evenredigheid is 
met het inkomen van elk der partijen; 

0. daaromtrent: 
dat de regeling waarbij is vastgesteld , hetzij 

in onderling overleg zooals de Raad van Be
roep aanneemt, dan wel door den rechter, 
zooals belanghebbende thans stelt, het bedrag 
dat belanghebbende moet betalen als bedrage 
in de kosten van onderhoud en opvoeding 
zijner dochter, slechts beteekenis heeft als 
regeling van wat onderling op dit punt zal 
gelden tusschen belanghebbende en zijne ge
we,,en echtgenoote, als voogdesse over hun 
kind; 

dat deze tusschen die partijen onderling gel
dende regeling geen afbreuk kan doen aan de 
bevoegdheid van de gemeente om, zich hou
dende aan den in het aangehaalde art. 353 
vastge telden regel , dat de ouders in even
redigheid van hun inkomen tot die ko ten 
moeten bijdragen , dien overeenkomstig de hef
fing van het schoolgeld over beide ouders te 
verdeel e n ; 

dat het bezwaar tegen de toepassing van het 
progressief tarief op de samengestelde inko
mens der ouders zich richt tegen de billijkheid 
van hetgeen op dit punt in de verordening is 
bepaald, maar die bepaling niet is in strijd 
met de wet; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan le iden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

14 Mei 1937. ARREST van den Hoogen Raad· 
(Crisis-zuivelwet 1932 art . 11.) 

Eischer, die zijn vor-lering, dat hem, 
wat betreft de in art. 11 Crisis-zuivelwet 
1932 bedoelde ujtkeering, te weinig is 
uitbetaalri, hier0p grondt, dat de Staat 
hem minder heeft uitbetaald, niet dan de 
mioisterieele r egelen aangeven, maar dan 
volgens eischer die regelen naar de wet 
zouden moeten aangeven, is terecht in die 
vordering niet-ontvankelijk verklaard. 

Klaas Anema, handel drijvend onder den 
handel snaam Freia, wonende te Le~uwurdera
deol, e ischer tot cassatie van een op 30 Mrtart 
1936 door het Gerecht. hof te 's-Gravenhage 
tussnhe n partijen gewezen arrest, advocaat Mr. 
F . Donker Curtius, 

tegen: 
den Staat der N ederlanden, verweerder, in 
cassat i(l, advocaat Jh ,·. Mr. C . \',,'. van der 
Does: 

(',enclusie van den Adv.-Gen. B erger, 

Post alia: 
De desbetreffende overwegingen van het 

aangevall en arrest worden vermeld en bestre
den in de drie door Anema voorgestelde mid
delen van cassatie, achtereenvolgens luidende: 

1. ,,S., althans v. t. van artt. 77 Gw., 4 
A. B., artt. 1401, 1402. 140~. 1829, 1830, 1836, 
1845, 1846, 1847, B. W. j 0

• artt. 1 , 2, 4, 11, 
12 Cri is-Zuivelwet 1932 S. 290, doordien het 
Hof het vonnis van de Arr.-Rechtbank te 

's-Gravenhage bevestigt op grond van de over
weging, ,,dat reeds de grief tegen de overwe
ging, dat appell ant niet heeft gesteld, dat de 
uitkeering niet is vastgesteld volgens door den 
Minister vastgestelde regeling en aan hem 
minder dan de aldus vastgestelde uitkeering 
is betaald en dat hij daarom in zijne vorde
ring niet kan worden ontvangen, onjuist is, 
omdat de wet in art. 11 lid 1 der Crisis-Zui
velwet 1932 S. 290 bepaalt, dat de uitkeering 
wordt gedaan "volgens door den Minister te 
stellen regelen" en daarin ook voor de be
oordeeling van de rechtspositie van den appel
lant het beslissend element is gelegen"; ter
wijl hetzelfde voorschrift bepaalt, dat "bij de 
te stell en regelen wordt uitgegaan van de af
geleverde hoeveelheid melkvet" en requirant 
zijn vordering grondt op een uitbetaling vol
gens 11ormen. welke in strijd zijn met deze 
wetsbepaling". 

2. ,,S. althans v. t. van artt. 77 Gw., 4 
A. B. , artt. 1401, 1402, 1403, 1829, 1830 , 1836, 
1845 , 1846 , 1847, B. W. jis artt. 1, 2, 4, 
11, 12 Crisis Znivelwet 1932 S. 290 doordien 
het Hof het vonnis van de Arr.-Rechtbank 
bevestigt op grond " dat toch appellants (requi
rants) taak uitsluitend bestond in het uithe
talen van nitkeeringen vol gens die door den 
Minister gestelde regelen e n hem daarnm de 
vraag. of die regelen al dan niet in strijd 
waren met de wet, in deze niet aangaat" , ter
wijl de uitbetaling door requirant er <•en is 
voortvloeiende uit een wettelijke niet conven
tioneels- lastgeving, en deze dus dool' de weltf'
lijke voorschr iften, welke haa r daarst<>llen, 
bepaald en begrensd is." 

3. ,,S., althans v. t. van artt. l 62 Gw., 2() 
R.O. , en art. 59 Rv. j 0

. art. 48 Rv. , artt. 1401, 
1402. 1403, 1829 , 1830, 1836, 1845. 1846, 
1847 B. W. jis artt. 1, 2. 4, 11, 12 Cri~is-Zui 
velwet 1932 S. 290 doordien het Hof het von
nis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenha~·e 
bevestigt op grond "dat hij (requirant) ûch 
niet bij den Staat heeft te beklagen over het 
feit, dat hij door eigendunkelijk meer uit te 
betalen, dan waartoe hij geroepen en verplicht. 
was, zich ze lf wu hebben benadeeld", door 
welke overweging het Hof zijn beslissing niet, 
a lthans niet met voldoende redenen heeft om
kl eed ten aanzien van het punt of rcquirant 
eigendunkelijk meer ui tbetaa ld heeft dan waar
toe hij geroepen en verplicht was". 

Gelijk uit den bovengemelden inhoud van 
art. 11 der Crisis-Zuivelwet 1932 S. 290 blijkt, 
wordt de daarin bedoelde uitkeering gedaan 
., volgens door den Minister re stc 11 en rege
l en". Voor wover er dus op eischer, als er
kend zuivelproducent, een last rustte om di e 
uitkeering namens de Crisis-Zu ivelcentrale te 
doen aan zijne m elkleveranciers. kon deze hst 
uitteraard niet meer omvatten dan het uitkee
ren van de bedragen, welke ingevolge de rloor 
den Minister gestelde regelen aan de m,·lk
leveranciers moesten · worden betaald. Clok a l 
zouden de door den Ministe r geste lde re!telen 
inderdaad niet in overeenstemming zij n met de 
wettelijke bepaling, dat daarbij mo<'t worden 
uitgegaan van de afgeleverde hoeveelheid 
melkvet, dan nog wude de verschuldigde uit
keering niettemin, volgens den inhoud van 
artt. 11 , lid 1, eerste zinsnede, door die rege
len blijven beheerscht en zoude de lastgeving, 
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krachtens welke Anema tot de door hem be
doel de uitkee ringen is overgegaaD, zeHs al he
rust te zij rechtstreeks op de Wet, toch nimmer 
ku nnen st rekken tot het uitkeeren van hoogc
re bedragen, dan bij de wette lijke regeli ng, 
welke zeer uitclrnkkelijk de Ministeri ëele me
dewerk ing vereischt, worden voorzien. Over i · 
gens schijnt mij van eene wettelij ke-niet con
vent ionee le-l astgeving in dezen geen sprnkc, 
daa r a rt. 12 der Crisiszuivelwet de erlrnnning 
a ls zuivelproducent bindt aan daarvoor ge
stelde voorwaarden, waaronder blijkens art . i 
van het Crisis-Zuivelbesluit I 193:?. mede kan 
vall en het door den erkende op zinh nPmen 
van de verpl icht ing tot onverkorte uithetaling 
van do in art . 11 der Wet bedoelde ui tkeerin
gen a an de levera nciers van melk. De midde
len I en II komen mij derha lve ongegrnnd 
voor. 

N u het Hof dus , naar het mij voorkomt, 
terecht de onhoudbaarheid aannam van 
ei;chers stelli ng, dat de door hem ui tgekeerde 
bedragen in overeenstemming waren met den 
op hem rustenden, hetzij dan wettelijken , het
zij conventioneel en, 1 ast, volg t daaru it tevens 
on verbiddel ijk, da t hetgeen eischer meer ui t
betaalde dan waartoe de wet in verband met 
de rnin iste r iëele regel en, w~.a rnaar zij in dit 
verband, a ls naar een onmisbaar bes ta nddeel 
van de, door den wetgever op di t punt ge
dachte, rege l ing , verwijst , hPm verplichtte, 
daar e ischer e igendunkelij k werd uitbetaald, 
zoodat de in middel III gemiste redenen te11 
duidelij kste in de voorafgaande overwegingen 
van het bestreden arrest l iggen opgesloten. 
Aangezien dus ook dit m iddel m.i. niet tot 
cassat ie za l kun nen le iden, concludePr ik tot 
verwerping van het beroep, met veroordeel ing 
van den e ischer tot cassatie in de daar geva l
len kosten. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0 . da t vo lgens het bes treden arres t vaststaa t : 
dat de e ischer tot cassatie va n den Staat 

de betaling vol'der t van f 27062 .31, daartoe 
stel lend: da t hij van ongeveer 800 melkvee
houders eene hoeveelheid melk heeft ge k,icht , 
houdende vol gens de methode Gerber 980n 7538 
kg. melkvet ; dat hij als door de Crisis-Zuivel
central e e rkend zu ivelproducent Vf,rplicht is 
te vol doen aan de door de Centrale te stel I en 
eischen, rnrband houdende met de controle op 
eene behoor! ijke ui tvoering en nalevi ng der 
Cr isiszuivelwet 1932, S. 290, waaronder krach
tens art. 12 1 id 4 d ier wet, behoort de •:loor 
hem aan vaa rde last om aan zijn mP-lklevernn
ciers de in art l 1 der wet bedoelde uitkeering 
uit te beta len; da.t hij a ldus aan zij n leveran
ciers heeft ui tbetaald f 584172.39 ; da t echter 
de Cri s is-Zuivelcentro.le eene ande re metho de 
cl an de m"lthode Gerber vol gt voor het vast
stellen van het melkvet en volg-ens die metho
de de aan hem, eiscner , ge leverde mei k 
935526.40 kg. melkvet w u hebben bevat, wes
halve hij van de Cr isiscentrale slechts f 55 71 l 0.08 
heeft terugontvangen, zoodat hij tengevolge 
van de uitvoering van zijn last een schade lijdt 
van f 27062.31; dat de Staat als lastgever 
verpl icht is de voorschotten en onkosten, tot 
uitvoering van den last gedaa n, terug te ge
ven; dat bovendien de schade is ontstaan 
doordien de Cri siszuivelcentrale is uitgegaan 

van eene bereken ing van het melkvet aan
wezig in de zuivelproducten in plaats van in 
de door de ,melkveehouders geleverde melk 
zelve, zooals art. 11 voormeld voorschrij ft, en 
mitsdien de regelen, volgens wel ke de uitkee
r ing plaats vindt, met het daarop betrekk ing 
hebbende wettelijk voorschrift strij den, hetgeen 
een onrechtmatige àaad is, die hem, e ischer, 
f 27062. 31 sch ade berokkent; 

dat de Arr.-R echtbank te 's-Gravenhage den 
eischer niet-ontvankelijk heeft verklaacd, daar 
hij niet heeft gesteld, dat hem minder is uit
betaald, dan volgens de door den Minister 
gestelde regelen de uitkeer ingen aan de melk
leveranciers behoorden te bedragen ; 

dat het Gerech tshof het vonn is heeft beves
t igd zich met gemeld oordeel vereenigend, 
wijl a rt. 11 l id 1 der Crisis-Zuivelwet 1932, 
S . 290, bepaalt, dat de uitkeering wordt ge
daa n "volgens door Onze M inister te stellen 
regelen en daarin ook voor de beoordeeling 
van de rechtspositie van den e ischer in deze 
het beslissend element is gelegen, omdat 
e ischers taak ui tsluitend bestond in het ui tbe
talen van ui tkeeringen volgens d ie door den 
M inister gestel de regelen, en hem daarom <le 
vraag, of die regelen a l dan n iet in strijd 
waren met de wet, in deze niet aangaat, en 
hij zich niet bij den Staat heeft te bek! agen 
over het feit, dat h ij , door e igendunkelijk 
meer ui t te betalen dan waartoe hij geroepen 
en verplicht was, zich zelf zou hebben bena
deel d · " 

dat' e ischer tegen 's H ofs arrest aanvoert, 
da t zijn geschonden , althans verkeerd toege
past artt. 77 Grondwet, 4 A . B ., 1401, 1402, 
1403, 1829, 1830, 1836, 1845, 1846, 1847 van 
het B . W . in verband met de artt. 1, 2, 4, 
11, 12 der Crisis-zu ivelwet 1932, Staatsblad 
290, doord ien het H of het vonnis der R echt
bank uit hoofde van de bovenweergegeven 
overweging h eeft bevestigd, zulks te rwijl: 1°. 
hij , eischer , .,zij ne vordering grondt, op eene 
uitbetaling volgens regelen, welke in strijd 
zijn met het voorschrift va n art. 11", inhou
dend, dat bij de te stell en regelen wordt 
u itgegaan van de afgeleverde hoeveelheid 
melkvet, 2°. de uitbetaling door hem, eischer, 
,,er een is voortvloeiende uit een wettelij ke -
niet conventioneele - lastgeving, en deze dus 
door de wettelijke voorschriften, welke ha ar 
daar stell en, bepaald en begrensd is"• 

en dat wijders zij n geschonden, a lthans ver
keerd toegepast artt. 162 Grondwet, 20 R. 0 . 
59 Rv., i. v. m. art. 48 Rv. en artt 1401, 1402, 
1403, 1829, 1830, 1836, 1845 , 1846, 1847, 
B . W . i. v. m. artt. 1 , 2, 4, 11, 12 Crisiszu i
velwet 1932, S. 290, omdat het Hof " zijne 
besl issing niet, a l thans niet met voldoende 
redenen heeft omkleed ten aanzien van het 
punt of e ischer e igendunkelijk meer uitbe
taald heeft, clan waartoe hij geroepen en ver
plicht was"; 

0 . dat de aangevoerde m iddelen niet tot 
cassat ie kunnen le iden ; 

dat immers aangenomen al, da t aan eischer 
de wettelijke last is opgelegd om aan de 
melkleveranciers de u itkeering bedoeld bij 
art. 11 uit te betalen, de wet dien last dan 
toch aldus begrenst , dat h ij aan die leveran
ciers slechts mag uitkeeren het " volgens door 
Onzen Minister te stellen regelen" bepaalde 
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bedrag en niet het bedrag, dat naar zijne mee
ning die regelen zouden moeten behelzen; 
dat, indien eischer meer heeft betaald, dan 
die regelen voorschrijven, hij zijn last is te 
buiten gegaan en, zooals het Hof terecht zegt 
en door hetgeen het Hof laat voorafgaan af
doende motiveert, ,,eigendunkelijk meer heeft 
betaald, dan waartoe hij geroepen en verplicht 
was", waarover hij zich niet bij den Staat 
kan beklagen ; 

dat uit het voorgaande volgt, dat ei,cher 
zijne vordering hierop g rondend, Jat de Staat 
hem minder heeft uitbetaald, niet áan de mi
nisteriëele regelen aangeven, maar dan v, •l. 
gens eischer die regelen naar de wet zouden 
moeten aangeven, terecht niet-ontvankelijk 
is verklaard; 

Verwerpt het beroep; (Sal !'-ri5 f 350 Rt:d.) 

(N. J .) 

18 Mei 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Verord. Straatpolitie van Rotterdam art. 
100). 

Uit art. 100 van de verordening van de 
Straatpolitie t e Rotterdam [het i s verboden 
op den weg op een motorrijtuig op twee wie
len of op een rijwiel buiten den bestuurder 
meer dan één persoon te vervoeren] valt 
door de t egenstelling "motorrijtui~ op twee 
wielen" en "een rijwiel" af te leiden, dat 
t.a.v. rijwielen een onderscheiding niet is 
bedoeld, hetgeen bevestiging vindt in andere 
artikelen, waar het verschi l van twee-, drie 
of meerwielige rijwielen wél wordt gemaakt. 

Op het beroep van Q. P . L ., winkelier te 
Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het K e.ntongerecht te 
Rotterdam van 11 F ebruar i 1937, w1iarhij 
requirant blijkens de aanteekening van dat 
vonnis als bedoeld in a rt. 398, tweede lid , Sv. is 
veroordeeld tot een geldboete vnn fle n halven 
gulden en een vervangende hechtenis van éPn 
dag; 

Conc1us1e van aen Adv.-Gcn. Wijnveldt. 

Art. 100 der Verordening op de Straatpoli
tie voor de gemeente R otterdam luidt: ,,H et 
is verboden op den weg op een motorrijtuig- op 
twee wielen of op een djwiel: 

1 °. buiten den bestuurder meer dan één 
p ersoo n te v e rvoeren: 

2°. buiten den bestuu rder een persoor, te 
ve1·voeren, tenzij zulks geschiedt op een op dat 
motorrijtuig of rijwiel aangebrachte doelmati
ge zitplaats voor dien persoon, met voldoende 
steun voor ha nden en voeten en. indi en het een 
rijwiel betreft, tevens voor den rug." 

Verdacht van overt1·ed ing deze r bepaling 
stond requi rant terecht voor den K antonrech
ter te Rotterdam, terzake dat hij te Rotterdam 
op 30 September 1936 omstreeks 141/2 uur op 
den openba ren weg, ~en Schieclamschen weg, 
op een door hem bestuurd driewielig rijwiel 
v ier personen, a lthans méér dan één persoon 
heeft vervoe rd. 

De Kantonrechter enz. 
Requirant stelde beroep in cassatie in, en 

zond een schriftuur , waarin hij mededeelt een 

rijwiel met zijspan te gebruiken, in welk zij
span pl aats is voor drie kinderen achter el
kaar, terwijl hij bovendien op dit voertuig 
nog een kind pleegt te vervoeren op een van 
een ruggesteun voorziene duozitting. Deze be
schrijving stemt overeen met hetgeen de po
litie vaststelde blijkens het proces-verbaal, 
waaruit nog blijkt, dat aan de zij span een wiel 
was aangebracht. 

Requirant stelt verder, dat hij meent ten 
onrech te veroordeeld te zijn ; omdat in geen 
wet of verordening sprake is nm een rijwiel 
met zijspan. 

De eenige vraag, welke bij het vonnis in den 
vorm, waarin het gewezen is, in cassatie ge
steld kan worden, is in di t geval of het telaste
gelegde feit valt onder eenige strafbepa ling, 
waarbij ik dan opmerk, da t van de inrichting 
van de hierboven geschetsten fam iliewagen 
niets blij kt uit de te lasteleggiug en de bewe
zen verklaring, waarvan de Hooge Raad ken
ni s neemt. 

H et heeft dus weinig waarde beschouwingen 
te houden over de verschillende wijzen, waarop 
rijwielen kunnen zijn ingericht, n.l. met twee 
of meer wielen, met zijspan- of aanhangwagen, 
zooals o.a. in art. 62 bis van het Motor- en 
Rijwielreglement wordt gedaan. 

Ik meen in deze zaak a lleen van de telaste
legging te kunnen uitgaan en moet dus het 
vehikel a ls een driewieler beschouwen. Dan 
valt hetgeen gesch ied is m.i . onder gemeld 
art. 100 aanhef en sub 1, want dan is op een 
rijwiel bui ten den bestuurder meer clau één 
persoon vervoerd. 

De Rotterdamsche politieverordening spreekt 
wel in enkele bepalingen over verschillende 
soorten van rijwielen, noemt o.a. in art. 72 rij
wie len op meer dan twee wiel en, in art. 74 over 
tweewielige rijwielen, en geeft clan bijzondere 
voorschriften voor elk die r soorten, doch ik 
meen, dat, wanneer zij "rijwielen" zonder 1neer 
vermei dt, daarmede alle soorten zonder on
derscheid bedoeld worden. 

Ik le id dit a f o.a. uit de begripsbepaling van 
,,bestuurders van 1·ijwielen" in art. 1 sub 12, 
uit de verkeersregeling voor rijwielen in art. 
65 , 1 ° sub c, (in welke bepaling wél soorten 
van motorrijtuigen worden onde1scheiden) , uit 
art. 71 waaronder 1 ° een z.g. stopverbod voor 
alle rijwielen wordt gegeven, waarnaast onder 
2° een stationneerverbod gegeven voor 1·ijwic
len op meer dan twee wielen. 

M.i. geldt de verbodsbepaling van art. 100 
dus voor alle soorten van rijwielen, en is het 
fe it, bewezen ach tend dat het hier een drie
wieler betrof, strafbaar. 

Mijn conclus ie luidt tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de door den requira nt ingezonden 

3chriftuur, waarin hij bestrijdt, dat ePn r ijwiel 
uiet zijspan niet voor vervoer van meer dan 
één persoon buiten den bestuurder zon mogen 
worden gebezigd; 

0. dat requirant is gedagvaard ter zake .dat 
hij enz. (zie conclusie); 

0 . ten aanzi en van de ingezonden schriftuur : 
dat de veroordeeling kennelijk steunt op a rt. 
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100 van de Verordening op de Straatpolitie 
voor de gemeente Rotterdam onder meer be
pa I ende, dat het is verboden op <len weg op 
een motorrijtuig op twee wielen of op een rij
wiel buiten den bestuurder meer dan één per
soon te vervoeren; 

dat de bij schriftuur ingebrachte grief blijk
baar hierop neerkomt-, dat deze bepaling geen 
toepassing zou kunnen vinden op een driewie
lig rijwiel als waarover het blijkens de dag
vaarding hier gaat; 

dat deze grief echter is onjuist; 
dat uit de bepaling zelve - naast elkander 

plaatsende een motorrijtuig met twee wielen 
en een rijwiel - reeds valt af te leiden, dat 
ten aanzien van rijwielen een onderscheiding 
niet is bedoeld, en zulks nadere bevEc>stig ing 
vindt in de omstandigheid, dat de Verordening 
in andere artikelen (onder meer in het on
middellijk voorafgegane art. 99) het verschil 
van twee- en drie- of meerwielige rijwielen 
wél maakt: 

dat de grief clus niet tot cassat,ie kan leid,m: 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

19 M ei 1937. KON! KLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 2 j0 • art. 10.) 

Daar het onderwerpelijk rooilijnbesluit 
geen onderdeel is van een uitbreidingsplan, 
is appellants bezwaar, dat de rooilijn 
gronden, in de bebouwde kom gelegen, 
betreft, niet ter zake dienende. Er bestond 
geen noodzaak, aan appellant kennis te 
geven van een wijziging in het ontwerp
raadsbesluit, aangebracht na de tervisie
legging, bedoeld in art. 10 2• lid, daar deze 
wijziging voor de perceelen van appellant 
geen verandering met zich bracht en de 
eigenaar daarvan door het achterwege laten 
van de schriftelijke kennisgeving in zijn 
rechten en belangen niet werd verkort. 

Nu een voor enkele jaren nieuw gebouwd 
perceel door de rooilijn op een afstand van 
4 m uit den voorgevel wordt doorsneden, 
wordt de eigenaar bij verkoop zeer ernstig 
in zijn belangen geschaad. Daar de schade
vergoedingsverordening slechts beoogt ver
goeding van schade tengevolge van de 
toepassing van een rooilijn, waarvan in 
casu nog geen sprake is, eischt de billijk
heid, dat tot aankoop of onteigening wordt 
overgegaan. Derhalve hebben Ged. Staten 
het rooilijn besluit ten onrechte goedgekeurd 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

D. de Leeuw c.s. , te Enschede, tegen het be
si uit van Ged. Staten van Overijssel van 6 
October 1936, tot goedkeuring van voorgevel
rooilijnen voor de De Ruijterlaan enz., te 
Enschede; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 April 1937, N°. 157; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 12 Mei 1937, N°. 4477 • 
M/B.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad van de gemeente Enschede 
in zijne vergadering van 27 Juli 1936, onder 

N°. 9a, heeft vastgesteld eene verordening tot 
vaststelling van voorgevelrooilijnen, waarvan 
de artikelen 1 en 2 luiden als volgt: 

Art. 1. Als voorgevel rnoilijnen bedoeld in 
art. 2 der Woningwet voor het Noordelijk ge
deelte van de De Ruijterlaan; een gedeelte van 
de Maarten Harpertsz. 'l'romplaan voorheen 
genaamd Rembrandtlaan; een gedeelte van 
de Bisschopstraat; een gedeelte van de Van 
Galenstraat voorheen genaamd Bisschopstraat; 
het De Ruijterplein voorheen genaamd Bis
schopstraat en Ripperdastraat en voor de Rip
perdastraat zijn vastgesteld de op de bij dit 
besluit behoorende teeken ing, als zoodanig 
aangegeven lijnen. 

Art. 2. De bij raadsbesluit d.d. 20 Fe
bruari 1928, N°. 15, vastgestelde schade
vergoedingsverordening, of zooals deze met 
goedkeuring van Ged. Staten mocht worden 
aangevuld of gewijzigd, alsmede de verorde
ningen, welke de schadevergoedingsvero,de
ning in de toekomst c.q. geacht zullen moeten 
worden te vervangen, zullen toepasselijk zijn 
op de bij de voorgevelrooilijnen, bedoald in 
art. 1, betrokken perceel en; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij hun be
slui t van 6 October 1936, N°. 11303/8251, 4e 
afdee ling, dit raadsbesluit hebben goedge
keurd· 

dat ' van dit besluit D. de Leeuw, te En
schede, weduwnaar van G. Serphos, zoo voor 
zich als namens zijne kinderen als gezamen
lijke eigenaren va·n het porceel Ripperda
straat N°. 4, kadastraal bekend gemeente 
Enschede, sectie B, N°. 5923, bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de ge
meenteraad van Enschede reeds in zijne verga
dering van 24 Augustus 1931 een gewijzigd 
plan van uitbreiding voor de gemeente En
schede heeft vastgesteld, omvattende <len ver
bindingsweg Gronausche_straat--Veenstraat-
Spelbergsweg- Bel tstraat- Nijverheidsstraat
Piet Heinstraat--Viaduct, alsmede Beltstraat-
Getfertstraat--Ripperdastraat--De Ruijterlaan 
-Viaduct, naar de Hengeloschestraat; dat dit 
besluit van den gemeenteraad van Enschede 
niet door Ged. Staten van Overjjssel is goed
gekeurd; dat daarop per 12 Maart 1935 door 
B. en W. van Enschede een ontwerp-raadsbe
sl uit is opgemaakt tot vaststelling van voor
gevelrooilijnen voor de De Ruijterlaan, het 
De Ruijterplein een gedeelte van de Bisschop
straat en voor de Ripperdastraat, tegen welk 
ontwerp door hem, appellant, tijdig bezwaren 
bij den gemeenteraad zijn ingediend; dat 
daarop, en wel vóórdat dit ontwerp den ge
meenteraad bereikte, dit ontwerp, op grond 
van de verschillende daarop ingekomen be
zwaren door B. en W. van Enschede is in
getrokken - dat alstoen door B. en W. van 
Enschede ' per 7 April 1936 een gewijzigd 
ontwerp-raadsbesluit tot vaststelling van voor. 
gevelrooilijnen voor de De Ruijterlaan, een 
gedeelte van de Rembrandtlaan, het De Ruij
terplein, een gedeelte van de Bisschopstraat 
en voor de Ripperdastraat is ontworpen ('n 
ter secretarie voor een ieder ter inzage is 
nedergelegd; dat bij dit ontworpen, gewijzigd 
plan door den gemeenteraad ongewijzigd aan
genomen en door Ged. Staten goedgekeurd, 
het bovenvermelde perceel betrokken is; dat 
zijns inziens het bestreden besluit onbillijk en 
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onnoodig is en in strijd met het algemc,.m 
belang en de wet is tot stand gekomen; dat, 
wat de onbillijkheid betreft, door hem slechts 
weinige jaren geleden en wel in de jaren 
1926/1927 op het bovenomschreven perceel 
grond in de Ripperdastraat een heerenhllis is 
gesticht, hetwelk in de alstoen door burge
meester en wethouders van Enschede erkende 
en voor de Ripperda traat geldende rooilij n is 
gebouwd en het een groote onbillijkheid zonde 
medebrengen, thans, na zoo'n korten tijd, door 
dit hee renhuis een rooilijn te trekken, waar
door niet minder dan vier meter diepte der 
woonkamer, slaapkamers, kantoor en badka
mer, buiten die rooilijn komt te liggen, welke 
vier meter diepte bij herbouw n iet weer pro
ductief gemaakt ka n worden; dat het geen 
betoog behoeft, dat h ij door deze onte igening 
van zij n bouwrecht, op veertig v ierkanten 
meter bouwgrond, eene directe groote schade 
lijdt, daar deze grond, door deze wi llekeurigo 
rooilijnverlegging, belangrijk in waarde daalt; 
dat deze schade bij het vergaan van d it hee
renhuis, hetzij door brand of door storm, nog 
belangrij k grooter wordt, daar het a lsdan te 
herbouwen gebouw aan de noordzijde achter 
het geboomte en het struikgewas van zijn 
buurman zal verscholen komen te liggen, 
waardoor het uitzicht geheel verloren gaat, 
terwijl de thans bestaande diepte van het Ier
rei n, ongeveer 22 à 23 meter, voor herbouw 
van een heerenhuis beslist benood igd is; dat 
wel door den voorzitter van den gemeente
raad, in de gemeenteraadsvergadering van 27 
J ui i 1936, tijdens de discussies werd betoogrl , 
dat de betreffende eigenaren, te zij ner tijd, 
schadevergoeding kunnen vragen, doch dat 
h ij , appellant, alsdan aanlandt bij eene, door 
het gemeentebestuur geheel eenzij dig samen
gestelde, schadevergoedingscommissie, bij wel
ker samenstelling hij geen enkele medezeg
gingschap heeft gehad, en van welke :_;ommis
sie d us niet gezegd kan worden, dat zij het 
vertrouwen van beide partijen bezit; dat een 
dergel ijke rechts loon dan ook lijnrecht in
druischt tegen het bepaalde bij art. 152 van 
de Nederlandsche Grondwet, welke bij het 
gemelde artikel den staatsburgers bij onteige
ning ten algerneenen nutte genoten - of voor
af verzekerde schadeloosstelling waarborgt; 
dat de Ripperda traat 18 m breed is en niet 
is in te zien, waarom deze straat niet zou kun
nen verwerken, waartoe de ± 14 m breede 
Nijverheidsstraat wel in staat wordt geacht; 
dat daarbij komt, d at, nu de Viaduct tot bij 
het Station der Nederl andsche Spoorwegen 
opgeschoven is, er geen verkeer uit de Deur
ningerstraat en de Mol enstraat door zal plaats 
v inden, hetgeen bij het vroegere uitbre idings
plan wèl het geval zou zijn; dat vast ~taat, 
dat door straten, we lke even breed of smaller 
zijn dan de Ri pperdastraat te Enschede, het 
verkeer bed ui dend grooter is, zonder dat er 
behoefte aan verbreeding gevoeld wordt; dat 
de R ipperdastraat in een naaste toekomst 
volstrekt geen. behoefte aan verbreedi ng heeft ; 
dat toch de R,pperdastraat ongeveer 250 meter 
l ang is; dat de eerste honderd meter van de 
B isschopstraat af gemeenteterrein is; dat het 
daarnaast gelegen terrein, breed aan de straat 
ongeveer 125 meter een villa-terre in is, het
welk aan de straatzijde door een zwaar ijzeren 

hekwerk is afgesloten; dat op d it terrein op 
ongeveer 25 meter afstand achter de rooilijn 
een villa gebouwd is; dat deze vi ll a bij a ige
heele vernietiging op deze lfde plaats weer op
gebouwd zal kunnen worden, zonder met rleze 
voorgevelrooilijn-verordening in confl ict te ko
men; dat er dan nog twee terre intjes, respec
t ievelijk 10 meter en 13 meter, resten; dat 
op ieder dier beide terreintjes een hu is ge
bouwd is; dat juist deze beide terre inen thans 
door deze voorgevel rooi! ij n getroffen worden; 
dat voor het overige deel der Ri pperàastraat 
het ontwerp geheel doel loos is; dat de voor
gevelrooi lijn-wet, welke in het leven is ge
roepen om te voorkomen, dat op voor straten 
benoodigde gronden in een naaste toekomst 
kostbare gebouwen worden gesticht, niet het 
m inste doel voor de Ripperdastraat heeft, 
daar er aan die straat geen te rreinen I iggen, 
welke voor verbouwing in aanmerking komen; 
dat dit gewijzigde voorgevelrooi lijn-ontwerp 
alleen dienst kan doen, om te zijner tijd eige
naren van kostbaren bouwgrond te noodzaken , 
hun bezit voor een klein prijsje en ver be
neden de waarde van de hand te doen en ge
heel in tegenspraak is met de waardigheid 
van een zoo hoogstaand co ll ege a ls het ge
rneentebe tuur van Enschede; dat hierbij zij 
aangestipt, dat deze beide perceelen, voor be
hoorlijken prijs, in der minne zij n te be
komen; dat ook het gemeentebestuur zelf wel 
inziet, dat straatverbreeding van de Ripperda
straat onnoodig is, wat wel het feit bewijst, 
dat het in die straat een geheel nieuwe be
strating over de geheele lengte en breedte 
heeft doen leggen, welke bestrating eerst in 
den herfst 1936 gereed gekomen is; dat nog 
a fdoender bewijs, dat de Ripperdastraat vol
doende breed is, het feit is, dat het gemeen
tebestuur van Enschede in deze straat een 
veertigtal gaten heeft doen graven en deze 
gaten weer met zwarte teelaarde heeft ge
vuld, ten einde er twee rijen hoornen in te 
planten; dat gevraagd mag worden, of voor 
deze hoornen twee pas gebouwde heerenhuizen, 
bij afbranden, niet weer op hunne oorspronke
lijke plaats kunnen opgebouwd worden, doch 
ver achteru it, in een onoogelij ken hoek hun 
plaats moeten vinden; dat hier noode loos 
mooie bouwterreinen worden verminkt, het
geen strijdig is met het algemeen be lang; dat 
voorts dit gewijzigde ontwerp in strijd met de 
wet is tot stand gekomen, hetgeen zijn grond 
daarin vindt, dat het nog in werkelij khe id 
een onderdeel is van het op 10 Januar i 1931 
door B . en W . van Enschede ter secretarie ter 
inzage gelegd uitbreidingsplan voor de ge
meente Enschede en een uitbreidingsplan, vol
gens de wet, nooit ook de bebouwde kom mag 
betreffen; dat ten slotte art. 10, a linea 1, der 
Woningwet bepaalt, dat bij besluiten tot vast
stel I ing, aanvulling, wijziging of intrekk ing 
van voorschr iften, als bedoeld in art. 2, twee
de lid, deze gedurende ten minste dertig dagen 
vóór de vastste l I ing, ter gemeentesecretarie 
voor een ieder ter inzage l iggen; dat art. 10, 
tweede lid , bepaalt, dat van die nederlegging 
door het Hoofd van het gemeentebestunr 
!;chriftelijk kennis wordt gegeven aan de e ige
naren van bij die voorschriften betrokken 
e igendommen, ingeschreven in de kadastrale 
leggers; dat aan het laatstgemel de voorschrif t 
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in art. 10, tweede lid, niet is voldaan; dat 
immers van de nederlegging van dit gewijz ig
de ontwerp van 7 April 1936 voor een voor
gevel rooilijn voor de Ripperdastraat to En
schede, noch aan hem, appe ll ant, noch aan 
een of meer zijner mede-eigenaren van het bij 
dit voorschrift betrokken en in de Ripperda
straat te Enschede gelegen perceel door het 
Hoofd van het gemeentebestuur schriftelijk 
kennis is gegeven, en noch hij, noch een of 
meer zijner mede-eigenaren schriftelijk ver
klaard hebben, tegen dit gewijzigde ontwerp 
geen bezwaar te hebben; dat al zoo op dit 
punt niet aan de wet, in casu niet aan art. 10, 
tweede lid , der vVoningwet, is voldaan, en dit 
ontwerp in strijd met de wettelijke bepalingen 
is tot stand gekomen; weshalve de appellant 
heeft verzocht, het bestreden besluit van Ged . 
Staten te vernietigen; 

0. ten aanzien van des a ppell a nts formeele 
bezwaren, dat het onderwerpelijke rooilijnbe
sl uit geen onderdeel is van een uitbreidings
plan, zoodat zijn bezwaar, dat de hier getrok
ken rooilijn gronden, in de bebouwde kom ge
legen, betreft, niet ter zake dienende is; 

dat ook zijn bezwaar ten aanzien van de niet 
behoorlijke naleving van art. 10, 2de lid, àer 
Woningwet niet opgaat, aangezien, blijkens 
de stukken, het ontwerp-raadsbesluit van 12 
Maart 1935 af gedurende dertig dagen ter 
gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage 
heeft gelegen, van welke ter-visie-leggi ng door 
den burgemeester in het nummer van het 
Twentsch Dagblad Tubantia en van de En
schedesche Courant van 12 Maart 1935 kennis 
is gegeven, terwijl door hem daarvan tevens 
aan de betrokken eigenaren en hypotheekhou
ders kennisgeving is gedaan ; 

dat nu wel in het ontwerp-raadsbesluit daar
na nog eene wijzig ing is gebracht, terwij l van 
de ter-visie-legging daarvan niet schr iftel ijk 
aan den appellant en zijne mede-e igenaren is 
kennis gegeven, doch dat voor deze kennisge
ving geen noodzakelijkheid bestond, vermits 
de bedoelde wijziging van het ontwerp, waar
van de ter-inzage-legging ter openbare kenn is 
is gebracht en aan de e igenaren en hypo
theekhouders van de perceelen, ten aanzien 
waarvan een wijziging van de oorspronkelijk 
ontworpen voorgevel rooilijn was voorgesteld, 
schriftelijk is medegedeeld, voor de perceelen 
van den appellant c .s. geen verandering met 
zich bracht en de e igenaren daarvan door het 
achterwege laten van de voormelde schrifte
lijke kennisgeving in hunne rechten en belan
gen niet werden verkort; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat blij kens 
de ingewonnen ambtsber ichten bij het open
stellen van de viaduct onder het spoorweg
emplacement de Rippe rdastraat oen belang
rijke verkeersweg zal worden; dat met h et 
oog daarop een rooilijnafstand van 22 m, als 
door het gemeentebestuur vastgesteld, geens
zins overdreven is te achten; 

dat tegen deze roo ilijnen in het al gemeen 
dan ook geen bezwaar bestaat, voorzoover 
daardoor wordt voorkomen, dat de onbebouwde 
terreinen tot aan de straatgrens bebouwd wor
den, waardoor latere verbreeding van de straat 
zeer bezwaarlijk zou worden ; 

dat de zaak echter anders staat met bPtrek
king tot dat deel van de rooilijn, hetwelk het 

perceel van den appellant c.s., kadastraal be
kend gemeente Enschede, sectie B, N °. 5923, 
treft ; 

dat dit perceel, in 1926 nieuw gebouwd, 
door de betrokken rooilijn op een afstand van 
niet minder dan 4 m uit den voorgevel wordt 
doorsneden; 

dat hetzelfde geldt met betrekking tot het 
daarnaast gelegen perceel, kadastraal bekend 
gemeente Enschede, sectie B , N°. 6333; 

dat de betrokken eigenaren daardoor zeer 
ernstig in hunne belangen worden ge chaad: 

dat, al moge de getrokken rooilijn voor het 
gedeel tel ijk vernieuwen of veranderen van het 
voor de rooilijn gelegen gedeelte van het ge
bouw geen belet e l vormen, zoodat de eigena
ren daarvan geen nadeel onderviIJden, zoolang 
zij niet tot het geheel vernieuwen of veran
deren of tot het uitbreiden van het gebouw 
wenschen over te gaan, bij verkoop van het 
perceel , waartoe de appellant c.s., blijkens de 
stukken, verlangen over te gaan, voor hen 
directe aanwijsbare schade kan ontstaan, wan
neer, met de onmogelijkheid van a lgeheele 
vernieuwing of verander ing dan wel uitbrei
ding van het op een weinig diep perceel zich 
bevindende gebouw voor oogen, daarvoor 
moeilijk een kooper kan worden gevonden; 

dat de door den raad van toepassing yer
klaarde schadevergoedingsverordening hun hier 
niet kan baten, vermits deze verordening, 
bl ij kens artikel 2, slechts beoogt vergoed ing 
voor schade tengevolge van de toepassing van 
een rooilijn, waarvan in dit geval nog geen 
sprake is; 

dat in een geval , a ls het onderhavige, de 
billijkheid eischt, dat tot aankoop of tot ont
eigening worde overgegaan, waartoe, blijkens 
de stukken , het gemeentebestuur vooralsnog 
niet genegen is; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
ten onrechte aan het raadsbesluit, voorzoover 
dit betreft de door de voormelde perceelen 
getrokken rooilijn, hun goedkeuring hebben 
verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 6 October 1936, N°. 11303/8251, 4e 
afdeel ing, dit bes] uit te vernietigen, voo1·z00-
ver betrnft de door de perneelen kadastr:-ial 
bekend gemeente Enschede, sectie B, nummers 
5923 en 6333, getrokken voorgevelrooilijnen 
en te dezen aanz ien aan het besluit van den 
raad der gemeente Enschede van 27 Juli 1936, 
N°. 9 a, alsnog goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

20 

(A.B. ) 

Mei 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72. Wet 
van 4 Augustus 1933 S. 414 Art. 4.) 

Voor een juiste beoordeeling van de aan
vrage om gelden voor schoolmeu beien en 
leer~ en hulpmiddelen is het noodzakelijk, 
dat daarin duidelijk wordt aangegeven wat 
wordt verlangd met vermelcling van den 
aard en het aantal van datgene wat het 
scho()lbestnur wenscht aan te schaffen . 
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Een aanvrage zonder nadere om chrijving 
of detailleering en abusievelijk van de voor 
de "verandering van inrichting" ( wegens 
voorgenomen toevoeging van het vak 
machineschrijven aan het leerplan eener 
u .l.o.-school) benoodigde gelden kan dus 
niet als een aanvrage ex art. 72 worden aan
gemerkt en had dus niet-ontvankelijk be
hooren te zijn verklaard. 

Een gelij kluidende beslissing is gegeven bij 
K. B . van 20 Mei 1937 n°. 70 ten aanzien van 
een aanvrage om gelden voor aan chaffing 
van nieuwe schoolmeubelen zonder dat daarbij 
de aard noch het aantal dezer meubelen is aan
gegeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be chikkencle op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Apeldoorn tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
21 Oct.ober 1936, N°. 76, waarbij met vernieti
g ing van het besluit van dien raad van 30 
Juni 1936, n°. 32712 , is bepaald, dat rle ,ioor 
het bestuur der Vereen iging tot stichting en 
i, ,standhoucling van Christelijke schol en voor 
lag r en uitgebreid lager onderwijs te Apel
doorn overeenkomstig art. 72 der Lageronder
wijswet 1920 gevraagde medewerking voor het 
aanschaffen van schrijfmachine voor de school 
voor uitgebreid lager ondenvij aan de K erk
laan, wegens voorgenomen toevoeging van het 
vak machineschrijven aan het leerplan dier 
school , alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 3 
Februari 1937, n°. 29, en 28 April 1937, n°. 
29/49; 

Op de v0ordracht van Onzen Minister van 
0 clerwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Mei 1937. n°. 4634, Afdeeling Lager Onder
wij ; 

0. dat de raa d der gemeente Apeldoorn bij 
bes lu it van 30 Juni 1936 de vorenbedoelde 
aanvrage van het schoolbestuur heeft afgewe
zen, op grond, dat weli swaar in de aanvraag 
het aantal der verlangde chrijfmachines n iet 
is genoemd, doch dat bij het overleg, a ls be
doeld in het eerste lid van art. 77 der Lager
onderwijswet 1920, de vertegenwoordiger "an 
het school bestuur hebben verklaard, d,it voor 
he t onderwijs in machineschrijven zooveel 
machines noodig worden geoordeeld, al een 
leerjaar leerlingen iu eene kl as e telt, en dit 
aanta l te ste l Jen is op 30; dat naar aa11le icl i11 g 
van een, op 's raads ve1-;,,0ek

1 
door burgemees

ter en wethouders met het schoo l bos tuur ge
houden nader overleg, dit bestuur aan dat 
co ll ege heeft medegedeeld , dat 1°. het geen 
gef ixeerd aantal machines heeft aange
vraagd, 2°. het zich gaarne bere id ve rklaart 
in over leg met burgemeester n wethouders 
het aanta l machines zooveel doenlijk te beper
ken, en bij wijze van proef, te beginnen met 
een gereduceerd aantal machines met, naar 
evenred igheid, gereduceerden lestijd pe r lee r-
1 ing; 3°. het, ge lijk vanzelf spreekt, hierop 
evenwel nader zou moeten terugkomen, in
dien in de practijk mocht blijken, dat op deze 
wijze geen bevredigend resultaat ware te ve r
krijgen ; dat burgemeester en wethouders in 
hun nader voorstel van 23 Juni 1936 011clor 

meer mcdedeelen, dat, hoewel in de aanvraag 
ze lf geen aantal machine is genoemd dat wel 
is geschied bij het overleg, a ls bedoei'd in art. 
77 der wet; dat door de restrictie door hei, 
schoolbestuur in zijn schr ij ven gemaakt, de 
omvang van de annvraag feite lij k niet wordt 
gewijzigd ; dat krachtens h t bepaalde in art. 
4 der wet van 4 Augustus 1933 (Staatsblad 
n°. 414) behalve in het geval, bedoeld in het 
tweede lid van art. 75 der Lageronderwijswet 
1920, eone aanvraag om rl'l nood ige geleien 
te ontva ngen voor den verbouw of de verande
ring van inrichting van een schoolgebouw, of 
voor de aanschaffing van schoolmeubelen, 
de leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen, 
moet worden geweigerd, indien door inwilli
ging daarvan de normale e ischen, aan het 
geven van I ager onderwijs te stellen, zouden 
worden overschreden; dat uit àe jurispruden
tie blij kt, dat de Kroon van oordeel is da t dit 
zoowel betreft het principe als den 'omvang 
van de aanvraag; dat hij in beginsel geen 
bezwaar heeft tegen het beschikbaarstell en 
van gelden voor het aanscha ffen van schrijf
machines voor eene schoo l voor uit.gebre id 
lager onderwijs, da t hij evenwel van oordeel 
is, dat met deze aanvraag de normale e ischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
worden overschreden, aangezien de strekking 
daarvan is voor eene voll ed ige klasse eene 
chrij fmachine per leerling nan te schaffen en 

dit aantal eins is te tellen op ongeveer 30, ge
zien de vermoedelijke bezetting van het derde 
leerjaar van de bedoelde school ; 

dat, nadat van dit raad bes! uit hJt school
bestuur bij Geel . taten van Gelderland in 
beroep was gekomen, deze bij hun besluit van 
21 Oot.ober 1936, n°. 76, met vern ietig ing van 
het raadsbes luit hebben bes] ist, dat de raad 
der gemeente Apeldoorn al snog de gevraagde 
geldelijke medewerking oot de invoering van 
het leervak machine chrij ven aan de bijzonclere 
lagere school K erkl aan 21 in di e gemeente 
moet ver leenen; 

dat Geel. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat, blijken de overgelegde stukken, 
de geweigerde aanvrage strekte tot het ontvan
gen van de gelden, benoodigd voor de aan
chaffing van schrijfmachines in verband met 

de toevoeging vnn het leervak machineschrij
ven aan het leerplan der school, dat de ge
meenteraad, ofschoon hij tegen medewerking 
tot de aanschaffing van schrijfmachines in be
g insel geen bezwaar had , nochtans de ge
vraagde medewerking hee ft geweigerd op 
grond van den zijns inzi ens bij het n1et den 
appell ant gepleegde overleg gebleken omvang 
der aanvrage, ten gevolge waarvan, bij in
wi lliging van die aanvrage, de normale 
e ischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, naa r zijne meening zouden worden 
overschreden; dat, aangezien de bedoelde om
vang uit de aanvrage niet bleek, de raad 
niet kon va tstellen, dat door inwilliging van 
die aanvrage de normale e ischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, zouden 
worden overschreden, daar immers de raad 
zelf van oordeel was, dat de aanschaffing van 
schrijfm achine in het algemeen de bedoelde 
eischen niet te boven ging; dat krachtens de 
wet den raad geen bevoegdheid toekomt om 
zijne medewerking te weigeren op grond van 
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eene mogelijke overschrijding van de meerbe
doelde eischen, welke niet onmiddellijk en 
rechtstreeks voortvloeit uit de inwiTI iging van 
de aanvrage op zichzelf; dat ook naar de 
meening van Ged. Staten het verleenen van 
de gevraagde medewerking op zichzelf in het 
onderwerpelijke geval niet zal leiden tot ten 
overschrijding van de normale, aan het geren 
van lager onderwijs te ste llen eischen ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de raad 
der gemeente Apeldoorn bij Ons iu beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij practisch reke
ning had te houden met een aanvraag voor 30 
schrijfmachines; dat bij een gang van zaken, 
zooals het schoolbestuur deze voorstaat, de 
raad, op het oogenblik, dat over het àl of niet 
verleenen van medewerking moet worden be
s! ist, niet zou hebben kunnen beoordeel en, of 
de normale eischen zouden worden overschre
den en daarmede eventueel geen uitvoering 
zou hebben kunnen geven aan het imperatief 
voorschrift van art. 4 der wet van 4 Augustus 
1933, S. 414; dat overigens Geel. Staten zich 
op het standpunt plaatsen: 1 °. dat bij het be
oordeel en van eene aanvraag ex art. 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 buiten beschouwing 
moeten blijven de inlichtingen, verstrekt bij 
het overleg, als bedoeld in art. 77, eerste lid, 
der wet; 2°. dat, indien uit eene aanvraag de 
overschrijding van de normale eischen niet 
onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeit, de 
medewerking moet worden verleend; dat, wat 
het sub 1 vermei de betreft, deze zienswijze on
juist moet worden geacht; dat in dit verband 
verwezen moge worden naar art. 2 van Ons 
besluit van 31 December 1920, S. 953, het
welk luidt: ,,Het bestuur der instelling of 
vereeniging is verplicht zonder voorbehoud 
alle inlichtingen te verstrekken, welke het 
gemeentebestuur voor de beoordeeling van de 
aanvrage, bedoeld in art. 72 en van de stuk
ken, bedoeld in art. 77 , 5e lid , der wet noo
dig acht en zulks binnen een door het ge
meentebestuur te stellen termijn."; dat Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, bij de behandeling van Ons voor
meld besluit in de Tweede Kamer der Staten
Generaal, ten aanzien van het aangehaalde 
artikel onder andere heeft gezegd: ,,Hoe vol
lediger de inlichtingen zijn, welke zij ver
strekken, des te spoediger verloopt de proce
dure in don gemeenteraad en des te spoed iger 
zijn zij in liet bezit van eene bijzondere 
school." : dat uit het vorenstaande onmisken
baar blijkt, dat de ontvangen inlichtingen ter 
kennis van den raad moeten worden gebracht 
en dat dit college daarmede rekening moet 
houden bij de beoordeel ing van de aanvraag; 
dat, dit vaststaande, de raad in het onder
havige geval dus de wetenschap had, dat door 
het schoolbestuur 30 schrijfmachines werden 
verlangd; dat, er rekening mede houdende, 
dat de Ged. Staten niet hebben bestreden, dat 
de raad den plicht heeft om te beoordeelen, 
of met de ingenomen aanvraag de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, zouden worden overschreden, dit col
lege had moeten overwegen, of de beslissing 
van den raad, welke luidde in bevestigenden 
zin, juist was; dat Ged. Staten, aldus ge
handeld hebbende, bezwaarlijk tot eene andere 
bes! issing hadden kunnen komen dan de raad; 

dat overigens het sub 2 ontwikkelde stand
punt niet als juist kan worden aanvaard; dat 
toch, indien uit eene aanvraag haar omvang 
niet blijkt en de omtrent die aanvraag ge
geven inlichtingen buiten beschouwing zouden 
moeten blijven, het niet blijken van den om
vang veeleer zou moeten leiden tot de con
clusie, dat door het ontbreken van de noodige 
gegevens ter beoordeeling van die aanvraag, 
daaraan geen medewerking kan worden ver
leend; dat, indien, zooals Ged. Staten het 
doen voorkomen, wegens het ontbreken van 
die gegevens, de medewerking niet mag wor
den geweigerd en dus moet :worden verleend, 
een school bestuur er slechts voor had te zor
gen, dat in eene aanvraag de noodige gege
vens niet zijn opgenomen, om bij voorbaat van 
de medewerking verzekerd te zijn; dat dit 
echter in flagranten strijd zou zijn met de 
wettelijke voorschriften en met ieder begrip 
van billijkheid; dat dus onder alle omstandig
heden de medewerking aan de bovenvermelde 
aanvraag had moeten worden geweigerd; 

0. dat art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
aan het bestuur eener rechtspersoonlijkheid 
bezittende instelling of vereeniging in eene 
gemeente o. m. de bevoegdheid geeft om, 
wanneer het nieuwe schoolmeubelen, de leer
en hulpmiddelen daaronder begrepen, wenscht 
aan te schaffen, tot den raad dier gemeente 
eene aanvrage te richten om ten behoeve van 
zijne school de voor de aanschaffing van 
schoolmeubelen, de leer- en hulpmiddelen 
daaronder begrepen, benoodigde gelden te 
ontvangen; 

dat het voor eene juiste beoordeeling van 
de aanvrage door den gemeenteraad, in het 
bij zonder voor de vraag of door inwilliging 
van de aanvrage de normale eischen aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, niet zou
den worden overschreden, noodzakelijk is, dat 
daarin duidelijk wordt aangegeven wat wordt 
verlangd, met vermelding van den aard en 
het aantal van datgene wat het school bestuur 
wenscht aan te schaffen; 

dat deze eisch te eerder moet worden ge
steld , vermits bij art. 82 der wet bij aanschaf
fing van schoolmeubelen, de leer- en hulp
middelen daaronder begrepen, de bepalingen 
van art. 77 tot en met 81 der wet niet van 
overeenkomstige toepassing zijn verklaard; 

dat in het onderwerpel ijke geval aan dezen 
e isch niet is voldaan, aangezien in de door 
het schoolbestuur bij den raad ingediende aan
vrage (bovendien abusievel ijk) zonder nadere 
omschrijving of detailleering de voor de ver
andering van inrichting (wegens voorgenomen 
toevoeging van het leervak machineschrijven 
aan het leerplan dei· school) - nog wel over
eenkomstig art. 74 der Lager Onderwijswet 
1920 - benoodigde gelden worden gevraagd; 

dat een dergelijk vaag en onduidelijk ver
zoek niet als een aanvrage ingevolge art. 72 
der meergemelde wet kan worden aange
merkt; 

dat derhalve de raad het schoolbestuur in 
zijn verzoek niet-ontvankelijk had behooren te 
verklaren; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Gelderland van 21 Oc-
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tober 1936, N°. 76, en het besluit van den 
raad der gemeente Apeldoorn van 30 Juni 
1936, N°. 3271~, het schoolbestuur in zijne in 
deze tot den raad gerichte aanvrage alsnog 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i bela t enz. 

(A.B.) 

21 Mei 1937. KONINKLIJK BESLUIT· 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 82 j0 • art· 
80.) 

H et bepaalde bij het 4e lid van art. 80 
kan ingevolge art. 82 slechts bij verbouw of 
verandering van inrichting overeenkomsti
ge toepas ing vinden, doch niet b\j aan
scbaffing van schoolmeubelen. Ten onrechte 
hebben Ged. Staten zich derhalve bevoegd 
geacht tot het doen van uitspraak in een 
tusschen het gemeentebestuur en een 
schoolbestuur gerezen geschil omtrent de 
grootte van het door de gemeente voor 
aanschaffing van schoolrneu beien be chik
baar te stellen bedrag. 

Wij WILHEL HNA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R. K. K erkbestuur der Parochie van den 
H ei li gen Willibrordus, te Vlierden, gemeente 
Deurne, tegen de beslissing van Ged. Staten 
van oord-Brabant vervat in hun schrijven 
van 13 J anuari 1937, G. n°. 101, IVe afd., 
waarbij zij inzake een geschil tusschen den 
appe ll ant en het gemeentebestuur van Deurne 
overeenkomstig het vierde lid van art. 80 der 
Lager Onderwijswet 1920 over de beschikbaar
stell ing van de aangevraagde ge lden voo r aan
schaffing van vijf één-persoonsbanken ten be
hoeve van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, Dorp V 117, te Vl ie rden , 
mededeelen , geen nijheid te kunnen vinden 
het voor die aanschaffing toegestane bedrag 
van f 75 tot f 100.20 te verhoogen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
7 April 1937, n°. 128; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
14 M ei 1937, n°. 4637, Afd . L.O. ; 

0. dat het bovenvermeld K erkbestuur aan 
den raad der gemeente Deurne ingevolge art. 
72 d r L age r Onderwijswet 1920 medewerking 
heeft verzocht tot het aanschaffen van vijf 
nieuwe schoolbanken (één-persoonsbanken ), 
waarvan de kosten wer<ien geraamd op 
f 109.20; 

dat Onze Ministe rs van Binnen landsche Za
ken en van Financiën, wier oordeel te dezer 
zake door het gemeentebestuur werd ingewon
nen met het oog op de door die Bewindslieden 
aan de noodlijdende gemeente Deurne toe te 
kennen bijdragen in de kosten der gemeente
lij ke huishouding, te kennen gaven geen be
zwaar tegen het verleenen van de gevraagde 
medewerking te hebben, mits hiervoor niet 
meer dan f 75 (ongeveer f 15 per zitplaats ) 
werd beschikbaa r gesteld; 

dat de gemeenteraad diensvolgens in zij ne 
vergadering van 4 Juni 1936 besloot de ge
vraagde medewerking te verl eenen ; 

dat B. en W. van Deurne daarop bij be-

slui t van 28 Augustus 1936 een bedrag van 
f 75 voor het schoolbestuur te dezer zake be
schikbaar hebben gesteld ; 

dat, nadat het K erkbestuur, zich met dit 
besluit van B. en W. niet kunnende vereeni
gen, ingevolge art. 80, 4e lid , der Lage r On
derwij swet 1920 de bes li ss ing van Ged. Staten 
van Noord-Braba nt over dit geschil had inge
roepen, met verzoek het toegestane bedrag 
tot f 100.20 te verhoogen, deze bij hun besli s
sing van 13 J anuari 1937 aa n het K erkbe
stuur hebben doen weten, dat zij geen vrijheid 
kunnen vinden, aan dit verzoek te voldoen, 
vermits Onze Ministers van Binnenl andsche 
Zaken en van Fiuanciën aan de noodlijdende 
gemeente Deurne hebben toege taan, slechts 
f 75 voor de onderhavige a anschaffin g be
schikbaar te stell en ; 

dat van dit bes! uit het Kerk be tuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoer nde, dat de 
kosten der banken zelf f 94.20, het vervoer er 
van van het station Wijchen naar het school
gebouw, door het bestuur te voldoen, f 6 heb
ben bedragen, in totaal dus f 100.20; dat het 
bestuur meent recht te hebben op uitbetaling 
van de werkelijk gemaakte kosten ad f 100.20 
en daarom van meening is, da t zich hier een 
geschil voordoet, waarop art. 80, vierde lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 van toepassing 
is; dat he t bestuur zich met de rloor Ged. 
Staten gegeven beslissing niet ka n vereenigen, 
omdat 1 °. hier door Ged. Staten geen besli s
s ing wordt gegeven over het eigenlijke ge
schilpunt, en 2°. de raad medewerking heeft 
verleend en daaraan geen voorwaarde heeft 
verbonden en vol gens verschi llende bes! iss in
gen van de Kroon ook niet had mogen ver
binden ; 

0. dat het bepaalde bij het 4e I id van art. 
80 der Lager Onderwijswet 1920, waaraan het 
K erkbestuur het recht meende te kunnen ont
leenen tot het inroepen van de bes] issing van 
Ged. Staten omtrent het besluit van B . en W . 
van 28 Augustus 1936, ingevolge art. 82 
slechts bij verbouw of verander ing van in
richting overeenkomstige toepas ing kan vin
den , doch niet, zooals hier het geval is, bij 
aanscha ffing van schoolmeubelen: 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de besli s ing rnn GPd. 
Staten van oord-Brabant, vervat in hun 
schrijven van 13 Januari 1937, G. n°. 101, 
IVe afd., dit coll ege onbevoegd te verklaren 
tot het doen van uitspraak in het tus chen 
het gemeentebestu ur van Deurne en den ap
pellant gerezen geschil. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

21 Mei 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet v. 28 Mei 1925 S. 216 Art. LXXXVII.) 

Voor toepassing van dit art. bestaat geen 
aanleiding, nu_ de inkomsten, welke appel
lant genoot, rut de betrekkrng, waaruit hij 
zonder wachtgeld is ontslagen, in verhou
ding tot die_ uit zijne andere betrekkingen, 
als bedoeld mart. 3 der P ensioenwet 1922 
van weinig beteekenis moeten worden ge'. 
acht. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A . Kreupeling. gewezen secretaris van de ad
ministratie van de Hooge Waddinxveensche 
hrug, betreffende zijne aanspraken op wacht
geld: 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 5 
Mei 1937, n°. 102 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken van 14 Mei 1937, n°. 
2719 V, afd. P. en W.; 

0. dat A. Kreupeling, te Waddinxveen, met 
ingan6 van 1 December 1936 wegens ophef
fing van zijne betrekking eervol is ontslagen 
als secretaris van de administratie van de Hoo
ge Waddinxveensche brug, ronder dat hem 
wachtgeld i toegekend; 

rlat A. Kreupeling te dezer zake Onze beslis
sing heeft ingeroepen, aanvoerende, dat hij op 
7 November 1911 werd benoemd tot ~ecretar is 
van de admini tratie van de Hooge \Vaddinx
veensche brug, welke adm inistratie is samen
gestel cl door de besturen van de gemeente 
Waddinxveen en den polder Bloemendaal; dat 
de daaraan verbonden jaarwedde sedert 1 
Januari 1927 f 110 per jaar bedroeg; dat hij 
ingevolge de Pensioenwet sedert l Juli 1n2 
onder de bepalingen dier wet 1s gevallen " n 
sind dien te zijnen behoeve ook pensioenbij
dragen zijn betaald en evenzeer op hem ver
haal werd toegepast; dat do01· de administra
tie op 9 December 1931 een tweetal ambtena
renreglementen (A. en B) werd vastgesteld 
en dat o.a. in hoofdstuk V van reglement A is 
bepaald, dat aan den ambtenaar in vasten 
dienst, die eene bewldiging gen iet van ten 
minste f 100 en aan wien eervol ontsl::tg wordt 
ve rl eend wegens opheffing van zijne betrek
king, voor wover hij alsdan niet in de termen 
val t voor pensioen, met ingang van den dag 
van onts lag ten laste van de administratie rler 
brug een wachtge ld wordt toegekend op den 
voet van de eveneens in dat reglement opge
nomen bepalingen; dat de brug sedert eenigen 
tijd aan de provincie is overgegaan en de 
administratie haar taak sinds 1 December 1936 
heeft beëindigd; dat in verband daarmede rle 
administratie in haar vergadering van 25 Sep
tember 1936 heeft besloten de betrekking van 
secretar is op te heffen en in aansluiting daar
mede aan hem, appellant, met ingang van l 
December 1936 om de bovengenoemde reden 
ongevraagd eervol ontslag als wodanig heeft 
verleend; dat weliswaar indertijd door den 
Hoofdingenieur van den Provincialen \Vater
staat bij brief van 23 October 1933 is mede
gedeeld , dat de provincie niet bereid is met 
betrekking tot het bestuur vei pi ichtingen op 
zich te nemen, maar dat daaruit niet alleen 
niet voortvloeit, dat daaronder eveneens de 
secretal'is , die immers ambtenaar en geen be
stuurslid i , valt, maar dat daarmede in gce
nen deele wordt te niet gedaan het door de 
administratie vastgestelde ambtenarenregle
ment; dat hij zich daarom bij schrij ven van 28 
September 1936 tot de administratie heeft ge
wend met hot verzoek, hem met ingang van 
1 December 1936 ten laste der administratie 
een wachtgeld toe te kennen, gelijk in uitzicht 
is gesteld; dat dit schrijven is doorgewnden 
aan Ged. Staten, met verzoek te willen mede-

deelen, hoe de gedragslijn der administratie 
in d it opzicht behoort te zijn, daar de provin
cie Zuidholland de brug met de I usten en 
lasten heeft overgenomen; dat gemeld college 
zich heeft bepaald tot verwijzing naar den 
lll'ief van den Hoofdingenieur van 23 October 
1933, waarbij is medegedeeld , dat de provincie 
niet bereid is met betrekking tot het bestuur, 
dus ook met betrekking tot den secretaris, 
ver pi ichtingen op zich te nemen; dat de ad
ministratie derhalve - misschi en ook omdat 
zij niet over gelden beschikt - geen wacht
geld heeft toegekend; dat hij nog niet den 
pensioengerechtigden I eef tijd heeft bereikt; 
dat hij sedert 7 November 1911 onafgebroken 
de functie van secretar is heeft vervuld en der
halve een diensttijd van niim 25 jaren heeft ; 
dat immers het ambtenarnnreglemcnt is ge
maakt tot regeling van den ,·echtstoestand 
van den ambtenaar en dat het n immer de be
doeling kan zijn eene zoodanige verordening 
zonder motief ter zijde te stellen; dat eene 
Rijkswachtgelclregel ing niet op hem toepasse
lijk is; 

0. dat blijkens een nader op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschi llen van Bestu ur ingewonnen ambts
bericht de appellant, na zijn ontsla~ a ls se
cretaris van de thans opgeheven, aclmrnistratie 
van de H ooge Wadclinxveensche brug, thans 
nog een zestal betrekkingen, als bedoeld in 
art. 3 der Pensioenwet 1922, bekleedt tot een 
gezamenl ijk inkomen van f 5730 's jaars; 

dat, wat er moge zijn van des appell ants 
aanspraak op wachtgeld krachtens het amb
tenarenreglement A van de evengenoemde 
administratie, in ieder geval de inkomsten, 
welke de appellant als secretaris van dit 
lichaam genoot, in verhouding tot die -uit 
zij ne andere betrekkingen van te weinig be
teekenis moeten worden geacht, clan dat op 
grond daarvan de toekenning van een wacht
ge l cl krachtens artikel LXXXVII der wet van 
28 Mei 1925 , S. 216, zou zijn gerechtvaardigd; 

Gezien de evengenoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. • 
(A.B.) 

21 Mei 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 242). 

Nu de in uitzicht gestelde extra-bijdrage 
en belastingbijdrage uit het W erkloosheids
subsidiefoncls slechts zullen worden toege
kend, indien op de begrooting een inkomst
post wegens heffing van wegenbelasting tot 
een bepaald percentage van de belastoare 
opbrengst der eigendommen wordt gebracht, 
zijn, nu de Raad dit laatste heeft geweigerd, 
ten onrechte op de begrooting genoemde 
bijdragen uitgetrokken, zoodat de begroo
ting niet sluit en dus n iet voor goedkeuring 
in aanmerking komt. 

Ten onrechte hebben Geel. Staten goed
keuring aan de begrooting onthouden mede 
op grond, dat de Raad het door hem voor 
de behartiging van de belangen der ,rijk
verpleging in de gemeente bestemde bedrag 
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over de plaatselijke vereenigingen wenscht 
te verdeelen op een andere wijze dan Ged. 
Staten gewenscht achten; het oordeel 
daaromtrent staat allereerst aan den Raad. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente F erwerderadeel tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 25 ovember 1936, n°. 68, 2e Afd. F., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de be
grooting van die gemeente voor het dienst
jaar 1936 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
April 1937, n°. 113 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 Mei 1937, n°. 
13149, afd. B.B.; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
genoemd besluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden aan de begrooting der gemeente 
Ferwerderadeel voor rlen dienst 1936, op 
welke begrooting wordt uitgetrokken wegens 
extra-bijdrage uit het Werkloosheidssubsidie
fonds f 14,250 en wegens belastingbijdrage 
f 32,410; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij hun schrijven van 14 October 1936, n°. 
113, naar aanleiding van de behandeling der 
begrooting 1936 met de commissie van over
leg inzake gemeentebegrootingen aan het ge
meentebestuur is bericht, dat die commissie 
tot de conclusie komt, dat, indien op de be
grooting nog een overboekpost ad f 2296 moet 
worden aangebracht, de begrooting slui tend 
kan worden gemaakt met eene belastingbij 
drage ad plus minus f 29,650, naast een extra
bijdrage ad f 13,965; dat, nu in verband met 
de gunstiger uitkomsten van den dienst 1935 
de genoemde overboekpost achterwege kan 
blijven, op eene belastingbijdrage van niet 
hooger dan f 27,350 zou kunnen worden ge
rekend; dat de commissie bij de bepaling van 
de bedoelde bijdragen er rekening mee hield, 
dat de wegenbelasting wordt geheven tot een 
bedrag van f 9785, en bij de mondelinge be
h andel ing der begrooting reeds te kennen gaf, 
dat van deze hoogere heff ing niet kan worden 
afgeweken, zoodat toekenning van eene extra
bijdrage en eene belasting bijdrage van de 
heffin g der wegenbelasting tot 2.62 o/o afhan
kelijk is; dat de gemeenteraad het voorstel 
van B. en W. tot de heffing dier belasting 
tot het genoemde percentage verwerpt en den 
betrekkelijken post niet met het bedoelde be
drag verhoogt en daarmede een der hoofd 
voorwaarden voor het ontvangen van de ge
noemde bijd ragen niet vervult; dat dienten
gevolge op toekenning van de genoemde bij 
dragen niet kan worden gerekend; dat de op 
de begrooting geraamde uitgaven niet door te 
verwachten inkomsten worden gedekt, zoodat 
de begrooting niet sluit en voor goedkeuring 
niet vatbaar is ; dat voorts, wat betreft de ver
deel ing van het geraamde bedrag ad f 1500, 
wegens subsidie voor wijkve rpleging, hun col
lege bij bes luit van 16 Me i 1936, n°. 14, 2e 
Afd. F., aan het gemeentebestuur berichtte, 
dat naar het oordeel van hun college de voor 
de wijkverpleging beschikbaar gestelde gelden 
zooveel mogelijk moeten worden verdee ld in 

verhouding tot de diensten, die de verschil 
lende vereenigingen aan de ingezetenen der 
gemeente bewijzen; dat eene verdeel ing naar 
het aantal aangestelde verpleegsters, terwijl 
één dier verpleegsters hare zorgen uitstrekt 
over de geheele gemeente en de beide anderen 
ieder slechts een deel der gemeente voor haar 
rekening hebben, niet billijk wordt geacht en 
hun coll ege van meening is, dat een billijker 
verdeeling wordt verkregen met toepassing 
van de regeling, die voor de jaren 1930 tot en 
met 1935 heeft gegolden; dat blijkens de toe
lichting bij het aangeboden besluit de ge
meenteraad niet bereid is, tot eene dergelijke 
verdeeling mede te werken; dat de uitkeering 
van f 500 aan de Vereeniging voor Gerefor
meerde Ziekenverzorging te Ferwerd, f 500 
aan de Chri telijke Ziekenverzorging te Wans
werd en f 500 aan de Commiss ie voor Alge
meene Wijkverpl eging in Ferwerderadeel bij 
hun college bezwaar ontmoet, en ook uit dien 
hoofde de begrooting 1936 der gemeente Fer
werderadeel niet kan worden goedgekeurd ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Ferwerderadeel bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat in 1925 besloten werd eene 
wegenbelasting te heffen naar ten hoogste 
2.62 % van de belastbare opbrengst volgens 
kadaster, van de gebouwde en ingebouwde 
eigendommen in de gemeente, de eerstge
noemde eigendommen verminderd met 50 % 
der belastbare opbrengst; dat bij het heffen 
dezer belasting heeft voorgezeten om nevens 
de versterk ing van de gemeentelijke inkom
sten, mede noodzakelijk ten gevolge van de 
belangrijke uitgaven voor wegenonderhoud, 
in de lasten der gemeente mede te laten be
talen de z.g. uitwonende eigenaren; dat de 
venvachting, dat de uitwonende eigenaren tot 
deze belasting zouden bijdragen, goeddeels be
schaamd geworden is, omdat in de meeste ge
vallen de wegenbelasting verhaald wordt op 
de landgebruikers; dat uit dien hoofde dan 
ook meermalen door den raad er naar ge
streefd is deze belasting in te trekken, maar 
deze nog gehandhaafd bleef, omdat voor het 
slui tend krijgen van de begrooting de belas
t ing n iet kon worden gemist; dat inmiddels de 
maatschappelijke inzinking hare gevolgen in 
erge mate in zijne gemeente heeft doen ge
voelen , meebrengende daling der inkomsten 
en eene belangrijke, chronische werkloosheid; 
dat door deze omstandigheden de gemeente 
sterk afhan kelijk van het Rijk is geworden, 
a lhoewel tot dusver geen rechtstreeksche steun 
uit 's Rijks kas verleend behoefde te worden, 
maar wel eene extra-bijdrage uit het Werk
loosheidssub idiefonds, beneven eene belas
tingbijdrage ; da t al de belastingen tot maxi
male bedragen zijn opgevoerd en n ieuwe hef
fingen opgelegd werden, zoodat de belasting
druk in Ferwerderadeel zwaar is; dat onder 
deze omstandigheden eene bepaal de categor ie 
ingezetenen, voornamelijk landbouwers, door 
de wegen bel a ti ng nog extra wordt bel ast, 
niettegenstaande hunne bedrij ven met den 
meest mogelijken steun in sta nd moeten wor
den gehouden; dat voorts het onbillijke van 
deze heffing wordt ingezien, nu in nabijge
legen plattelandsgemeenten, ondanks extra
bijdragen, belastingbijdrage en rechtstreek
schen steun uit 's Rijks kas tot zeer hooge be-
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dragen, de verplichting niet opgelegd is eene 
wegenbelasting te heffen; dat het hem uit 
dien hoofde bevreemdt, dat burgers van een
zelfde staatsgemeenschap onderscheiden zijn 
in het dragen van lasten, hoewel zij maat
schappelijk met gelijke zorgen te kampen 
hebben; dat ondanks dit alles en zonder dat 
de raad daarmede wil uitspreken, dat hij het 
heffen van wegenbelasting, ook naar een 
lager percentage gerechtvaard igd vindt, hij 
toch de heff ing wil doen tot 1.31%, hetgeen 
een extra last van de ingezetenen der gemeen
te vordert, groot f 7950, maar dat hij daar
mede dan ook wil aantoonen, tot de meest 
mogelijke medewerking bereid te zijn, welke 
echter ten slotte hare begrenzing vindt; dat 
vóór 1930 het door de gemeente voor de wijk
verpleging toegekende subsidie verdeeld werd 
naar de destijds ingestelde wijken, maar dat 
na 1930 het besluit genomen is het subs idie 
te verdeelen over de vereen igingcn, waarbij 
is aangenomen. dat de neutrale vereeniging 
ongeveet· de helft der ingezetenen voor hare 
verzorging had en de beide andere vereenigin
gen met een confessioneel karakter ook een 
helft der ingezetenen bearbeidden; dat de 
raad met den aanvang van 1936 de oude re
geling, omvattende de verdeeling in wijken, 
weer heeft laten herleven in dier voege, dat 
opnieuw voor 2 verpleegsters in de dorpen 
Hallum c.a. subsidie zou worden verleend 
en voor een verpleegster in de dorpen 
Reitsum-Wanswerd c.a ., met als gevolg, dat 
van het subsidie, groot f 1500, de neutrale 
vereeniging voor één verpleegster f 500 zal 
ontvangen en de beide andere Christelijke 
vereenigingen ieder ook f 500; dat Ged. Sta
ten tegen het door den raad vastgestelde 
subsidiebedrag, groot f 1500 geen bedenking 
hebben, maar tegen de verdeeling; dat hij 
echter van oordeel is, dat de regeling omtrent 
de verdeel ing billijk geschied is en aan hem 
behoort en niet ter beoordeeling staat van , 
het college van Ged. Staten van Friesland; 

0 . dat blijkens de overgelegde stukken de 
in uitzicht gestelde extra-bijdrage en belas
tingbijdrage uit het Werkloosheidssubsidie
fonds slechts zullen worden toegekend, indien 
op de begrooting een inkomstpost wegens hef
fing van wegenbelasting tot 2.62% van de 
belastbare opbrengst der eigendommen wordt 
gebracht; 

dat, nu dit laatste niet is geschied, ten on
rechte op deze begrooting eene extra-bijdrage 
en eene belastingbijdrage zijn uitgetrokken; 

dat dus de begrooting niet sluit, zoodat zij 
om die reden niet voor goedkeur ing in aan
merking komt ; 

0. voorts met betrekking tot het bezwaar 
van Gcd. Staten tegen den post n°. 170 inzake 
kosten van en bijdragen voor wijkverpleging, 
ziekenhuisverpleging, kraamverpleging en kin
derzorg ad f 1500: dat deze uitgave betreft de 
huishouding der gemeente, waaromtrent het 
oordeel allereerst aan den gemeenteraad 
st;iat; 

dat in zoodanig geval, als het financieel 
belang der gemeente zich tegen den post niet 
verzet, uit hoofde van dien post niet dan om 
dringende redenen goedkeuring aan de be
grooting mag worden onthouden; 

dat blijkens de door het gemeentebestuur 

gegeven toP,lichting deze post, waarvan de 
omschrijving strookt met het voor de gemeen
tebegrootingen voorgeschreven model, is be
stemd tot het verleenen van subsidies aan een 
drietal plaatselijke vereenigingen, welke zich 
met wijkverpleging bezighouden; 

dat het bezwaar van Geel. Staten niet geldt 
het bedrag van dezen post, doch de verdeeling 
van dat bedrag over de drie vereenigingen; 

dat naar Ons oordeel geen clri ngende rede
nen bestaan om den gemeenteraad niet vrij te 
laten in de wijze, waarop hij het door hem 
voor de behartiging van de belangen der 
wijkverpleging in de gemeente bestemde be
drag over de plaatselijke vereenigingen wenscht 
te verdeel en; 

dat dus Ged. Staten ten onrechte de ont
houding van goedkeuring aan de begrooting 
mede op dezen grond hebben doen steunen; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

21 Mei 1937 ARREST van den Hoogen Raad. 
(Onrechtmatige Overheidsdaad; B. W. 
artt. 1401, 1403; Rv. art. 48.) 

De soldaat, die de schadevflroorzakende 
handeling pleegde (aftrekken van een ge
weer, waarop de andere soldaat geleund 
stond), bevond zich in werke]jjken dienst en 
was als zoodanig ondergeschikte van den 
Staat, voor wien art. 1403, derde lid, B. W. 
geldt, ook wat de opzettelijk gepleegde 
misdrijven en baldadigheden betreft, mits 
deze vergrijpen plaats vinden in de werk
zaamheden, waartoe de meester den onder
geschikte gebruikt. Dit was onder de ~ege
ven omstandigheden het geval, ook al 
gebruikte de dader niet het rijksgeweer 
van hemzelf. [Anders Proc.-Gen. Besier, 
met betoog, dat de oefening niet mede
bracht, dat de dader het geweer van den 
getroffene aftrok.] 

Het Hof heeft niet anders gedaan dan 
voor de gegrondbevinding van het verweer 
andere rechtsgronden biJ te brengen dan 
door den Staat waren aangevoerd, waartoe 
het Hof alleszins bevoegd was. 

De grief van den Staat (inc. eischer tot 
cassatie), dat de dader niet was onderge
schikte van den Staat, is ongegrond. Voor 
het overige heeft inc. eischer, na de op het 
principaal beroep gegeven beslissingen, bij 
het middel geen belang. 

Paul Timmer, wonende te Breda, eischer 
tot cassatie - incidenteel verweerder - van 
een op 4 Juni 1936 door het Gerechtshof te 
's-Gravenhage tusschen partijen gewezen ar
rest {1937 °. 77 Red.), advocaat Mr. P. J. 
Paets tot Gansoyen; 

tegen: 
1. den Staat der Nederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, verweerder in cassatie - in
cidenteel eischer -, advocaat Jhr. Mr. G. W. 
van der Does, gepleit door Mr. J. Wolterbeek 
Muller en 
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2. H. van der Palm, wonende te Brussel, in 
zij n hoedanigheid van vader van zij n minder
jarigen zoon Wi llem Anton van der Palm, 
verweerder in cassatie, niet verschenen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

P ost alia : 
De inmiddels meerderjarig geworden T immer 

voert thans de vol gen de middelen tot cassatie 
aan: 

,,1. S. en v. t. van artt. 162 Grnndwet, 
20 R. 0., 48, 59, 141, 332, 343, 347, 353 Rv., 
1401, 1402, 1403, 1407, 1954 B. W ., doordat 
de Staat noch in eerste instantie noch in appèl 
het verweer heeft gevoerd, noch in appèl meer 
kon voeren a ls zijnde gedekt, dat van der Palm 
niet zou hebben gehandeld in de werkzaamhe
den, waartoe h ij voor den Staat werd gebru ikt, 
terwijl voorts de Staat in appèl geen g ri ef 
heeft aangevoerd tegen de overweging van het. 
vonn is, dat uit de vaststaande feiten, in het 
bijzonder, dat van der Palm de handel ingen 
p leegde a ls mi litair, in dienst van den Staat, 
t ij dens een m il ita ire oefen ing en door I)l iddel 
van een rijksgeweer, volgt de aansprakelij k
heid van den Staat krachtens art. 1403, l id 3 
B. W. hebbende de Staat niet de fe itel ij ke, 
doch alleen de juridische toepasselij khe id va11 
art. 1403 B . W . betwist op grond, dat a rt. 
1403 B . W. u itslu itend civielrechtelij ke ver
houd ingen regelt en geen publiekrechtel ij ke, 
zooals in casu aanwezig; wodat waar tusschen 
partijen fe itelij k vaststond, dat van der P alm 
wel had gehandeld in de werkzaamhedf>n, 
waart~ hij voor de Staat werd gebruikt, het 
Hof niet anders kon bes! issen, terwijl voorts 
's Hofs beslissing ten deze in strijd komt met 
het wat dit punt betreft in kracht van gewijs
de gegane vonnis. 

,,2. S . en v. t . van artt. 1401, 1402, 1403, 
1407 B. W., doordat het Hof, na fe itelijk te 
hebben vastgesteld, dat van der Palm in wer
kelij ken dienst, zij nde, t ijdens een m il itaire 
oefening waarbij gebruik gemaakt werd van 
r ij ksgeweren, geladen met losse patronen, 
hoogst roekeloos en onverantwoordelij k , ter
wijl P. Ti mmer op een dergelij k geweer, ge
laden met losse patronen (zooals van der Palm 
wist), geleund stond, de haanpal van Tim
mer's geweer heeft omgelegd, zoodat er een 
schot kon afgaan en vervolgens de triek ker 
heeft overgehaald, waardoor een schot is af
gegaan, 

"overweegt: dat van der Palm niet geacht 
kan worden te hebben gehandeld in de werk
zaamheden, waartoe hij voor den Staat we rd 
gebru ikt op overweging, dat van der Palm 
volgens de eigen stell ingen van geïntimeerde 
tijdens een oefening als soldaat de geïncrimi
neerde daad heeft verricht niet eens met het 
geweer, dat hèm door den Staat was toever
trouwd en tusschen zij n handeling, die het 
karakter van baldad igheid draagt en de oefe
ning als soldaat geen enkel oorzakel ij k ver
band bestaat, zulks ten onrechte; 

"daar het voor de toepassing van art. 1403 
B. W. niet ter zake doet, dat de gepleegde 
handeli ng het karakter draagt van baldadig
heid en daardoor spr ingt buiten het raam en 
kader van de eigenlij ke oefening (bedoelende 
het Hof blij kbaar dit door te overwegen dat 

door het bal dadige karakter daarvan er tus
schen de handeli ng en de oefening a ls zoo
danig geen enkel oorzakelijk verband zou be
staan); 

"en het niet ter zake doet, dat van der Palm 
niet geschoten heeft met het geweer, dat hem 
v. d. Palm door de Staat was toevertrouwd, 
doch met een ander rij ksgeweer, daar: 

a. de wet voor de toepasselij khe id van a rt. 
1403 B. W. niet eischt, dat er een verband, 
a ls door het Hof noodzakel ijk geacht en ge
e ischt, aanwezig is, tusschen de gepleegde on
rechtmatige daad en den dienst, waarin de 
dader werkzaam was, omdat juist de wet in 
art. 1403 B. W. o. m. een aansprakelijkhe id 
wil scheppen voor baldad ige hande lingen, 
door ondergeschikten in ht.n dienst gepleegd 
en 

b. de wet voorts in art. 1403 B. W. de aan
sprakelij kheid n iet beperkt tot handelingen 
begaan a ll een met die middelen, d ie de mees
ter zelf den ondergesch ikte heeft ter h and 
gesteld, doch de aansprakelij kheid volgens art. 
1403 ook omvat handel ingen met onbevoegde
lijk in d ienst gebrui kte d ienstvoorwerpen." 

Ook de Staat heeft inciden teel een beroep in 
cassatie ingesteld, doch a lleen voor het geval , 
dat het tweede middel van T immer in een of 
in be ide onderdeelen gegrond mocht worden 
bevonden. Het m iddel van den Staat luidt : 

"S. of v. t. van artt. 1401, 1402, 1403, 1407 
B. W. , 182 Grondwet, omdat het Hof ten on
rechte heeft "daargelaten" de vraag, of de 
ind irecte aansprakelijkheid van den Staat voor 
onrechtmatige daden van zijn ambtenaren ge
regel d is in art. 1403 B . W., wel ke vraag het 
Hof niet had mogen "daarlaten" maar had 
moeten bes] issen vóór het tot toets ing van de 
gestelde feiten aan de bepal ingen van gezegd 
art. 1403 overging, en het Hof in e lk geva l 
had moeten besl i sen, dat Wi ll em Anton van 
der Palm, vrijwilli ger bij een landstormver
band, n iet was een ondergeschikte van den 
Staat in den zin als in het derde lid van art. 
1403 voormeld bedoeld." 

Het eerste middel in de hoofdzaak schijnt 
mij ongegrond. 

De gr ief, dat de Staat n iet in eersten aan
leg het verweer had gevoerd, dat van de r 
Palm niet zou hebben gehandeld in de werk
zaamheden, waartoe hij voor (door?) den 
Staat werd gebruikt, ka n n iet opgaan, daar 
in d ien aanleg niet door de eischeres was 
gesteld en dus geen tegenspraak behoefde, 
dat dit wel het geval was geweest. Wel was 
dit een vereischte voor de door de Rechtbank 
aangenomon aansprakelijkheid van de n Staat 
krachtens art. 1403 B. W., zoodat h~t door 
haar vonnis belang kreeg. Toen mocht het 
Hof aan de reeds in eersten aanleg door den 
Staat opgeworpen niet-ontvankelijkhe id van 
den eisch ambtshalve den nieuwen grond on
derschuiven , dat van der Palm n iet had ge
handeld in de werkzaamheden, waar in hij 
door den taat werd gebruikt, nu diens han
del ingen het karakter droegen van baldadig
heid, iets waartoe wel zonder meer mag wor
den aangenomen, dat de Staat zij n m ili tairen 
niet bezigt. Immers deze grond was n iet een 
fe itelij ke, doch een rechtskundi ge waardee r ing 
van de vaststaande fe iten en wel eene, welke 
daarop volkomen paste. Wat baldad igheid is 
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in den zin van art. 424 Sv., heeft de H. R. 
herhaaldelijk bes! ist: een handeling gepleegd 
met den wil om kwaad te doen zonder zich 
rekenschap te geven van of zich te bekom
meren over de gevolgen, (zie o.a. arresten van 
19 November 1900 W . 7528 en van 5 Novem
ber 1917, W. 10198, N. J. 1917, b lz. 1232). 
Aangenomen mag worden, dat het Hof dit
zelfde begr ip bedoeld heeft. Hiervoor is dus 
wel een zeker opzet noodig doch dit is hij 
van der Palm ten aanzien van het omleggen 
van den pal en het overhalen van den trekker 
ook uit den aard der zaak aanwezig geweest 
en wordt niet te niet gedaan door de om tan
digheid, dat ten aanzien van het gevolg, de 
verwonding en de chade, slechts schuld aan
wezig was. Integendeel, dat samengaan van 
opzet en schuld is juist het kenmerk van 
baldadigheid. 

Wat verder bij dit middel werd aangevoerd 
omtrent het feite! ijk vaststaan, dat van der 
Palm zou hebben geha.ndeld in de werkzaam
heden, waartoe hij door den Staat werd ge
bruikt, wordt bij het volgende middel her
haald en dus beter naar aanleiding hiervan 
be proken. 

Ook met dit tweede middel kan ik mij niet 
vereenigen. 

Dat van der Palm heeft gehandeld tijden 
een militaire oefening, doet niets af en even
min, dat hij daarbij gebrnik maakte van een 
rijksgeweer. Aan prakelijkheid van den Staat 
zou eerst dan aanwezig zijn, indien de oefe
ning had medegebracht, dat van der Palm 
als onderdeel daarvan Timmers geweer af
trok, hetgeen het Hof juist heeft verworpen 
door feitelijk te beslissen, dat tusschen de 
oefening en van der Palms handeling geen 
oorzakelijk verband best.ond. Wel beperkt art. 
1403 B. W. de aansprakel ijkheid van den 
meester enz. ni t t.ot handelingen begaan met 
de middelen, welke hij zelf zij n ond rgeschik
ten he ft ter hand gesteld, doch evenmin om
vat het omgekeerd alle handel ingcn, welke 
met behulp van die dienstvoorwerpen zijn ge
pleegd, ook als die handelingen, met de 
werkzaamh den, waartoe hij den pleger heeft 
gebruikt, niet te maken hebben. 

Indien dit juist is, vervalt het incidenteele 
beroep van den Staat met de voorwaarde, 
waaronder het is ingesteld. 

Overigen zou ik ook hier met het aange
voerde middel niet kunnen medegaan . 

u het Hof heeft bes! ist, dat ook bij toe
passel ijkheid in het algemeen op den Staat 
van art. 1403 B . W., de tegen hem als in 
sommige gevall en indirect aansprakelijke voor 
de handelingen zijner ondergeschikten, de 
tegen hem gerichte vordering toch niet ont
vanke lijk zou z ijn ~ omdat van der Palm niot 
heeft gehandeld in de werkzaamheden, waar
toe hij werd gebruikt, (wat trouwens bij dag
vaarding niet was gesteld), daar tu chen 
diens handelingen en deze werkzaamheden het 
vereischte verband ontbrak, deed het ook niets 
af, of art. 1403 op de verhouding van den 
Staat tot zijn ambtenaren t.oepasselijk is en of 
van der Palm in den zin van dit wetsvoor
schr ift ondergeschikte van den Staat was en 
kon het Hof d us deze vragen daar] aten. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep in de hoofdzaak en tot veroordeel i ng 

van den eischer in de ko ten in cassatie ge
vallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest tusschen 

partijen vaststaat: 
dat Willem Anton van dAr Palm, die zich 

op 2 December 1930 als vrijwilliger bij het 
landstormverband 's-Gravenhage had verbon
den en op 20 J ui i 1931 in werkel ijken dienst 
was gesteld tot deel name aan de zomeroefe
ningen, op 28 J ui i 1931 tijden een oefening 
van de 2e Compagnie Detachement zomer
oefen ingen Kaderlandstorm in de omgeving 
van Laren ( .-H.), waarbij gebruik gema:::kt 
werd van rijksgeweren, ge laden met losse pa
tronen , hoogst roekeloos en onverantwoorde
lijk, terwijl Paul Timmer met een dergelijk 
geweer, waarvan van der Palm wist dat het 
met losse patronen geladen was, bij den rech
tervoet daarop geleund stond, zoodat de mond 
van den loop van dat geweer zich bevond in 
diens rechteroksel en terwij l van der Palm 
bovendien wist, dat een schot uit het bedoelde 
geweer, gelost met losse patronen, hoogst 
ernstige verwondingen veroorzaken kon, do 
haanpal van Timmer's geweer heeft omgelegd, 
zood at er een schot kon afgaan en vervolgens 
den trekker heeft overgehaald, waardoor een 
schot is afgegaan, tengevolge waarvan de 
groote slagader nabij de okselholte is door
geschoten; 

dat Timmer na de verwonding in een zieken
huis operatief is behandeld en tengevolge van 
die verwonding groote schade heeft geleden; 

dat van der Palm ter zake van het boven
staande door den Krijgsraad te 's-Hertogen
bosch tot straf is veroordeel cl; 

0. dat Timmer, stell ende dat van d'ëlr Palm 
voormelde onrechtmatige daad heeft begaan 
in de u itoefening van zijn publiekrechtelijke 
functie als m il itair in di enst van den St::iat, 
bij inl eidende dagvaarding voor de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage primair heeft ge
vorderd schadevergoeding, het bedrag nadPr 
op te maken bij staat, van den taat en sub
sidiair van Willem Anton van der Palm; 

dat de Staat a ls verweer heeft gevoerd, dat 
van der Palm bij zijn roekelooze daad niet 
als orgaan van den Staat is opgetreden, ter
wijl art. 1403, lid 3, B. W., niet toepasselijk 
is bij de publiekrechtelijke verhouding van 
Staat tot militair, weshalve Timmer in zijn 
vordering niet-ontvankelijk is, althans deze 
hem moet worden ontzegd ; 

dat de Rechtbank, na le hebb n overwogen, 
dat van der Palm niet is opgetreden a ls orgaan 
van den Staat, doch dat uit de vaststaande 
feiten , in het bijzonder dat hij de hanrlel ingen 
pleegde a l s militair, ,n dienst vnn den Staat, 
tijdens een mil ita ire oefening en door middel 
van een rijksgeweer, vo lgt de aansprakelijk
heid van den Staat krachtens art. 1403, lid 3. 
voormel cl, de vordering tegen den Staat heeft 
t.oegewezen en de subsidiaire vorde ring tegen 
partij van der Palm, als daardoo,· niet aan 
haar oordeel onderwo,·pen, niet heeft onder
zocht; 

0. dat het Hof op het beroep van den Staat 
het vonnis van de Rechtbank heeft vernietigd, 
Timmer niet-ontvankelijk heeft verk laard in 
zijn vordering tegen den Staat en de zaak 
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naar de Rechtbank heeft teruggewezen om de 
subsidiaire vordering te onderzoeken; 

dat het Hof daarbij heeft overwogen: 
dat appellant zich gegriefd gevoelt dat de 

Rechtbank ten deze art. 1403 B. W. toepasse
lijk heeft verklaard; 

dat het Hof deze grief gegrond oordeelt; 
dat toch - daargelaten de vraag of de in

direkte aansprakelijkheid van den Staat voor 
onrechtmatige daden van zijn ambtenaren 
geregeld is in art. 1403 B. W. - deze 1·ege
ling toch niet tot gevolg zou kunnen hebben 
dat ten deze de Staat voor de handelingen 
van van der Palm aansprakelijk zou kunuen 
worden gesteld, daar toch van der Palm niet 
geacht kan worden te hebben gehandeld in de 
werkzaamheden, waartoe hij voor <len Staat 
werd gebruikt; 

dat immers van der Palm volgens de eigen 
stellingen van geïntimeerde tijdens een oefe
ning als soldaat de geïncrimineerde daad heeft 
verricht niet eens met het geweer dat hèm 
door den Staat was toevertrouwd en tusschen 
zijn handeling, die het karakter van baldadig
heid draagt, en de oefening als soldaat geen 
enkel oorzakelijk verband bestaat; 

0. dat Timmer tegen dit arrest als middelen 
van cassatie heeft aangevoerd: Zie Concl. 
Proc.-Gen.; 

0. dat de Staat zijnerzijds incidenterl hP
roep in cassatie heeft ingesteld, evenwel slechts 
subs idi a ir voor het geva.) het tweede van de 
door Timmer voorgedragen middelen gegrond 
mocht worden bevonden; 

dat het cassatiemiddel van den Staat luidt : 
zie als voren; 

0. aangaande het eerste middel van Tim
mer: 

dat de Staat zoowel in eersten aanleg als in 
hooger beroep de ontvankelijkheid van de 
vordering van Timmer heeft betwist, omdat 
naar geldend recht uit de gestel de feiten geen 
aansprakelijkheid van den Staat zou voort
vloeien, en het Hof niet anders heeft gedaan 
dan voor de gegrondbevinding van dit verweer 
andere rechtsgronden bij te brengen dan dnor 
den Staat waren aangevoerd; 

dat het Hof daartoe alleszins bevoegd was 
en het middel derhalve ongegrond is; 

0. wat betreft het tweede middel: 
dat voor een juiste beoordeeling daarvan 

vooropgesteld dient te worden in de eerste 
plaats, dat ook de Staat uit kracht van art. 
1403, lid 3, aansprakelijk is voor schade door 
zijn ambtenaren en oudergeschikten veroor• 
zaakt in de werkzaamheden, waartoe hij deze 
gebruikt heeft, en voorts dat van der Palm, 
die zich op 20 Juli 1931 in werkelijken dienst 
bevond, als zoodanig ondergeschikte was van 
den Staat; 

dat, anders dan het Hof sch ijnt te meenen, 
de aansprakelijkheid van den meester inge
volge voormeld voorschrift zich ook uitstrekt 
tot opzettelijke door den ondergeschikte ge
pleegde misdrijven en baldadigheden, ook al 
vallen deze als regel buiten de taak door den 
meester aan den ondergeschikte opgedragen, 
mits deze vergrijpen plaats vinden in de werk
zaamheden, waartoe de meester den onderge
schikte gebruikt; 

dat ten deze Timmer en van der Palm bij 
de uitvoering van een hun bevolen veldd ienst-

oefening, beiden met rijksgeweren geladen met 
losse patronen, zich op zeer korten afstand van 
elkander in het veld bevonden ; 

dat van der Palm zich dus in de nabijheid 
van Timmer bevond in omstand igheden, voor 
beiden in het leven geroepen door de verhou
ding, waarin zij tot den Staat stonden, en bij 
verrichtingen, welke kenmerkend waren voor 
de vervulling van den dienst door militairen; 

dat hieruit volgt, dat de baldadige hande
ling van van der Palm in den zin van meer
gemeld artikel plaats vond in de werkzaam
heden, waartoe de Staat hem gebruikte, ter
wijl onverschillig is, of hij in de geschetste 
omstandigheden voor zijn handeling het rijks
geweer van hemzelf dan wel dat van Timmer 
bezigde ; 

dat het middel dus gegrond is; 
0. dat na voorgaande beslissing en de daar

voor gegeven gronden de Staat geen belang 
meer heeft bij de eerste in het incidenteele 
middel · vervatte klacht, terwijl ongegrond is 
de grief, dat van der Palm niet was onder
geschikte van den Staat; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Bevestigt het vonnis door de Rechtbank te 

's-Gravenhage in_ deze zaak gewe,:en; (Kosten 
hooger beroep Timmer f 300 en van der Palm 
f 50, Salaris in cassatie resp. f 400 en nihil 
Red,.). 

(N. J .) 

24 Mei 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(A. P. V. van 's Heerenhoek art. 9; Ge
meentewet art. 168; wet R. 0. art. 99; 
Alg. Bep. art. ll.) 

Het middel, voorzoover er over klagend, 
dat de Kantonrechter niet op den grondslag 
der t.1.1. heeft beras.dslaagd kan - nu het 
betreft verzuim van een anderen vorm dan 
in lid 2 van art. 99 Wet R. 0. bepaaldelijk 
aangewezen niet tot cassatie leiden. 

De in art. 9 sub 7°. der Alg. Pol.-Verord. 
van 's-Heerenhoek voorkomende woorden : 
"aan de huizen" verkoopen moeten - in 
verband ook met het uit het opschrift van 
het betrokken Hoofdstuk kenbare doel n.l. 
beveiliging der openbare orde en veiligheid 
- worden opgevat als te beteekenen 
.,langs de huizen" of "huis aan huis" ver
koopen, waarvan i.c. [het verkoopen van 
petroleum aan vaste afnemers] geen sprake 
is. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt : het hier 
bedoelde bezoeken van vaste klanten bleef 
" leuren". Het staat den rechter niet vrij in 
elk bijzonder geval te beslissen, of uit de 
daarbij zich voordoende omstandigheden 
eene verstoring der openbare orde of veilig
heid zou kunnen volgen. In den gedachten
gang van den Kantoor. ware t e verwachten, 
dat hij de verordening onverbindend zou 
hebben verklaard.] 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. hij 
de Kantongerechten in het Arr. Middelburg, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
het Kantongerecht te Middelburg van 11 Nov. 
1936 , waarbij J . 1. G. , petroleumventer, t.e 
's H eer Are11clskerke, ter zake van het te zijnen 
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aanzien bewe,en verklaarde van alle rechts
vervolg ing is ontslagen; gepleit voor gereq. 
door Mr . C. R. C. Wijckerheld Bisdom) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Art. 9 sub 7° der Alg. Pol.-Verord. der ge
meente 's Heerenhoek luidt: ,,Het is verbo
den zonder vergunning van Burgemeester en 
Wethouders indien men geen in de gemeente 
gevestigde zaak heeft, voon~erpen of waren 
van wel ken aa rd ook, behoudens d rukwerken, 
hetzij op of aa n den openbaren weg, hetzij aan 
de huizen te verkoopen of te koop aan te bie
den of daarmede te venten". 

Bij een vervol g ing van gerequireerde op 
grond dezer bepa ling, verklaarde de K anton
rech ter te Middelburg op 11 November 1n6 
bij schriftelijk vonnis bewE-zen, da t de ve r
dachte den lüden Augustus 1936 des voormid
dags circa 1012 uur te 's H eerenhoek zonder 
in di e gemeente een gevestigde zaa k te hehhen 
en zonder vergunning van B . en \V. dier ge
meenten, aan de huizen petroleum te hebben 
\' e r kocht. 

In afwijking van het daarmede gevoerde 
ve rweer achtte de Kantonrechter deze bepaling 
op zich zei ve verbindend, maar toch achtte hij 
het bewezen ve l'ld aarde feit niet strafbaar en 
ontsloeg verdachte van a ll e rechtsve rvol~iug 
op grond dat gemeld art. 9 sub 7 door zijn 
p laatsing in het hoofdstuk: Openbare orde 
en veiligheid" kennelijk alleen beoogt de 
openbare orde en veiligheid te handhaven, 
terwijl in een geval als het onderhavige, met 
name het verkoopen aan vaste afnemers, het
welk naar de letter onder dit artikel zou zijn 
te brengen, van een handeling, waarvan ver
storing van de openbare orde of veiligheid te 
vreezen is, geen sprake is. 

Naar des Kantonrechters oordeel is de 
eenige mogelijke en tevens redelijke uitlegging 
van art. 9 sub 7 deze, dat het verbod zich 
n iet uitstrekt tot handelingen, waarbij ver
storing van de openbare orde en ve iligheid 
niet gevreesd behoeft te worden, als hoedanig 
hij het verkoopen of te koop aanbieden van 
voorwe1·pen of waren aan vaste aannemers 
beschouwt. 

Op dien grond oordeel t hij, dat het telaste
gelegde en bewezen verklaarde verkoopen, 
niet is een verkoopen in den zin, waarin dit 
woord in de verbodsbepaling voorkomt. 

De Ambtenaar 0. M . stelde beroep in cas
satie in, en droeg bij schriftuur a ls middel 
voor: 

"S., of v. t . der artt. 9 aanhef en onder 7° 
en 19 der Alg. Pol.-Verord. voor de gemeente 
's Heerenhoek en der artt. 261, 350, 351 en 
352 Sv., . 

vermits ten onrechte werd beslist , dat het 
te laste gelegde en bewezen verklaarde feit 
n iet is st rafbaar, met ontslag van alle rechts
vervol ging van verdachte te dier zake, 

in stede van het tel as tegel egde en bewezen 
verklaarde fe it te verklaren een stra fbaar feit, 
verdachte strafbaar te verkl a ren en deswege 
te veroordeelen, 

doord ien de H eer K antonrechter is uitgegaan 
van een onjuiste opvatting van de beteekenis 
der woorden "verkoopen of te koop aanbie
den" , zooals deze woorden in voormeld art. 

L. 1937. 

9 onder 7°. der Alg. Pol.Verord. voor de ge
meente 's H eenmhoek voorkomen, en zoodoen
de geen uitspraak heeft gegeven op den 
grondslag der telastelegging." 

Ter toelichting merkt requirant het volgen
de op: 

,,Door den Heer Kantonrechter is de rechts
geldigheid en het verbindend zijn van a rt. 
9 onder 7° vastgesteld en het te dezer zake 
door den raadsman van verdachte gevoerde 
verweer weerlegd. Hij heeft echter naar mijne 
meening van het begrip "verkoopen of te 
koop aanbieden" in deze bepaling i.n casu een 
te enge uitleg gegeven. 

In de eerste plaats immers kan m .i. niet 
worden aangenomen, dat van het bezoeken 
van zgn. vaste klanten sprake is, indien deze 
klanten nu eens van den eenen dan weer van 
den anderen petroleumventer koopen, zooals 
is komen vast te staan door de verkl aring 
van getuige Knopjes , opgenomen in het pro
ces-verbaal der terechtzitting van 28 October 
1936. 

In de tweede plaats is er m.i. een belang 
van openbare orde mede gemoeid, wanneer 
verschillende petroleumventers achtereenvol
gens dezelfde personen, die zij ieder voor zich 
als hunne vaste klanten beschouwen, bezoeken 
en hun waar aan den man trachten te bren-

gen. bl"f h h d 1 " 1 " Zoodoende tJ t un an e swtJ7.e " eur,m 
en va lt onder de rat io van het ventverbod. 

De eenige uitzondering, die wellicht denk
baar ware, is m.i . het afleveren en betalen 
van reeds bestelde waren; het komt mij voor, 
dat daarbij de openbare orde niet is betrok
ken , en dat een zoodanige handeling niet zal 
kunnen vallen onder het begrip "verkoopen" 
van het ventverbod. 

Bij de handeling in cassatie heeft requi
rant's raadsman mondeling het beroep van 
den Ambtenaar van het 0. M. bestreden, door 
gronden aan te voeren, waarop ik hieronder, 
voor zooveel noodig, zal wijzen. 

Het komt mij voor, dat het middel juist is, 
al kan ik mij minder vereen igen met de daar
voor aangevoerde g•onden. 

De Kantonrechter geeft m .i. een te enge uit
legging van het begrip "verknopen" . Vóór de 
wijziging der Verordening van 9 Oct.-6 Nov. 
1934 sprak <le verbodsbepaling a ll een va n 
venten of ten (ver)koop aanbieden. Bij die 
wijziging is de redactie der bepaling uitge
breid en wordt gesproken van "verkoopen of 
te koop aan te bieden of te venten" . 

Nergens blijkt echter, - anders dan in som
mige verordenjngen, waarin dikwijls begrips
bepalingen van "verkoopen" worden gegeven, 
welke een reeks handelingen omvatten, die 
daar vol gens spraakgebruik niet onder vall en, 
- dat de verorde ning m e t "ve rkoope n" ie ts 
anders op het oog heeft, dan het algemcene 
begr ip, zooals wet en taa l d it kennen . 

De Kantonrech ter le idt echter uit de pla,,t
sing der verbodsbepaling in het H oofdstu k 
" Openbare orde en ve ili gheid" a f, dat zij 
a lleen handelingen op het oog heeft waarvan 
verstor ing der openbare orde en ve ili ghe id 
te vreezen is . 

Hij stel t vast, dat di t van de bewezon ve r
kl aarde handelingen niet te duchten is, en ?.e.gt 
dan , dat al is hier verkocht, die handeling dus 

]4 
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niet een verkoopen is, onder deze l,opaling 
vallend. 

Ik kan die redeneering niet volgen, P il rne,•n, 
dat de klemtoon moet liggen op het verrichten 
der handelingen op of aan den openbaren weg 
of aan de huizen. De verstoring der openbare 
orde en veiligheid welke daarvan he.t geyo] g 
zou kunnen zijn, wilde deze gemeente-wetgever 
verbieden, en daartoe is hij m.i. hevoPgrl 
krachtens art. 168 der Gemeentewet. W anneer 
het den Rechter vrij wu staan in elk bijzon
der geval te beoordeelen of uit de cfaarbij 
zich voordoende omstandigheden een versto
ring van openbare orde of veiligheid zou kun
nen volgen, gaat hij m.i. op de plaats van den 
gemeente-wetgever, die een alg-0meene ver
bodsbepaling heeft gegeven, zitten. 

In den gedachtengang van den K&ntonrech
ter wu ik eer verwacht hebben, da.t hij de ver
ordening onverbindend verklaard had, b.v. 
op grond, dat de bepaling privaat-rechtelijke 
betrekkingen regt-lde, welke buiten des ge
meente-wetgevers bevoegdheid vielen. 
Er kunnen zich bij dergelijke bepalingen zon
derlinge gevolgen voordoen, waarop ik vroe
ger wel eens gewezen heb, b.v. bij Uw arrest 
van 7 Maart 1932 (W. 12509, 3; r. J. ln32, 
1185}; doch de Hooge Raad oordeelt uaar 
mijn meening, dat die grenzen door den Rech
ter niet getrokken moeten worden. 

De uitgebre ide rechtspraak betreffende vent
verboden is zeer leerzaam , en geeft vol doende 
richtlijnen - het laatst weer het arrest van 29 
Juni (1937, n° . 43}. Anders dan hier het ge
va l is, had de gemeente-wetgever verzuimd 
zich te beperken tot de openbare orde. 

Ik moge in dit verband ook nog verwijzen 
naar de opsomming der rechtspraak i11 rle con
clusie van mijn Ambtgenoot ·Mr. Berger, bij 
laatstgemeld arrest. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat het vonnis 
ten onrechte een ontslag van rechtsvervolging 
bevat, en concludeer tot vernietiging daarvan 
en verwijzing der zaak naar de Arr.-Recht
bank te Middelburg. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer van 

der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en luiden
de: (zie Conclusie} 

Gehoord de bestrijding van het beroep na
mens den gerequireerde gevoerd; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding ten laste van gere
quireerde is bewezen verklaard, dat hij den 
l0den Augustus 1936 des voormiddags circa 
101/2 uur te 's Heerenhoek zonder in die ge
meente een gevestigde zaak te hebben en 
zonder vergunning van Burgemeester en Wet
houders dier gemeente, aan de huizen petro
leum heeft verkocht; 

0. dat de Kantonrechter, naar aanleiding 
van het namens den gerequireerde gevoerde 
verweer, dat de plaatsing van art. 9 onde1· 
7° der Alg. Pol.Verord. der gemeente '8-Hee
renhoek in het hoofdstuk " Openbare orde en 
veil igbeid" erop wijst, dat het a ll een de strek
king beeft om het venters- en leurdersbedrij f 
te beteugelen, in zijn vonnis heeft overwogen, 
dat dit voorschrift door zijn plaatsing in het 

hoofdstuk "Openbare orde en veiligheid" ken
nelijk a lleen beoogt de openbare orde en vei
ligheid te handhaven; dat in een geval a ls 
het onderhav ige, met name het verkoopen aan 
vaste afnemers, hetwelk naar de letter onder 
gemeld artikel zoude zijn te brengen, van een 
handeling, waarvan verstoring van de open
bare orde of veiligheid is te vreezen, geen 
sprake is, dat de eenige mogelij ke en tevens 
redelijke uitlegging van de bepaling van art. 
9 sub 7° deze is, dat het verbod zich niet uit
strekt tot handelingen, waarbij verstoring van 
de openbare orde en vei ligheid niet gevreesd 
behoeft te worden, als hoedanig Wij het ver
koopen of te koop aanbieden van voorwerpen 
of waren aan vaste afnemers beschouwen, 
zooals hiervoren reeds is overwogen; dat Wij 
mitsdien het telaste gelegde en bewezen ver
kl aarde verkoopen niet als een verkoopen in 
den zin, waarin dit in art. 9 sub 7° voorkomt, 
beschouwen ; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel : 
dat art. 9 in aanhef en onder 7° der voor

melde verordening luidt: (zie Conclus ie} 
dat het middel, voor zoover er over klagend, 

dat de Kantonrechter niet op den grondslag 
der telastelegging heeft beraadslaagd, niet tot 
cassatie kan leiden, daar het betreft verzuim 
van een anderen vorm dan in het tweede lid 
van art. 99 der Wet R. 0. bepaaldelijk aan
gewezen; 

dat ook overigens het middel geen doel 
treft, daar de in het voormelde voorschrift 
voorkomende woorden: ,,aan de huizen" ver
koopen, - in verband ook met het uit het op
schrift van het betrokken Hoofdstuk kenbare 
doe l der bepaling, te weten, beveiligi ng dPr 
openbare orde en veiligheid - moeten worden 
opgevat als te beteekenen " langs de huizen" 
of " huis aan huis" verkoopen, waarvan blij
kens het in het vonnis fe itelijk vastgestelde in 
de~e geen sprake is; 

0. derhalve, dat, wat er zij van den door 
den Kantonrechter aangevoerden grond, het 
bewezen verklaarde in elk geval niet valt 
onder de hier bedoelde bepaling van genoem
de verordening zoodat, nu het bewezene ook 
n iet elders is strafbaar gesteld, de gerequ i-
1-eerde terecht van alle rechtsvervolging is 
ontslagen; 

Verwerpt het beroep (N. J.} 

24 Mei 1937. ARREST van den Hoogen Raad . 
(Wet Vrachtverdeeling Binnenscheepvaart 
art. 4 ; Sv. artt. 358 en 441.} 

De grief van req., dat het Hof verzuimd 
· heeft een verweer door req. reeds in eersten 

aanleg gevoerd en bij de behandeling voor 
den Hove herhaald, te onderzoeken, kan 
geen belang hebben , daar dit verweer, dat 
volgens het p.v. van het Kantongerecht 
slechts inhie!a, dat de intrekking van de 
ontheffing niet op do wet was gegrond, in 
het arrest van den H. R. van 19 October 
1936 zijn antwoord heeft gevonden en het 
Hof, hieraan gebonden, den req. slechts 
bad kunnen t egenvoeren, dat t. a . v . het 
voorgedragen verweer onherroepelijk was 
beslist. 
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[Aldus ook Adv.-Gen . Wijnveldt; deze 
nog over de z.i. door r eq. verder geponeerde 
st elling, d a t ontheffing in d e beurtvaart niet 
voor bepaalden of onbepaalden tijd kan 
worden gegeven al spreekt art. 24, lid 2 
v. h. Reglement bevrachtingscommissie 
daarover in het algem een.] 

Op het beroep van J . P., be urtschipper te 
' s-Grave land, r equirant va n cassati e tegen een 
arrest va n het Gerech tshof te Amsterda m va n 
4 Febr. 1937, waa rbij , nadat de zaa k bij arrest 
van den H . R. va n 19 October 1936 [1937 , 
n°. 154, R ed.] naar dit Hof was verwezen, is 
vernieti gd een mondeling vo nnis door de n 
K an tonrechter te Hilversum op 13 Dec. 1935 
gewezen en r equirau t ter za ke van : de voor t
geze tte ha ndeling va n het doen plegen van do 
overtreding : vervoer in een vaartuig van bin-
11en het distri ct de r bevrach t ingscommiss ie 
Amsterdam in da t vaa rtuig ingeladen goederen 
naar bi nnen het Rijk gelegen plaatsen , zonder 
dat d it vervoer blijkens een daarvan over ge
legd geldig bewijs, a ls bedoeld in art. 4 der 
wet va n 5 M e i 1933 S. 251, ge chiodde krach
tens een overeenkomst, ten aanz ien va n welke 
door een bevrach t ingscommis ie tusschenkomst 
of goedkeuring is ve rl eend , mei aanha ling der 
a r tt. 2, 4, 7, 11 der W et va n 5 M ei 1933 
S . 251, het K . B . van 24 Juli 1933 n° . 7 S tct. 
n°. 147, het K . H. van 18 Aug ustus 1933 n°. 
45 St.ct . n ° . 172 en der a rtt. 23, 47, 56 en 91 
S r ., is veroordeeld tot een geldboete va n één 
gu lden, en verva ngende hech tenis va n één d ag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

P ost alia : 
D e H . R. overwoog daarbij [arrest van 19 

October 1936] , dat toch de woorden "voor 
onbepaalden tijd" kenlijk door de Bevrach
ti ngscommiss ie zijn ontleend aan art. 24 lid 2 
va n het voor haar , overeenkomstig het door 
den M iniste r van E conom ische Za ken goed 
gekeurde concept, vastgestelde reglement; dat 
deze woorden daar de tegens teil ing zijn van 
,,voor bepaalden tijd" en slechts uitdrukken , 
dat de ontheffi ng n iet door het enkel verloop 
van den bepaalden t ij d eindi gt en dan ook rle 
ontheffing, voor onhe paalden tij d verl eend , 
dezelfde kracht heeft a ls wa re zij zonder m eer 
gegeven ; 

da t nu in het a lgemeen administrati eve be
schikki nge n voor wijzig ing of intrekking vat
baar zij n, tenzij in bepaalde gevall en te d ien 
a1tnzien b ijwndere a fwijkende wettel ijke voor
schr iften zijn gegeven of ui t het stelsel der 
sch r iftelijke rege ling het tegendeel val t a f te 
leiden ; da t echter noch eenig voorsch r ift van 
de wet van 5 Mei 1933 S . 251, noch het stelsel 
dezer wet er zich tegen verzet dat een door 
de Hevrach t ingscommiss ie ve rl eende onthef
fi ng door haar wordt ingetrokken; 

dal mitsdi en de onderha vige int rekking n iet 
a ls in stt·ijd m et de wet kon worden gewraakt 
en de ve rl eende ontheff ing niet a ls nog gel
dend kon worden beschouwd. 

Bovendien ste lde de H. R. am btsha lve vast: 
da t niet ui t de door de Rech t bank gebez ig-do 
bewijsmiddelen is af te le iden d at de gerequi 
reerde het feit heeft doen p legen - blijkendt> 
immers u it n iets, dat de in di enst va n gere<)ui -

reerde zijnde schippers ni et zelf voor het door 
hen ondernomen vervoer stra frechtelijk aan
sprake lijk zijn -, wodat de bewezenverkla
r ing niet behoorlijk met redenim is omkl eed 
en het vonnis der R ech tbank wegens schend ing 
van het op straffe van nieti gheid gegeven 
voorschrift va n ar t. 359, 2e lid in vN ha nd 
met de a r tt . 358 en 359, ~25 en 415 Sv. moet 
worden vernieti g d, waarna de zaak werd ve r
wezen naar het Gerechtshof te Amsterdam. 

Di t H of heeft bij a rrest va n 4 F ebrua ri 1937 
daarop het K antongerech tsvon n is, waa rva n 
hooger beroep , vernietigd en requira nt vt> roor
deeld tot een geldboete van f 1, bij gehreke 
va n betaling en verhaa l te verva ngen door 
één dag hech teni s. 

H e t H o f ve rkl aarde be wezen, dat requirant 
in de m aand Juni 1935 te Hilversum door de 
in zijn di enst zijnde schippers Co van de Wiel 
en H endrik Glyn, in zijn, verdachtes opdracht, 
in een tweetal vaar tuig en heeft doen vervoe
ren een l 1tdi ng cement, welke l adi ng te Am
sterd am, bi n nen het district van de B evrach
tingscommiss ie te Amsterda m, voor vervoer 
naar Hilversum , althans naa,· een a nrlere 
pl aats in N ederl a nd dan de plaa ts va n inla
d ing, w lks terwijl dat ve r voer niet blijkens 
een daarvan overgelegd schrifl;(']ijk bewij s als 
be<loeld in a r t . 4 der W et va n 5 Mei 1933 
S. 251, geschiedde k rach tens een overeen
komst, te n aanz ien waarvan door een B evrn ch
tingscommiss ie tussche nkomst of goedkeuring 
was verl eend. 

H et H of enz. 
In cassatie gekomen , droeg requirants raads

m an bij schr iftuur a ls middel voor : 
S ., a l tha ns v. t ., van de a r tt. 422, 425, 41 5, 

417, 418, 348, 350, 338, 339, 340, 341, 342, 
344, 346, 8~2 , 358, 359, 398, 441 en 322 Sv. ; 
47 en 91 Sr. , 4, 7, 6, 5, 8, 11, 1 en 2 der \ Vet 
van 5 M ei 1933, S. 251 ; 122, 110 en J 55 der 
Grondwet en va n de K. B .'s va n r esp. 24 Juli 
1933, n ° . 7, r es p. 18 Aug ustus 1933, n° . 45 
(Stct. resp . n °. 147, resp. n ° . 172 ), 

doo rdat het Gerechtshof, hoewel ui t het 
proces-ver baal va n zij n terechtzi tting te dezer 
zake blijkt, dat requirant va n cassa tie a ls ver
dach te te dier terech tzi tting "heeft verklaard 
eens! u idend a ls ter terechtzitting in eersten 
aanleg" en verdach te blij kens het p roces-ver
baal van het verh a ndelde ter terech tzitting in 
eersten aanleg o. m. onbetwist heeft verkl aard: 
" dat hij , verdach te tot " di t vervoer" (h etgeen 
mede wil zeggen " het hem subs id ia ir t-el nste
gelegde doen vervoeren) " gerecht igd was, 
krachtens .. .... ontheff ing door de B ovrach
t ingscommiss ie te Amsterdam dd. 1 Septembe r 
1933; dat hij erkent, d a t de B evrachtings
commiss ie te Amsterdam bij h aar sch r ijven 
dd. 19 Apri l 1D35 deze o ntheff ing op grond 
van beurtvaart, voorzoover de vaart op Hil 
versum betrof, heeft ingetrokken ; dat deze 
intrekking n iet op de wet is gegrond; dat 
deze vr ijste Il ing ook verni etigd is door den 
R aad van Beroep in (men leze: voo r ) B e
vrach t ingszaken, maar deze daartoe niet be
voegd was, omdat tegen de bes! iss ing betref
fe nde de ontheff ing niet tijdig is geappel
lee rd ; " , s.o. r. b lijkens zijn p roces-verban ] en 
arrest, waarvan beroep in cassati e, verznim<l 
heeft te onderweken of inderdaad n iet, die 
intre kki ng op de wet gegrond was, a lthans 
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heeft nagelaten te onderzoeken of de onthef
fing, waarop requirant van cassatie zich - in 
eersten aanleg en dus mede door zijn met die 
in eersten aanleg eens! uidende voor den Hove 
afgelegde verklaring - voor den Hove be
riep, wel rechtsgeldig, al dan niet alleen voor 
zoover de vaart op Hilversum betreffende, 
ingetrokken kon worden. 

In verband met hetgeen de H. R. besliste, 
zooals hierboven vermeld is, en waarbij aan 
het slot overwogen wordt, dat "mitsdien de 
onderhavige intrekking niet als in strijd m~t 
de wet kon worden gP.wraakt en de verleende 
ontheffing niet a ls nog geldend kon worden 
beschouwd", is requirant van oordeel, dat het 
Hof, de zaak berechtend en afdoend op het 
bestaand hooger beroep, had dienen te onder
zoeken of de Ben-achtingscommissie ook kon 
intrekken een onvoorwaardelijk verleende 
beurtvaartontheffing, zooals waarvan in dit 
ged ing sprake zou zijn. 

JJe feitelijke mededeelingen omtrent hetgeen 
requirant voor den Kantonrechter heeft te 
berde gebracht zijn juist, zooals zij in het 
middel zij n vermeld, en deze waren aan het 
Hof bekend zooa ls uit het proces-Yerbnal der 
terechtzitting van dit College blijkt. 

De bevoegdheid der Bevrachtingscommissie 
een ontheffing voor onbepaalden tijd in te 
trekken, staat m. i. d or het arrest van d,m 
H. R. thans va8t. 

Echter verbindt requirant thans aan het 
destijds gevoerde verweer nog andere gevolgen, 
dan welke door 's Hoogen Raads beslissing 
zijn komen vast te staan. 

Blijkens het middel en de toelichting rlaarop 
l eidt hij uit de verschillende bepalingen van 
art. 4 der Wet op de Vrachtverdeeling af, dat 
wat de beurtvaart betreft, slechts ontheffing 
van het verbod van art. 7 1 id 1 kan worden 
gegeven, of wel die ontheffing worden gewei
gerd . Wordt ontheffing verleend, dan kan 
deze bovendien voorwaardelijk of onvoorwaar
delijk zijn. Ontheffing in de beurtvaart kan, 
is nu de steil ing, echter niet voor bepaalden 
of onbepaalden tijd worden gegeven, a l spreekt 
art. 24 lid 2 van het Reglement der Bevrach
tings-Commissie in de eerste zinsnede daarvan 
in het algemeen. 

Ware dit juist, dan had het Hof inderdaad 
nader aandacht moeten wijden aan het , ·001· 

don Kantonrechter gevoerde verweer, doch ik 
ben van meening, dat de scherpzinnige onder
sche iding door requirant's raadsman thans in 
het middel gesteld, niet uit de wet voortvloeit. 
Ik beschouw het al of n iet stellen van een 
t ijdsbepaling bij de ontheffing ook als een 
voorwaarde, en meen, dat de bcantwonrding
der vraag of de BevrachtingscommisBie een 
ontheffing a ls de onderhavige al dan niet kan 
intrekken, niet afhankelijk is van de betee
kenis van gemeld art. 24 lid 2. Ik zie d11s 
ook geen strijd tusschen deze bepaling en rle 
regelen der \Vet betreffende ontheffing voor 
de beu rivaart, on acht hetgeen thans in het 
middel gest<,] cl is, door het arrest van dl'n 
H. R. reeds beslist, zoodat het Hof niet narle1· 
behoefde in te gaan op het feitelijk verweer 
van destijds. 

Van oordeel dat het middel niet tot cassatie 
kan leiden. concludeer ik tot verwc, ping vau 
het beroep: 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

V an der Meulen; 
Gelet op het middel , an cassatie, namens 

don requirant voorgestelti bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden arrest, overeenkom
stig hetgeen bij de inleidende dagvaarding 
subsidiair is t,elastegelegd, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, ,fat hij in de 
maand Juni 1935 te Hilversum door de in zijn 
dienst zijnde schippers Co van de Wiel en 
Hendrik Glijn , in zijn, verdachte's opdracht, 
in een tweetal vaartuigen heeft doen vervoeren 
een lading cement, welke lading te Am~ter
dam, binnen het di trict van de Bevrachtings
commissie te Amsterdam, in die vaartu igen 
was geladen, voor vervoer naar Hilversum, 
zul ks terwij I dat vervoer niet b I ij kens een 
daarvan overgelegd schriftelijk bewijs als be
doeld in art. 4 der wet van 5 Mei 1933 S. 251 
gesch iedde krachtens een overeenkomst, ten 
aanzien waarvan door een Bevrachtingscom
missie tusschenkomst of goedkeuring was ver
leend; 

0. dat requirant, bij het mirldel als voor
meld erover klagend, dat het Hof verzuimd 
heeft een verweer, door requirant reeds in 
eersten aanleg gevoerd en bij de behandeling 
voor den Hove herhaald, te onderzoeken, geen 
belang kan hebben, daar dit verweer - vol
gens proces-verbaal van het Kantongerecht 
slechts inhoudend, dat de intrekking van de 
ontheffing niet op de wet was gegrond - zijn 
antwoord reeds heeft gevonden in het voor
melde arrest van dezen R aad, beslissend op rle 
daar aangegeven gronden, dat de onderhav ige 
intrekking der verleende ontheffing uiet als 
in strijd met de wet kon' worden gewraakt. en 
die ontheffing niet als nog geldend kon wor
den beschouwd, en het Hof, hieraan gebonden, 
den requirant slechts had kunnen tegenvoeron, 
dat ten aanzien van het voorgedragen verw~er 
onherroepelijk was beslist; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

24 Mei 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Mot.- en Rijw.wet art. 1; Mot.-en Rijw. 
Reg!. artt. 1 en 19; Sv. art. 344, lid 1, 2°.) 

De Kantonr. heeft niet overwogen, dat 
steeds en onder alle omstandigheden rijwiel
paden bobooren tot en deel uitmaken van 
den weg, doch slechts, dat voor dit laatste 
niet als eisch kan worden ~e teld, dat het 
rijwielpad gemeen moet liggen met den 
weg. De overwegingen van de Rechtb. 
sluiten zich daarbij aan in dien zin, dat 
noch de omstandigheid, dat het rijwielpad 
niet van iedere plaats van den rijweg af 
toegankelijk is, noch de indeeling van den 
weg - rijweg 5 m, zandberm van 2 m 
met ligusterheg van ½ m, rijwielpad van 
2.80 m - dwingen tot de conclusie, dat het 
rijwielpad niet in den zin van wet en regle
ment zou geacht kunnen worden te behoo
ren tot en d eel uit te maken van den weg. 
Een en ander is juist. 

De zinsnede in het p.v.: ,,dat dit rijwiel-
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pad met dezen rijweg een geheel vormt", is 
kennelijk bedoeld als eene weergave van 
de feitelijke gesteldheid ter plaatse, welke 
vervolgens in het p.v. nog nader wordt 
omschreven. Aldus bevat het p.v. niet iets, 
wa.t voor eigen waarneming door verbali
santen (politieambtenaren) niet vatbaa,r 
kan worden geacht. 

De stelling, dat van "tegenkomen" en 
"ontmoeting" in den zin van art. 19, onder 
c Mot.- en Rijw.Regl. (oud) slechts sprake 
kan zijn t. a. v . het verkeer, hetwelk zich 
op dezelfde baan van den weg beweegt, 
vindt geen steun in de bewoordingen van 
het artikel en is ruet in overeenstemming 
met de strekking van de bepaling. 

Op het beroep van C. W., directeur eener 
waterleiding-maatschappij te Tholen, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr .. 
Rechtbank te Middelburg van 5 I<'ebr. 1937, 
waarbij in hooger beroep met aanvulli ng van 
gronden is bevestigd een vonnis van het Kan
tongerecht te Middelburg van 28 Oct. 1936 
bij hetwelk requirant ter zake van "als be'. 
stuurder van een motorrijtuig zich met het 
rijtuig op een weg bevinden, terwijl niet wordt 
voldaan aan art. 19 van het Motor- en R ijwiel
reglement", met aanhaling van de artt. 19 
aanhef en c, 1, 16, lid 1, 88 van het Motor
en Rijwielreglement, 2, 28, lid 1, 30, 39 der 
Motor- en Rijwielwet, 23, 91 Sr., is ver<Jor
deel d tot een geldboete van zes gulden cm een 
vervangende hechtenis van één dag; (Gepleit 
door Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Requirant heeft zich voor den Kantonrechter 
te Middelburg te verantwoorden gehad in zake , 
dat hij op 22 Angustus 1936, des namidda!!S 
omstreeks 11 uur in de gemeente Sint Laure~s 
als bestuurder van een vierwielig motorrijtuig 
daarmede heeft gereden over den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg den 
Noordweg, terwijl dat motorrijtuig twee wiel
rijders tegenkomende, die reden ~P het voor 
verdachte ter mchterzijde langs dien weg ge
legen rijwielpad, tusschen het oogenblik, waar
op het motorrijtuig die wielrijders op 100 m 
genaderd was en het oogenblik , waarop een 
ontmoeting heeft plaats gehad, een verblin
dende ver! ichti ng heeft gevoerd. 

De Kantonrechter verklaarde het tenlaste 
gelegde bewezen en overwoog, dat de gemach
tigde van den verdachte tot diens verwE>er 
heeft aangevoerd, dat art. 19 aanhef en onder 
c van het Moto,·- en Rijwielreglement ten deze 
niet toepasselijk is, omdat de toestand ter 
plaat.se van dien aard is, dat rijwiel en rijwiel
pad, door de zich op den zandberm bevindende 
ligusterheg zijn gescheiden en derhalve twee 
afwnderlijke wegen vormen, zoodat een ont
moeting, als in genoemd artikel vermeld, nim
mer kan plaats hebben. 

De Kantonrechter verwierp dit verweer en 
overwoog daaromtrent, dat Wij , Ons gedra
gende naar de opvatting van den H. R., neer
gc,legd in zijn arrest van 5 Februari 1934 N. 
J . 19~4 blz. 436, van oordeel zijn, dat r ijwiel
paden. onverschillig of zij met don rijweg 
gemeen liggen, dan wel daarvan gescheiden 

zijn, als ir, het onderhavige geval, door een 
met een lage ligusterheg beplanten berm, 
behooren tot en deel uitmaken van den weg, 
waarla11gs zij gelegen zij n, weshalve onder het 
woord weg voorkomende in den aanhef van 
gemeld a r t . 19 Mot,0r- en Rijwielreglement, 
motit worden verstaan het samenstel van rij
wiel en rijwielpad; 

dat naar Ons oordeel de gemachtigde van 
verdachte een te enge beteekenis heeft toege
kend aan de woorden "tegenkomt" en "ont
moeting" , nu hij meende, dat de,,e uitdruk
kingen niet in aanmerking konden komen ter 
kenschetsing van de verhouding waarin ver
dachte 's auto heeft verkeerd ten' opzichte der 
verbal isanten, tengevolge van de aanwezighe id 
van meergemelde ligusterheg; 

0. toch dat volgens het taalgebruik de woor
den "tegenkomen" en "ontmoeten" steeds van 
toepassing zijn bij eene ontmoeting van twee 
uit tegengestelde richting komende verkeers
middelen, hetzij zij zich op denzelfden land
of waterweg bevinden, hetzij zij zich voort
bewegen over twPe onderling geschei den deelon 
van à enzelfden weg, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval is met twee treinen, welke over naast 
elkander liggende sporen rijden." 

Met toepassing van art. 19 aanhef en suh t, 
22 lid 1 en 73 aanhef en sub b van het Motor
en Rijwielreglement volgde veroordeeling tot 
een ge ldboete van f 6 te vervangen door hech
tenis van een dag ter zake van: Als bestuurder 
van een motorrijtuig zich met het rijtuig op 
een weg bevinden, terwijl niet wordt voldaan 
aan art. 19 van het "Motor- en Rijwielregle
ment". 

Ik merk op, dat het feit plaats vond op 22 
Aug-ust11s 1936 toen de wijzig ingen in het 
Motor- en Rijwielreglement vastgesteld bij het 
Koninklijk be luit van 18 September J 936 
S. 578 nog niet in werking was getreden. In 
het vonn is zijn de voorschriften van het regle
ment aangehaald , zooals zij luidden vóór ge
melde wijziging, welke op 1 November 1936 
in werking trad krachtens het K. B. van 12 
October 1936 S. 594. 

In hooger beroep vereenigde de Rechthank 
zich met het von11 is van den Kantonrechter en 
de gronden waarop het berust, en overwoog 
omtrPnt het weder voor de R echtbank gevoer
de vermelde verweer, dat zij zich ook met de 
bes! isa ing daaromtrent vereen ig-dc, aangezien 
in de Motor- en Rijwie lwetgeving nergens is 
bepaald, dat slechts die rijwielpaden tot een 
weg kunnen behooren, welke van ieder punt 
van dien weg af toegankelijk zij n: 

dat d~. indeeling van den Nooràweg, woals 
deze bliJkt uit het proces-verbaal der verba
lisanten in de onderhavige zaak, onvoldoende 
grond oplevert om daaruit te besluiten tot een 
opzettelijk losmaken van genoemden weg en 
rijwielpad in dien zin, dat in casu van twee 
afzonde rlijke wegen zou moeten worden ge
sproken, zijnde toch naar het oordeel der 
Rechtbank bedoelde oordweg een voor het 
openbaar verkeer openstaande weg, waarvan 
een bepaald gedeelte uitslu itend voor het r ij
wielverkeer is bestemd. 

Namens requirant wordt met de volgende 
middelen tegen de gevall en beslissing opge
komen: 

I. S., althans v. t . van de artt 28 Motor-
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en Rijwielwet, 19 M otor- en R ijwiel reglement, 
35 0, 358, 359, 398, 426 Sv., 

a. de Rechtbank 
eensdeels bevest igend het vonnis van den 

K antonrechter, ten onrechte aanneemt dat 
rij wielpaden, onverschill ig of zij met den rij
weg gemeen I iggen dan wel daarvan geschei
den zij n, behooren tot en deel u itmaken van 
den weg; 

b . anderdeels dit verweer verwerpt omdat 
nergens in de Motor- en Rijwielwetgeving is 
bepaald, dat slechts die rij wielpaden tot een 
weg behooren welke van iedere plaats van dien 
weg af toegankelij k zijn; 

c. ten slotte a ls haar oordee l uitspreekt, 
dat de indeel ing van den Noordweg, zooals 
b lijkt uit het proces-verbaal der verba lisa11ten, 
o nvol doenden grond oplevert om daaru it te 
besluiten tot een opzettelij k losmaken van 
genoemden weg en r ijwielpad in d ien zin, rl at 
in casu van twee afzonderlij ke wegen zou moe
ten worden gesproken, zijnde toch naar haar 
oordeel bedoelde oordweg een voor het open
baar ver keer openstaanden weg, waarvan een 
bepaald gedeelte uitsluitend voor het r ijwiel
verkeer is bestemd ; 

ziende de Rechtbank voorbij : 
1. dat niet steeds en onder alle omsta11dig

heclen rij wielpaden behooren tot en deel uit
maken van den weg. 

2. dat het niet noodig is, dat de Motor- en 
Rij wie l wetgeving eene bepal ing inhoudt, a ls 
onder b vermeld. 

3. de onder c door de Rechtbank gntrokk,m 
slotsom onju ist is. 

II. S., a l thans v. t . der genoemde artikelP.n 
en van de artt. 338, 339, 344 Sv., 

omdat als bewijsmiddel wordt gebezigd het 
proces-verbaal van verba! isa11ten voorz'lo,·er 
inhoudende: 

"dat di t r ij wielpad met dezen rij weg een 
gehee l vorm t", zij nde dit niet een feit door 
verbal isanten ze i f waargenomen. 

IL S ., a l thans v. t. der in Middel I ge• 
noemde artikelen, 

omdat de Rechtbank uit de bewijsmiddelen 
afle iàt dat verdachte zich ten opzichte van de 
wielrij ders bevond in de verhouding van de 
rijder met een vierwielig motorrijtuig, d ie 
twee wielrij ders op een weg tegemoetkomt. 

Volgens het arrest van den H. It. van b 
F ebruar i 1934 W. 12740 r. J . 19:!4 bi . 136, 
zij n zoowel taalkundig als in den zin van rle 
motor- en rijwielwetgeving onder rijwiel parlcn 
tot den weg behoorende, te verstaan de r ij wiel
paden, we lke langs de rijwegen zich uitstl'ek
ken en daardoor liggen ten dienste van het 
rij wiel verkeer, dat zonder d ie paden van dP.n 
rijweg gebruik zoude maken, paden rl us d ie 
dienen om een sche iding - al dan niet ge
dwongen - tot stand te ·doen komen tussc;licn 
wielrijders en het andere verkeer, dat zich 
la ngs den r ijweg voortbeweegt, dat dergel ij ke 
pa den met den rijweg gemeen kunnen liggen, 
zoodat wie van het rijwiel pad gebruik maakt, 
zonder een igen h inder op den rijweg kan over
gaan , maar zulks ook anrlers kan zij n. 

Het oordeel, dat in het onderhavige geval 
de omstandigheid, dat het r ijwielpad door een 
met een lage l igusterheg beplante berm van 
den i-ijweg gescheiden l igt, niet verh indert, 
dat het rij wiel pad deel uitmaakt van den weg, 

waarl angs het gelegen is, acht ik in overeen
stemm ing met de rech tspraak van den H. R ., 
evenals de overweging, dat in de 1Totor- en 
Rijwielwetgeving nergens bepaald is, dat 
slechts die r ij wielpaden tot een weg ku nnen 
behooren, welke van ieder punt van d ien weg 
af toegankelij k zij n . 

D e Rechtbank heeft aangenomen, rlat be
doelde Noordweg een voor het openbaar ver 
keer openstaande weg is, en een bepaald ge
deelte van dezen weg u itslui tend voor lrnt 
r ij wiel verkeer bestemd is; deLR hosl iss ing is 
van feitelijken aard en in ca,satie niet aa ntast
baar (vergel. arr . H. R. 10 J un i 1330 W. 
12158, N. J . 1930 bi. · 1233). De bezwaren in 
het eerste middel geuit goven al zoo naar mij n 
inzicht geen aanleid ing tot cassatie. 

H et a ls bewijsm iddel gebezigde proees-ve ,·
baal opgemaakt door de verbal isanten Snoep 
en de M uynck houdt o. m. in, dat het bedoel de 
r ijwiel pad met den r ijweg één geheel vormt, de 
N oordweg zelf 5 Meter breecl is, da n een 
zandberm (tusschenberm) volgt van 2 M eter 
breed, waarin een li gusterheg staat, d ie een 
halve meter hoog is en dat clan het rijw ielpad 
vo lgt, dat 2.80 Meter b reed is, dat in de ligus
terheg op versch illende plaatsen openingen 
gel aten zij n voor toegang tot den weg voor 
bewoners van perceelen, staande la ngs -di en 
weg; dat zij zich op bedoelden t ijd en plaatf 
per rijwiel op survei ll ance bevonden op het 
bedoelde rijwielpad en reden in de richt ing 
Middelburg; dat elk van hunne rijw ielen was 
voorzien van een lantaar11, die voorwaarts een 
hel der wit licht uitstraalde: dat uit tegenover
gestelrle richting uit de richting i\liddelburg, 
een personenauto kwam aangereden, bestuurd 
door een hun onbekende(n) bestuu1der(ster); 
dat dit motorrij tuig, dat zich op den Noord
weg bevond en waarmede over die11 weg werd 
gereden, :.1an de voorzijde voorzien \vas van 
drie I antaarns, welke ieder voorwaarts een 
helder wit licht uitstraalden en wel zóó, dat de 
verli chting voor hen, relatanten, verbl indend 
was, omdat rle stralenbundel recht in hun 
ongen sdwen; dat zij r eeds op grooten afstand 
pn naar gelang de auto naderde, door dat 
licht verblind werden; dat zij noch de auto 
zei f uoch het tegemoetkomend rijwiel verkeer 
vóór hen konden waarnemen, hetgeen du urde 
totdat de auto hen gepasseerd was; dat bij het 
teirnnk,,men van het oogenbl ik af dat het 
mÓtorrij tuig naar hunne schatting op 100 Me
ter genaderd was tot het oogonbl ik, dat de 
ontmoeting plaats vond de lantaarns deze! frle 
verblindende verlichting 1utstraalden en de 
bestuurder(ster) de lichten n iet dimde. 

Na hunne beschrij ving van den weg, is ge
relateerd, ,,dat dit rijwielpad met dezen r ijweg 
één geheel vormt", en hiertegen worrlt opge
komen met het tweede middel, waarbij aange
voerd wordt, dat dit geen feit is, door ver
ba! isanten zei f waargenomen. Ik kan dit n iet 
toestemmen. Verbalisanten ondervonden zei ve 
dat zij door de lichten van de aankomende 
auto verblind werden en dat wat het verkeer 
betreft dezen hinder evengoed op het r ij wiel
pad als op den rijweg werd ondervonden , 1,00-

dat zij ook ondervonden en waargenomen heb
ben dat wat het verkeer betreft r ij wielpad en 
r ijweg één geheel uitmaakten. Dat het r ijwiel
pad, in den zin van het Motor- en Rij wie l-
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reglement deel uitmaakt van den oordweg 
is . niet bewezen geacht door het proces-verbaal 
van de poli tiebeambten; over deze rechtsvraag 
heeft de R echtbank op grond van de feite lijke 
gegevens hare beslissing gegeven. 

Volgens art. 19 sub c van het Motor- en 
Rijwielreglement, woals dit gold ten t ijde van 
het ten laste gelegde, mocht geen verblindende 
verlichting gevoerd worden wanneer het motor
rijtuig een ander motorrijtui g, een rijwiel , een 
ander rij- of voertuig of een r ij - of trekdier of 
vee tegenkwam van heL oogenblik af, dat hrt 
op 100 m genaderd was tot het oogenblik, 
waarop een ontmoeting plaats heeft µ-ehad. 
Met het laatste middel wordt betwist, dat ver
dach te zich ten opzichte van de wielrijdern 
bevond in de verhouding van den r ij der met 
een vierwielig motorrijtu ig, die twee wiel
rijder tegemoet komt. Deze opvatting gaat er 
weer van uit dat het rijwielpad en de rijweg 
twee afzonderl ijke wegen wuden zijn en het 
verkeer over den rijweg niet behoeft te l~tten 
op het verkeer over het rijwiel pad. Deze zi<'nq
wijze ach t ik niet juist. Vooreerst is foitc lij k 
beslist dat in het onderhavige geval rijwe!c! en 
r ijwielpad één weg uitmaken, en bovendi en is 
het ook niet aannemelijk, da t bij de regeli ng 
van het verkeer, waarbij voorzieningen zijn 
getroffen, opdat zij , die aan het verkee r dee l
nemen, in het belang van de veiligheid van 
het verkeer niet gehinderd worden door v!'r
b l indende ver lichting van anderen, wel zou 
zijn toegelaten, dat door de wijze van verlich
ting van !,et verkeer op den rijweg zij die zich 
per rijwiel over het rijwiel pad begeven, vcr
bl ind zouden mogen worden. De veiligheid 
van het vnkeer OYCr het rijwielpad brengt 
immers mede, dat ook de wiel rijdende personen 
niet verb lind behooren te worden door de ver
! ichting van het verkeer over den rij weg. Er 
is bewezen verklaard, dat requirant a ls be
stuurder van het motorrijtui g twee wiel rijders 
is tegengekomen, die reden op het bedoelde 
r ij wie lpad en toen een verblindende verlich
ting heeft gevoerd. Terecht is m. e. geoordeeld, 
dat art. 19 wb c (oud, thans art. 19 sub d) 
van. het Motor- en Rijwielreglement <lit niet 
gedoogt. 

Daar ik mij met de aangevoerde bezwaren 
dus niet kan vereenigen, concludeer ik tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het vers lag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en I ui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging a ls voormeld, over
eenkomstig de dagvaarding ten Jaste van re
quirant is bewezen verklaard, dat hij (zie 
conclusie l e a linea); 

dat t ijdens 's Kantonrechters vonnis van de 
zijde van requirant als verweer is aangevoerrl: 

dat art. 19 aanhef en onder c van het Motor 
en Rijwielreglement len <leze niet toepasselijk 
is, omdat de toestand ter plaatse van dien 
aard is, dat r ijweg en rijwiel pad, door rle zich 
op den zandberm bevindende ligusterheg zijn 
gescheiden en derhalve twee afwnderl ijkè we
gen vormen, zoodat een ontmoeting, als in 

genoemd artikel vermeld, nimmer kan plaats 
hebben; 

dat de Kantonrechter naar aan lei di ng daar
van heeft overwogen : 

"dat \Vij Ons met dit verweer niet kunnen 
vereenigen; 

dat Wij toch, ons gedragende (zie cond11sie) : 
dat voor de R echtbank vanwege requirant 

opn ieuw een verweer is gevoerd, volgens het 
vonnis, hierop neerkomende, dat "het bewuste 
r ij wielpad opzettel ijk van den rijweg wu zijn 
lo gemaakt en niet tot dien weg wu behooren, 
omdat tengevolge van de aanwezighe id ,·an 
een heg ter plaatse van ± ½ meter op het 
onverharde gedee lte tusschen rijweg Pn rijwiel
pad dit pad niet op ieder punt van den rijweg 
te bereiken is; 

dat omtrent dit verweer de Rechtbank in 
het vonnis overweegt: 

"dat de R echtbank met betrekking tot dit 
reeds in prima gevoerd verweer zich met de 
bes! issing van den E ersten R echte r, die dit 
verweer ter zijde stel de, vereeni gt, aangPzien 
in de _Motor- en Rijwielwetgeving nergens is 
bepaald, dat slechts die rijwielpaden tot een 
weg kunnen behooren, welke van ieder punt 
van dien weg af toegankelij k zij n; dat vcorts 
de indeeling van den Noordweg. zooals deze 
blijkt uit het proces-verbaal der verba! isanten 
in de onderhavige zaak, onvoldoende grond 
oplevert om daaruit te beslui ten tot een opzet
te lijk losma ken van genoemden weg en rijwiel
pad in di en zin, dat in casu van twee afzon
derlijke wegen wu moeten worden gesproken, 
zij nde toch naar het oordeel der Rechtbank 
bedoelde Noordweg een voor het openbaar 
verkeer opcnstaanden rij weg, waarvl..Ln een 
bepaald gedeelte uitsluitend voor het r ijwiel
verkeer is bestemd;" 

0. ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat het eerste middel onder a uitgaat van 
een onjuiste lezing van 's Kantonrechters von
nis; dat deze toch 11iet heeft overwogen, dat 
steeds en onder a lle omstandigheden rijwiel
paden behooren tot en deel uitmaken van den 
weg, maar slechts, dat voor dit laatste niet als 
e isch kan worden gesteld , dat het rijwielpad 
gemeen moet 1 iggen met den weg; dat dan 
ook de overwegingen van de R echtbank, ver
meld onder b en c, niet in strijd zijn met de 
bevestiging van 's Kantonrechters vonn is, doch 
zich bij de door den Kantonrechter gevoerde 
overweging geheel aansluiten in dien zin, dat 
naar het oordeel van de Rechtbank noch de 
omstandigheid, dat het onderhavige rijwielpad 
ni t van iedere plaats van den rijweg af toe
gankelijk is, noch de in<leel ing van den weg -
rijwef1 5 Meter, zanclberm van 2 Meter met 
li guste rheg ter hoogte van½ Meter, rijwielpad 
2.80 ·Mete r - dwingen tot de conclusie, dat het 
rijwielpad niet• in den zin van wet en regle
ment wu geacht kunnen worden te. behooren 
tot en deel uit te maken van den weg; 

dat een en ander is jui t en clan ook uit het 
vonnis niet blijkt, dat de R echtbank ten aan
zien van de vraag of het rijwiel pad al Jan 
niet als een zelfstandig weg moet worden 
beschouwd, een met de wet strijdige opvatting 
heeft gevolgd, wodat het eerste middel faalt; 

dat de in het tweede midde l gewraakte 
zinsnede van het proces-verbaal kennel ijk 
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slechts is bedoeld als een weergave van de 
feitelijke gesteldheid ter plaatse, welke rian 
vervolgens in het proces-verbaal nog nader als 
hiervoren vermeld wordt omschreven, <loch 
aldus het proces-verbaal niet doet hevatten 
iets, wat voor eigen waarneming door verha-
1 isanten - twee politie-ambtenaren - niet 
vatbaar kan worden geacht; 

dat het derde middel blijkens de toelichting 
uitgaat van de stelling, dat van "tegenkomen" 
en "ontmoeting" in den zin van art. 19 01,<ler 
c van het Motor- en Rijwielreglement, gelijk 
dat ten tijde van het feit luidde, slechts sprake 
kan zijn ten aanzien van het verkeer, hetwelk 
zich op deze! fde baan van den weg beweegt, 
doch dat deze beperking geen steun vindt in 
de woorden van het artikel en niet in overeen
stemming is met de strekking van de bepaling, 
nu immers het gevaar, ter afwending waarvan 
de bepaling strekt, evenzeer aanwezig kan zijn 
voor het verkeer, hetwelk de overige banen 
bezigt; 

dat de middelen dus niet tot cassatie kunnen 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 Mei 1937. ARRE T van den Hoogen Raad. 
(Opiumwet art. 2.) 

Ten onrechte meent reg., dat onder 
,,bezitten of aanwezig hebben" in art. 2. 
l e lid, aanhef en sub c, der Opiumwet 1928, 
S. 167 enkel het feitelijk "voorbanden 
hebben" zou zijn bedoeld, met als eenig 
onderscheid, dat bezitten zou doelen op een 
meer constante en aanwezig hebben op eene 
meer tijdelijke en voorbijgaande verhouding. 
Door het naast elkander verbieden van het 
aanwezig hebben en bezitten valt veeleer 
af te leiden, dat voor "bezitten" hier niet 
het feitelijk onder zich hebben is vereischt. 

Niet beslissend i , of reg. het opium 
alleen heeft bezeten. 

Op het beroep van W. K., monteur-bank
werker te Rotterdam, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechblhof te 's-Gra
vonhage van 15 Februari 1937, waarhij in 
hooger beroep, met vernietiging van een op 
8 Oct. 1936 door de Arr.-Rechtbank te Rotter
dam gewezen vonnis, requirant ter zake van 
,,het opzettelijk bezitten van opium", met aan
haling van de artt. 2 en 10 van de Opiumwet 
1928, S. 167, werd veroordeeld tot gevangenis
straf voor den tijd van negen maanden, met 
verbeurdverklaring van het in beslaggenomen 
opium; (Gepleit door Mr. J. A. Marinu~). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
In cassatie heeft requirant's raadsman bij 

p leidooi tegen dit arrest a ls middelen aange
voerd: ,,S. of v. t. van de artt. 350, 358 en 
415 Sv., 2 en 10 van de Opiumwet S. 1926, n° . 
167, doordat het Hof bewezen heeft verklaard , 
dat requirant te Rotterdam omstreeks 28 F ebr. 
1936 opzettelijk heeft bezeten in een pakhuis, 
althans garage, twee kisten ruwe opium, of
schoon uit de in het arrest opgenomen bewijs
middelen niet kon worden afgeleid: 

a. dat requirant de bedoelde hoeveelheid 
opium heeft bezeten in den zin die aan dit 
woord bij de toepassing van de Opiumwet be
hoort te worden gehecht, 

b. dat requirant de bedoelde hoeveelheid 
opium alleen heeft bezeten." 

Blijkens de toelichting bij pleidooi gegeven 
gaat de geachte raadsman er van uit, dat het 
Hof "bezitten", genoemd in art. 2 van ge
noemde wet heeft opgevat in den zin van het 
juridische begrip bezit, bedoeld in den tweeden 
titel van boek II B. W. 

H eb ik den raadsman goed gevolgd in zijn 
betoog, clan meen ik daaruit te moeten begrij
pen, dat hij "bezitten" in art. 2 der Wet wil 
opvatten als "feitelijk voorhanden hebben, 
waarbij hij dan verder de verbodsbepaling in 
art. 2 1 id 1 C betreffende "bezitten of aan
wezig te hebben" aldus uitlegt, dat " bezitten" 
zou zien op een meer duurzame verhouding 
tusschen persoon en goed, ,,aanwezig hebben" 
op een meer tijdelijke en voorbijgaande ver
houding. 

Ik zal hem echter niet volgen in zijn uit
voerig betoog, waarvan hij gronden ontleent 
aan de beteekenis , welke volgens hem gehecht 
moet worden, aan de termen "bezitten, aan
wezig hebben, voorhanden hebben" in het bur
gerlijk recht en in vele accijnswetten, en even
min de vraag stell en of het juridisch "bezit" 
ergens wordt strafbaar gesteld , daar naar mijn 
opvatting van het arrest het Hof zich met die 
vragen in het geheel niet heeft ingelaten, en 
alleen heeft bes! ist, dat de handelingen van 
requirant vielen onder het begrip "bezitten" 
van art. 2 der Opiumwet. 

N a de bewezenverklaring toch overwoog het 
Hof, ,,dat, waar uit de bewijsmiddelen blijkt, 
dat het opium voor rekening van verdachte is 
gekocht, al zij het met geld , <lat op zijn ver
wek door getuige van den Berge werd ge
leend, en dat het opium, in de garage van 
dien getuige gebracht, ingevolge de opdracht 
van verdachte daar verbleef, totdat hij, ver
dachte, - een kooper te 's-Gravenhage gevon
den hebbende -, de aanwijzing gaf het opium 
ten vervoer naar 's-Gravenhage in de auto te 
laden, bewezen is, dat verdachte het opium in 
de garage heeft bezeten." 

Ik 1..al die bewijsmiddelen waaruit de hier 
genoemde feiten blijken, niet herhalen, daar 
het Hof deze in gemelde overweging samen
gevat, volkomen duidelijk weergeeft. H et trekt 
daaruit de slotsom dat hierin een "bezitten" 
is gelegen in den zin van art. 2. 

M. i. is dit volkomen juist; men kan goede
ren bezitten zonder deze voortdurend mee te 
dragen, en ik kan niet inzien, dat het Hof 
aan het begrip bezitten eenig geweld heeft 
aangedaan, door het in dit artikel wo ruim 
mogelijk op te vatten. 

Blijkens de tot standkoming der Opiumwet 
houd t de beteekenis der termen, gebruikt om 
verboden handelingen aan te geven, ten nauw
ste verband met het Verdrag betreffende de 
vervaardiging en de bereiding van, alsmede 
den handel in verdoovende middelen van 1925. 
Dit Verdrag gebruikt termen, waaronder zeer 
veel gedragi ngen vallen, als "in omloop bren
gen" en is er m. i. van het begin tot het e ind 
op ingericht elke handeling, welke met ver
doovende middelen gedaan kan worden, on-
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der wettelijk toezicht to brengen. De Neder
landsche wet beantwoordt daaraan volkomen 
en reeds het lezen van de woorden van art. 2 
lid 1 versterkt dien indruk. 

Alle termen daar moeten dus ruim worden 
opgevat en losgemaakt van beteekenissen welke 
de gebru ikte woorden in andere wetten zouden 
mogen hebben. Indien deze stelling juist is, 
b.rengt dit mede, dat ook indien het Hof, wo
a ls requirant zegt, ,,bezitten" in een beperkten 
zin wu hebben uitgelegd, dit requirant niet 
helpt, daar het "bezitten" in art. 2 dan ook 
dit mindere zou omvatten. 

Nergens valt uit af te leiden, dat deze term 
hier uitsluitend wu beteekenen, zelf - ronder 
dat anderen er kunnen aankomen - het goed 
duurzaam onder zich hebben. 

De ruime opvatting is m.i. a ll een juist en 
wo besliste ook de H. R . t.a. v. ,,afleveren" 
in deze en in de vorige wet (14 Jan. 1929, 
W. 11949, 2; N. J . 1929, 497). 

Welke uitwerking het tweede onderdeel van 
het middel, indien het juist ware, ten bate 
van requirant wu hebben, is mij niet dui
delijk. Indien het juist zou zijn, volgt daaruit 
a lleen dat een ander wellicht ook strafbaar 
wu zijn, en niet dat de strafhaarheid van 
requirant zou worden opgeheven. Wanneer er 
mede-bezitters wuden zijn, ontheft dit 1·equi
rant niet van zijn strafrechtel ijke schuld. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat gronden 
voor cassatie niet aanwezig zijn, en concludeer 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden arrest, met qualifi
catie en strafoplegging als vermeld, is bewezen 
verklaard dat requirant te Rotterdam om
streeks 28 Februari 1936 opzettelijk heeft be
zeten in een pakhuis, althans garage, twee 
Kilogram ruwe opium; 

0. dat na deze bewezenverklaring het Hof 
nog heeft overwogen: 

,,dat, waar uit de bewijsmiddelen blijkt, enz. 
(zie conclus ie); 

0. omtrent het eerste middel: 
dat art. 2, eerste I iel, aanhef en sub C -

der Opiumwet 1928, S. 167, verbiedt de in het 
eerste lid genoemde stoffen "te bezitten of 
aanwez ig te hebben" ; 

dat van de zijde van requirant is betoogd, 
dat de wet met deze termen niet anders be
doelt, dan het feitelijk begrip "vooehanden 
hebben", met als eenig onderscheid, dat be
zitten wu doelen op een meer constante en 
aanwezig hebben op een meer tijdelijke en 
voorbijgaande verhouding; 

dat evenwel bij deze zienswij ze, welke reeds 
uit taalkundig oogpunt weinig aannemelijk 
voorkomt, niet duidelijk is waarom, náást het 
aanwezig hebben, ook nog het bezitten uit
drukkelijk werd verboden en strafbaar gesteld , 
uit welk laatste veeleer valt af te leiden, dat 
voor "bezitten" hier niet het feite) ijk onder 
zich hebben is vereischt; 

dat het Hof, door te beslissen dat uit de, als 
voormeld, in het arrest opgenoemde vast,staan-

de feiten volgt, dat requirant het opium 
,,bezat" in den zin van vorenaangehaalcl wets
voorschrift, aan dat voorschrift een juiste toe
pa s ing heeft gegeven, en het eerste middel 
moet worden verworpen; 

0. dat ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden, reeds omdat in deze niet 
beslissend is of requirant het opium alléén 
heeft bezeten; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

25 Mei 1937. KONINKLIJK BE~LUIT. 
(Armenwet Art. 15.) 

De bewoordingen noch de strekking van 
art. 15 verzetten zich er tegen, dat B. en W. 
hun toestemming tot het houden der 
collecte beperken uitsluitend tot collectee
ren op de open bare straat, derhalve niet 
aan de woningen der ingezetenen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestelrl door 

het bestuur van de Vereeniging " Zonnestraal", 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van B. en W. van 's-Gravenhage van 8 Juni 
1936, n°. 6712, Afd. K.Z., waarbij toestem
ming is verleend tot het houden van eene in
zameling van gelden , beperkt tot de open
bare straat in die gemeente; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Mei 1937, n°. 152; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Mei 1937, n°. 
5414, afd. Armwezen; 

0. dat B . en W. van 's-Gravenhage bij bo
vengenoemd besluit aan het bestuur van de 
Vereen ig ing " Zonnestraal" onder eenige voor
waarden vergunning hebben verleend tot het 
houden van eene inzameling van gelden op de 
openbare straat in deze gemeente (onder aan
bieding van een speldje) op Zaterdag, 11 
Juli 1936; 

dat van dit besluit het bestuur der Vereeni
g ing " Zonnestraal" bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat het toestemming 
heeft verzocht tot het, ten behoeve van die 
vereeniging, op 11 Juli 1936 te 's-Gravenhage 
houden van eene openbare inzameling van 
geld bij wege van coll ecte; dat B. en W. 
daarop vergunning hebben verleend tot het 
houden van eene inzameling van q-olden op 
de openbare straat in hunne gemeente op 11 
Juli 1936 ; dat derhalve burgemeester on wet
houders de toestemming hebben beperkt tot 
straatcoll ecte; dat het tegen deze beperking 
bezwaar heeft; dat het art. 15 der Armenwet 
aldus meent te mogen verstaa'1, dat daaron
der is te begrijpen een inzameling, zoowel op 
den openbaren weg als aan de woningen én 
gebouwen der ingezetenen; dat bovendien het 
rendement van de aan een collecte bestede 
energie en onkosten zoo hoog mogelijk behoort 
te zijn en het werkterrein der coll ectrices en 
collectanten zoo r uim mogelijk moet zijn; dat 
een en ander door het uitsluiten van de mo
gelijkheid tot huiscollecte wordt benadeeld; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken geen 
reden voor B. en W. kon bestaan , om, nu 
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<tnds 1929 aan het appelleerend bestuur jaar
lijk toestemming was gegeven voor eene in
zameling van gelden op de openbare straat 
en uit het verzoekschrift geenszins kon worden 
opgemaakt, dat het voornemen bestond ook 
langs de huizen te collecteeren , di e toestem
ming dit jaar tevens voor een inzameling 
langs de huizen te verleenen ; 

dat weliswaar de gemachtigde van het ap
pelleerend bestuur in de openbare vergadering 
van de Afdeel ing van den Raad van State 
voor de geschi llen van bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, heeft mede
gedeeld, dat in enkele vorige jaren, evenals 
in 193~, een verzoek van het Haagsche Comité 
voor den Zonnestraaldag om toeste=ing voor 
ui tbre iding van de collecte tot eene inzameling 
op straat èn langs de huizen bij B. en W. 
is ingediend, doch dat het bestuur van Zon
nestraal in de afwijzende beschikking van B. 
en W . telkens heeft berust; 

dat, indien het Bestuur van Zonnestraal was 
blijven staan op een collecte ook langs de hui 
zen, het niet het oude formulier voor de aan
vrage in 1937 had moeten bezigen, m aar een, 
waarin uitdrukkelijk de toestemming tot het 
houden der collecte ook langs de huizen tot 
uitdrukking was gebracht; 

dat, nu dit niet is geschied, B. en W. gee
nerl e i venvijt kan treffen ten aanz ien van het 
verleenen van toestemming tot het houden der 
collecte uitsluitend op de openbare straat, 
tegen welke beperking noch de bewoordingen, 
noch de strekking van art. 15 der Armenwet 
zich verzetten; 

dat dus de bestreden beschikkin g: van B. en 
W. behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

31 Mei 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Alg. Regl. v. Politie voor rivieren en 
Rijkskanalen art. 56.) 

H et m et een vaartuig in korte t ra jecten 
zich op en neer begeven in een kanaal en 
het langszij varen bij schippers van aldaar 
liggende schepen ten einde waren te koop 
aan te bieden en te verkoopen , welke waren 
worden betrokken van eene op den wal in 
voorraad zijnde hoeveelheid, levert niet op 
het zich vestigen in dat kanaal. 

Art. 56 van het Alg. Reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen, wij st 
er blijkens zijn inhoud op, dat met het 
"zich vestigen" met een vaartuig in een 
kanaal is bedoeld eene min of meer duur
zame verbinding met het kanaal, waarin 
het vaartuig zich bevindt. 

Op het be roep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Middelburg, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
5 Maart 1937, houdende bevestiging, in hooger 
beroep en bij verstek, van een door het Kan
tongerecht a ldaar op 9 Decem ber 1936 gedane 
uitspraak, waarbij de gerequi reerde M. H. R ., 
riv ierven ter te Hansweert, met vrijspraak van 

het hem primair bij dagvaarding ten laste 
gelegde, ter zake van het subs idiai r ten laste 
gelegde en bewezenverkl aarde van a lle rechts
vervolgirg is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gereq\1ireerde stond blijkens de inl e idende 
dagvaaräi ng terecht voor den Kantonrechter 
te Middelburg, ter zake dat hij den 27 October 
1936, des namiddags circa 3.30 uur, althans 
in het jaar 1936, te Schore, althans onder het 
rechtsge?ied van het K antongerecht te Middel
burg, zorder vergunni ng verleend door of van 
wege cl~n Minister belast met de ui tvoering 
van het ~!gemeen R eglement van Politie voor 
rivieren en Rijkskanalen, zich tot het uit
oefenen van het rivierventerijbedrijf, althans 
tot het drijven van handel, met een motor
vaartuig heeft gevestigd in een onder het be
heer van het Rijk zijnd Rijkskanaal, te weten 
het K anaal door Zuid-Beveland ; 

a lthans ingeval het bovenomschrevene niet 
le idt tot tene veroordeeling van verdachte met 
oplegging van een straf of m aatl'egel , terzake 
da t hij in den nam iddag van 27 October 1936 
a l thans op een of meer dagen in het jaar 
1936, te Schore a lthans onder het rechtsgebied 
van het :({antongerecht Middelburg ronder ver
gunning terleend door of vanwege den Minis
ter belast met de uitvoering van het Al gemeen 
R eglement van Politie voor Rivi eren en Rijks
kanalen1 1 in een onder beheer van het Rijk 
zijnd R1jl_<skanaal te weten het Kanaal door 
Zuid-Bev~land, met een motorvaartuig zich 
onafgebrfken, a lthans bij voortdu ring ·heeft 
bevoncleI11 en met dat motorvaartuig bestemd 
en gebezigd om onafgebroken, a ltha ns bij 
voortduring, te ve rblijven op vorengenoemd 
water . '"i korte trajecten op en neer varende, 
bij verac;hi ll ende sch ippers, die met hunne 
schepen ~an dat kanaal gebruik maakten, even 
heeft stil gehouden of langszij heeft gevaren 
met het <;loei om zijne waren als petroleum en 
scheepsbehoeften, op verdachtes motorvaartu ig 
aanwezig aan die schippers te koop aan te 
bieden en/of te verkoopen. 

De Kantonrechter achtte bewezen dat hij in 
de namiddag van 27 October 1936 te Schore 
ronder vergunning, verleend door of vanwege 
den Minifter belast met de uitvoering van het 
Al gemeen Reglement van Politi e voor Rivie
ren en Rljkskanalen, in een onder beheer van 
het Rijkl zijnd Rijkskanaal, te weten het 
Kanaal door Zui d-Beveland, met een motor
vaartuig zich onafgebroken heeft bevonden en 
met dat motorvaartuig, bestemd en gebezigd 
om bij voortduring te verblijven op vorenge
noemd water, in korte trajecten op en neer 
varende, bij verschill ende schippers, die met 
hunne schepen van dat kanaal gebru ik maak
ten, even! heeft stil gehouden of langszij heeft 
gevaren riet het doel om zijne waren als 
petroleum en scheepsbehoeften op verdachtes 
motorvaartuig aanwezig, aan die schippers te 
koop aan te bieden en/of te verkoopen. 

Gerequireerde vrij prekend van het primair 
telastegelegde en van hetgeen subsid:air meer 
of anders was telastegelegd, cl an a ls bewezen 
was aangenomen, ontsloeg de Kant.onrechter 
hem echter ten aanzien van het bewezen ver
klaarde van a lle rechtsvervol g ing. 
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Ten aanz ien van het primair telastegelegde 
gaf de Kantonrechter een vrijspraak met 
redenen omkleed . 

Hij overwoog dat het primair telastegelegde 
naar zij n oordeel niet wettig en overtuigend 
is bewezen, in het bijzur ,der niet, dat verdachte 
zich met een motorvaartuig heeft gevestigd in 
het kanaal door Zuid-Bevel and; 

,, dat het op één dag - 27 October 1936 -
met een motorvaartuig in korte trajecten zich 
op en neer begeven in het genoemde kanaal en 
het bij een paar schippers langszij varen met 
het doel om zijn waren, welke in het vaartuig 
aanwezig wa ren aan de schippers te koop aan 
te bieden en/of te verkoopen, naar zijn oordeel 
niet is een zich vestigen in dat Kanaal; 

dat voor het begrip "zich vestigen" nood
zakelijk is een tijdperk van daaropvolgend 
bestendig en blijvend gevesti~d zijn, ongeacht 
nog de vraag, of in het 1<lgemeen van een 
"zich vestigen" op het kanaal ka n worden 
gesproken, wanneer a ldaar wordt gevaren en 
handel wordt gedreven in voorwerpen en stof- · 
fen, geregeld betrokken uit een op den wal in 
voorraad zijnde hoeveelheid; 

dat derhalve van de mogelijkheid van een 
zich vestigen door verdachte op 27 October 
1936 op meergenoemd kanaal eerst dan sprake 
wude kunnen zijn, wanneer die dag als dag 
van aanvang van een daarop volgende periode, 
ware telastegelegd, hetgeen niet is geschied , 
waarbij hij nog ten overvloede overwoog, dat 
in de subsidia ire telastelegging met de - door 
hun subs idia ir karakter overigens ook niet in 
aanmerking komende - woorden: ,,althans in 
het jaar 1936" kennelijk ook niet is bedoeld 
een duurzame periode nà 27 October 1936." 

Wat betreft het bewezen verklaarde gedeelte 
kwam de Kantonrechter tot een ontslag van 
rechtsvervolging, op grond dat die feiten zoo
a ls hiervoor is vermeld, niet opleveren een 
zich vestigen in het bij dagvaarding genoemde 
kanaal, wodat deze niet een ove1·treding op
leveren van het bepaalde in art. 56 lid 1 
aanhef en sub 1 ° van het "Al gemeen regle
ment van politie voor Rivieren en Rijkskana-
1 en" ; wodat verdachte, nu de h iervoren be
wezen verk laarde fe iten ook niet bij eeni ge 
andere wettelijke bepaling strafbaar zijn ge
steld, ter zake van het subsidiair telastege
legde van a ll e rechtsvervolging dient te wor
den ontslagen. 

De Arr.-Rechtbank te Middelburg bevestigde 
op 5 Maart 1937 dit vonnis, bij verstek. 

De Officier van Justit ie bij gemelde Recht
bank stelde echter, hoewel het vonnis met zijn 
vordering overeenstemde, beroep in cassatie in 
tegen het geheel e vonn is. 

In de akte van cassatie staat ten onrechte, 
dat het vonnis der Rechtbank op tegenspraak 
is gewezen, doch dit maakt m. i. het beroep 
niet niet-ontvankelij k. Gerequireerde is hier
door niet benadeeld. 

Als middel draagt requirant voor: 
S., althans v. t. van voornoemd art. 56 en 

van art. 97 van hetzelfde Reglement door, bij 
bevestiging van 's Kantonrechters vonnis, het 
in 's Kantonrechters vonnis neergelegd oordeel 
tot het hare te maken en daarmede met äen 
Kantonrechter te oordeelen dat de uitoefeni11g 
van het r iviorventerijbedrijf op eon Rijkskanaal 
zooals dat in de inle idende dagvaard ing nader 

is omschreven, ni t wu zijn een "zich vestige1, 
in een Rijkskanaal". 

R equirant acht het beroep in cassatie tegen 
het geheele vonnis, ook voorzoover daarin eer_ 
vrijspraak is vervat, ontvankelijk, zulks wijl 
uit de moti veering door den Kantonrechter van 
deze vrijspraak duidelijk is dat deze vrijspraak 
is een bedekt ontslag van rechtsvervolging 
wijl toch de niet-bewezenverklaring betreft 
niet de handelingen van ve rdachte zooa ls die 
in de dagvaarding zijn vermeld, doch de qua
] ificatie dier handelingen door den stell er van 
de dagvaarding gegeven, met name de woor
den: ,,zich heeft gevestigd in het kanaal door 
Zuid-B eveland", sprekende de kantonrechter 
verbis express is uit dat hij, bewezen achtende 
verdachte's handelingen voorzoover ter zake 
van belang, niet bewezen ach t dat deze han
delingen zouden opleveren "zich vestigen in 
een Rijkska naal". aar zijn oordeel is deze 
vraag juist in het ged ing, in beide onderdeelen 
van het vonn is, immers tot ontslag van rechts
vervolging komt de kantonrechter, wijl hij de 
feiten, gesteld in het tweede deel van de dag
vaarding, bewezen achtende deze niet strafbaar 
oordeelt wijl deze a lleen strafbaar zouden zijn 
indien ze geacht konden worden op te leveren: 
,,zich vestigen in een Rijkskanaal" . 

Als grond voor het middel geeft requ irant 
alleen aan de, volgens hem door en vanwege 
Zijne Excell entie den Minister van W aterstaat 
voorgestane opvatting dat "zich vestigen in 
een Rijkskanaal" o.m. is de daad van hem 
die op een Rijkskanaal uitoefent het rivier
venterijbedrijf, niet a lleen dan wanneer daar
door de uitoefen ing van het rivierventerij
bedrijf wordt aangevangen, doch integendeel 
een daad die herhaald wordt eiken dag waar
op dat bedrijf wordt ui tgeoefend, zoodat de 
rivierventer in de uitoefening van zijn bedrijf, 
eiken dag waarop hij dat bedrijf uitoefent zich 
telkens opnieuw voor dien dag vestigt in dat 
kanaal, welke daad a lsdan tot uiting komt 
wanneer hij handelt a ls in de dagvaarding, 
met name in het tweede onderdeel daarvan 
omschreven. 

Scherp gesteld acht ik de zaak niet, noch in 
de telastelegging, noch in het middel van 
requirant. 

De telastelegging stelt voor zoover het er in 
deze zaak op aankomt: 

prima ir dat verdachte zich op een gegeven 
namiddag om half vier in het Kanaal met een 
vaartuig heeft gevestigd tot het uitoefenen van 
het r ivierventerijbedrijf. 

Deze vorm van tclastelegging bevat niet 
anders dan de woorden van art. 56 van het 
Al gemeen R eglement van Politie voor Rivie
ren en Rijkskanalen. 

De Kantonrechter acht deze dagvaarding 
blijkens zijn bovenvermelde overwegingen be
treffende het primair telastegelegde een vol
doende feitel ijke omschrij ving, en komt tot een 
vrijspraak, op grond dat niet bewezen is, op 
grond van wat hij onder het "zich vestigen" 
als juridisch begrip verstaat. 

R equirant acht deze bes! issing een bedekt 
ontslag van rechtsvervolging, en kwam daar
om ook van deze vrij spraak in cassat ie. Ten 
onrechte zegt hij m. i. ter toelichting, dat de 
niet-bewezenverklaring betreft: niet de han
delingen van verdachte zooals die in de dag-
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vaarding zijn vermeld, doch de qualificatie 
dier handelingen door den steller der dag
vaarding gegeven, met name de woorden "zich 
heeft gevestigd in het Kanaal". 

Hierin kan requirant naar mijn meening 
moeilijk gelijk hebben, want in de primaire 
telastelegging wordt alleen gesproken van een 
zich vestigen en verder geen enkele "hande
ling" opgenoemd; slechts het doel van het 
zich vestigen wordt genoemd. 

In de subsidiaire telaste legging komen eerst 
de verschillende handelingen ter sprake. 

Kennelijk bedoelde dus de stel ler der telaste
legging met "zich vestigen" in de primaire 
omschrijving, een feitelijk begrip. 

Wellicht wilde hij een uitspraak verkr ijgen 
over de vraag of "zich vestigen" al dan niet 
een feitelijke omschrijving is, want wanneer 
dit niet de bedoeling mocht zijn, is mij het 
verschil tusschen de primaire en subsidiaire 
telastelegging niet bepaald duidelijk. De laat
ste toch noemt een reeks van handelingen, 
welke een zich vestigen kunnen opleveren. 

Hiermede kom ik tot de vrijspraak van den 
Kantonrechter betreffende het zich vestigen. 
Wan11eer ik de rechtspraak op art. 143 Sv. 
(oud) en art. 261 Sv. (geldende wet), woals 
die b.v. in Léon van Bemmelen onder art. 261 
Sv. is opgenomen naga, kan ik niet een richt
snoer vinden om met stelligheid te zeggen of 
.,zich vestigen" woals het in het thans behan
delde art. 53 Alg. R egl. van Politie, enz. 
voorkomt, naast het juridisch begrip ook een 
feitelijke beteekenis heeft. 

Ik ben genegen in "zich vestigen" ook een 
feitelijk begrip te zien, al ontveins ik mij 
geenszins, dat deze term op zich zelf een 
samenvatting is van een reeks van feitelijke 
handelingen. Dit is echter ook het geval met 
de reeksen van te1men welke vermeld zijn op 
blz. 659 vlg. van het evenvermelde werk. Zoo. 
lang de wet voor een vervolging eischen stelt 
als in art. 261 Sv. nu eenmaal het geval is, 
zullen deze op zichzelf onvruchtbare vragen 
beantwoord moeten worden. 

Ik stel mij dus op het standpunt, dat ik des 
Kantonrechters uitlegging juist acht, en kom 
dan tot de slotsom, dat het cassatieberoep 
tegen de vrijspraak niet-ontvankelijk is. 

Het in de tweede plaats telastegelegde achtte 
Je Kantonrechter bewezen doch zoowel hij a ls 
in hoogcr beroep de Rechtbank, ontsloegen 
van rechtsvervolging, omdat de daar genoem
de feitelijke handelingen bij e lkaar genomen 
geen "zich vestigen" opleveren. 

De gronden daartoe zijn dezelfde a ls die 
welke do Kantonrechter ontwikkeld heeft 
t.a. v. het begrip "zich ,·estigen". In dit 
woord , ontleend aan het begrip "vast", zit het 
begrip: duurzaam, blijvend. u is alleen be
wezen verklaard dat gerequireerde de hande
lingen verrichtte in den namiddag van een 
bepaalden dag. Wanneer niet meer bewezen 
kon worden, vervalt daarmede reeds de ge
dachte aan "blijvend of duurzaam". Dit kan 
m. i. si chts bewezen verklaard worden, wan
neer de handelingen zich uit trekken over 
zekere t ijdsduur of wanneer uit die gedragin
gen gerequireerde's bedoel ing bleek zijn han
del in gen over zekeren tijd voort te zetten. Ik 
merk nog op, dat de wordingsgeschiedenis van 
het Algemeen R eglement, als zijnde een Ko-

ninklijk Besluit niet bekend is, zoodat ook de 
bedoeling van het "zich vestigen" - wetster
men hebben nu eenmaal dikwijl s een van het 
taalgebruik afwijkende beteekenis - niet kan 
worden nagegaan, tenzij men "zich vestigen" 
genoemd in dit Regl ement, synoniem zou wil
len verklaren met "gebruik maken" in art. 1 
der Wet van 28 F ebruari 1891, S. 69, waarop 
het K. B. berust. Zoover meen ik niet te kun
nen gaan, a l zouden de in de tweede plaats in 
de telastelegging genoemde feiten dan wel een 
,.zich vestigen" kunnen opleveren . 

Een argument de termen als synoniem te 
beschouwen zou gevonden kunnen worden in de 
omstandigheid, dat art. 56 (zich vestigen) 
voorkomt in titel II van het K. B., genaamd 
"Bepalingen, betrekkelijk het gebruik maken 
van rivieren , kanalen en verspreide havens." 

Ik acht dit echter ontwrichting van de be
teekenis der woorden. ,.Zich vestigen" kan 
men wel niet doen ronder "gebruikmaken", 
doch omvat m. i. veel meer. 

Ik acht derhalve het middel onjuist, waarbij 
ik er nog op wijs, dat requirant voor de door 
hem a ls opvatting van den Minister van Wa
terstaat vermelde uitlegging van zich vestigen 
geen gronden aanvoert. 

Ik concludeer derhalve tot niet-ontvankelijk
verklaring van het beroep, voor zoover tegen 
de vrijspraak gericht, en overigens tot ver
werping. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
S., a l thans v. t. van art. 56 en van art. 97 

van het Algemeen Reglement van Politie 
voor Rivieren en Rijkskanalen door, bij be
vestiging van 's Kantonrechters vonnis , het in 
's Kantonrechters vonnis neergelegd oordeel 
tot het hare te maken en daarmede met den 
Kantonrechter te oordeelen dat de uitoefening 
van het rivierventerijbedrijf op een Rijks
kanaal zooals dat in de inleidende dagvaarding 
nader is omschreven, niet wu zijn een " zich 
vestigen in een Rijkskanaal". 

0. dat aan den gerequireerde bij inl eidende 
dagvaarding is ten laste gelegd: (zie con
clusie} ; 

0. dat de Kantonrechte1· bij het bevestigde 
vonnis, met vrijspraak als voormeld, de pri
maire telastleggi ng niet wettig en overtuigend 
bewezen heeft verklaard en voorts, wat de 
subsidiaire telastlegging betreft, heeft bewezen 
verklaard, dat de gerequireerde in den namid
dag enz. (zie conclusie); 

dat de Kantonrechter echter dit bewezene, 
met ontslag va n rechtsvervolging a ls voormeld, 
niet strafbaar heeft geoordeeld; 

0. dat de Kantonrechter de gegeven vrij
spraak als volgt heeft gemotiveerd; 

.,dat het op één dag enz. {zie conclusie); 
dat voorts diezelfde gronden den Kanton

rechter hebben geleid tot het oordeel, dat de 
bewezen ver ki aarde fe iten n iet opleveren een 
zich vestigen in het bij dagvaarding genoemde 
kanaal, zoodat deze niet eene overtreding op
leveren van het bepaalde in art. 56 lid 1 
aanhef en sub 1 ° van het "Algemeen regle
ment van politie voor Rivieren en Rijkskana-
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Jen" , terwijl ten slotte nog is overwogen, dat 
die feiten ook niet bij eenige andere wettelijke 
bepaling zijn strafbaar gesteld; 

0. dat requirant bij zijne schr iftuur in hoofd
zaak heeft aangevoerd: 

1 °. dat het beroep, ook wat de vrijspraak 
betreft, ontvankelijk is, daar uit de motivee
ring dier vrijspraak blijkt, dat de niet-bewe
zenverklaring betreft, niet de handelingen van 
verdachte, woals die in de dagva arding zijn 
vermeld, doch de qualificatie dier handelin
gen, door den steller der dagvaarding gege
ven, waarbij de kantonrechter met wovele 
woorden uitspreekt, dat hij verdachte's han
delingen, voorwover ter zake van belang, be
wezen acht; 

2°. dat het bewezene ten onrechte niet straf
baar is geoordeeld, daar immers "zich vestigen 
in een Rijkskanaal" o.m. is de daad van hem 
die op een Rijkskanaal uitoefent het riv ier
venterijbedrijf , nie t alleen dan, wanneer daar
door de uitoefening van het r ivierventersbe
drijf wordt aangevangen, doch integendeel een 
daad, die herhaald wordt eiken dag, waarop 
dat bedrijf wordt uitgeoefend, zoodat de rivier
venter in de uitoefening van zijn bedrijf, eiken 
dag, waarop hij dat bedrijf uitoefent, zich 
telkens opnieuw voor dien dag vestigt in dat 
kanaal, welke daad alsdan tot uiting komt, 
wanneer hij handelt als in de dagvaarding, 
met name in het tweede onderdeel daarvan, 
omschreven. 

Ten aanzien van de vraag, of het beroep, 
wat de gegeven vrijspraak betreft, ontvan
kelijk is; 

0 . dat in de primaire tel astlegging de uit
drukking "zich vestigen in genoemd kanaal" 
door den steller der dagvaarding moet zijn 
gebezigd in den zin, welke die uitdru½:king 
heeft in art. 56 van het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren en Rijkskanalen, 
zoodat moet worden onderwcht, of de K a n
tonrechter , den gerequireerde van dit zich 
gevestigd hebben vrijsprekende, bedoel de op
vatting aan zijne beslissing heeft ten grond
slag gelegd; 

dat nu daargelaten de vraag, of niet het op 
één dag 'verrichten van zekere handelingen of 
het op één dag zich in een bepaalden toestand 
bevinden, uitdrukking kan zij n van een vesti
g ing in een kanaal tot uitoefening van een 
bedrijf de Kantonrechter terecht van oordeel 
was, dat het met een vaartuig in korte tra
jecten zich op en neer begeven in een kanaa l 
en het la ngszij varen bij schippers van aldaar 
li ggende schepen ten e inde waren te koop aan 
te bieden of te verkoopen, welke waren wor
den betrokken van eene op den wal in voor
raad zijnde hoeveelheid, niet oplevert het zich 
vestigen in dat kanaa l ; 

dat immers genoemde bepaling, waarbij is 
verboden ronder door of van wege den Minis
ter verl ~ende vergunning "zich met eenig 
vaartuio- of vlot in eene rivier, een kanaal of 
eene ha

0

ven te vestigen tot het uitoefenen van 
een bedrijf, het drijven van handel , het . hou
den van herberg, het verleenen van huisves
ting of het houden van vast verblijf", er op 
wijst dat met het "zich vestigen" met een 
vaartuig in een kanaal is bedoeld eene min of 
meer duurzame verbinding met het kanaal, 

waarin zich dat vaartuig bevindt, en deze min 
of meer duurzame verbinding niet noodzake
lijk l igt opgesloten in de handelingen, welke 
de Kantonrechter ten aanzien van gerequi
reerde al s vaststaande heeft aangenomen: 

0. da t derhalve, wat e r overigens van des 
Kantonrechters overwegingen mocht zijn, in 
elk geval n iet is gebleken, dat de vrijspraak 
niet op den g rondslag der telastlegging is ge
geven, zoodat het daartegen gericht beroep 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard; 

0. dat uit het bovenstaande tevens volgt, dat 
het tegen het ontslag van rechtsvervolging 
gericht middel van cassat ie ongegrond is; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in zijn 
beroep, voorzoover het tegen de gegeven vrij
spraak is gericht ; 

Verwerpt het beroep voor het overi ge. 

(N. J.) 

31 Mei 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Crisis-Suikerbesluit 1933 art. 2a). 

De grief, dat het Hof, hoewel reg. t er 
zake van het subsidiair t elastegelegde werd 
vrijgesproken, dje subsidiaire tela-stelegging 
weder in zijn onderzoek zou hebben be
trokken, kan niet slagen. 

Uit de verklaringen van getuigen en van 
verd. zelf beeft het Hof het bewijs kunnen 
putten, dat verd. aan het primair telastege
legde feit [m. n. het in voorraad hebben 
van + 353 kg, bij vervaardiging binnens
lands met accijns belast e suiker, t erwijl 
niet de gebeele hoeveelheid was gedekt door 
een document of peilbewijs niet ouder dan 
drie maanden na den dag van afgifte of 
van de laatste verlenging van den geldig
heidsduur] schuldig was op 18 Dec. 1935, 
ten tijde van het omstreeks twee uur in den 
namiddag door de betrokken ambtenaren 
begonnen onderzoek. 

De bewoordingen van art. 2a van het 
Orisis-Suikerbesluit 1933 laten geen andere 
uitlegging toe, dan dat, indien <le voorraad 
grooter is dan 25 kg en niet volleclig is 
gedekt. het in voorraad hebben t. a. v . 
die gebééle voorraad is verboden. 

Op het beroep van J. W. S. , winkelier te 
Houthem, req. van cassatie tegen een arrest 
van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 
Februari 1937, naa r welk Hof deze zaak was 
verwezen bij arrest van den H. R. van 30 
Nov. 1936, nadat bij dat arrest was vernietigd 
een vonnis van de Arr.-Rechtb. te Maastricht 
van 30 Mei 1936, bij hetwelk - behalve ten 
aanzien van de opgelegde straf - was beves
t igd een vonnis van den Kantonrechter te 
Maastrich t van 10 April 1936 - zijnde bij het 
th ans bestreden arrest laatstgenoemd vonnis 
vernietig d, en requirant ter zake van: ,,Han
delen in strijd met een der bepalingen krach
tens art. 9 der Landbouw-Crisiswet 1933", met 
aanhaling van de artt. 1, 9 en 31 d ier wet, 
1 en 2a van het Crisis-Suikerbesluit 1933, 23 
en 91 Sr., veroordeeld tot een geldboete van 
zevenhonderd gulden, met bepaling van den 
duur der vervangende hechtenis op twee 
maanden. 
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Conclus ie van den Adv.-Gen. Wij nveldt. 

Blijkens de inleidende dagvaarding stond 
requirant voor den Kantonrechter te Maastricht 
terecht, ter zake, dat hij op of omstreeks den 
18 December 1935 te Houthem in voorraad 
heeft gehad een hoeveelheid van circa 353 kg 
althans van meer dan 25 kg, bij vervaardiging 
binnenslands met accijns belaste su iker, niet 
zij nde melasse of stroop, terwijl n iet de ge
heele hoeveelheid van die in voorraad zij nde 
suiker overeenkomstig door den Minister van 
Financiën gegeven voorschriften was gedekt 
door een document of peilbewijs niet ouder 
dan dr ie maanden na den dag van a fgifte of 
van de laatste verlenging van den geldi g
heidsduur; a lthans indien ter zake van het 
boven ten laste gelegde geen veroordeel ing 
mocht volgen, dat hij op tijd en plaats voor
meld in voorraad heeft gehad een hoeveelhe id 
van circa 200 kg, althans van meer dan 25 kg 
bij vervaardiging binnenslands met accijns 
belaste suiker, niet zijnde melasse of stroop, 
terwijl die in voorraad zijnde suiker niet over
eenkomstig door den Minister van F inanciën 
gegeven voorschriften was gedekt door een 
document of pei lbewijs n iet ouder dan drie 
maanden na den dag van afgifte of van de 
laatste verlenging van den geldigheidsduur. 

Deze zaak werd daarna in hooger beroep en 
in cassatie behandeld. 

De H. R. vernietigde op 30 ovember 1936 
het vonnis der Arr.-Rechtbank te Maastricht, 
op 30 Mei 1936 in hooger beroep gewezen, 
waarbij met wijziging van de straf en de 
bijkomende straf was bevestigd het door den 
Kantonrechter te Maastricht op 10 April 1936 
up tegenspraak tegen verdachte gewezen von
n is, bij hetwelk verdachte ter zake van .,Han
delen in strij d met een der bepalingen krach
tens art. 9 der Landbouw-Crisiswet 1933" met 
aanhal ing der artt. 23, 33 en 91 Sr., 1, 9, 31 
en 36 der Landbouw Crisiswet 1933 en 1 , 2a 
en l◊ van het Crisis Suikerbesluit 1933, werd 
vernordeel d . 

De H. R. ovenvoog ambtshalve, ,,dat de 
Kantonrechter heeft bewezen verklaard, dat 
requ irant het hem pr imair telastegelegde heeft 
begaan, met dien verstande dat hij omstreeks 
18 December 1935 te Houthem in voorraad 
heeft gehad een hoeveelheid van meer dan 
25 Kilogram; 

dat, naar aanleiding van een door req uirants 
raadsman voorgedragen verweer, de Kanton
rechter in zijn vonnis, na voormelde bewezen
verklaring, nog heeft overwogen : ,,dat de 
aanwezigheid van een peilbewijs betreffende 
de bij verdachte aanwezige suiker op 18 Dec. 
1935 niet kan leiden tot vrijspraak van het
geen hem pr imair is ten laste gelegd, vermits 
toch bij de dagvaarding is gesteld, dat hij op 
of omstreeks gemelden datum de suiker in 
kwestie heeft aanwezig gehad en Wij dan ook 
a ls bewe,,en aannemen, dat verdachte om
streeks 18 December 1935 en wel vóór dien 
datum meer dan 25 Ki logram suiker als in 
de dagvaard ing omschreven aanwezig had, 
welke suiker niet gedekt was door een niet 
ouder dan drie maanden zij nd document over
eenkomstig door den Minister van Financiën 
gegeven voorschriften; dat dan ook art. 2a 
van het Crisis-Suikerbeslu it 1933 ten deze wel 

degelij k van toepassing is, wodat het is een 
strafbaar fe it en dat de verdachte deswege 
strafbaar is· " 

waarna de Kantonrechter dan nog over
weegt, dat het meer of anders telastegelegde 
niet wettig en overtu igend is bewezen, en re
qu irant daarvan moet worden vrij gesproken ; 

dat evenwel de Rechtbank in het bestreden 
vonnis overweegt: 

" dat de raadsman van verdachte tot di ens 
verded iging heeft aangevoerd, dat, vermits de 
telastelegging betrekking heeft op het t ij dstip, 
waarop de suiker ten laste van verdachte 
inbeslag is genomen, verdachte daarvan moet 
worden vrijgesproken, daar toch op het t ij dstip 
der bes laglegging zijn suikervoorraad gedekt 
was door een dienzel fden dag afgegeven pe il 
bewijs, doch , daargelaten, dat het primair ten 
laste gelegde evenzeer is bewezen a ls geschied 
op het tijdstip, waarop de ambtenaren, toen 
zij het pei lbewijs afgaven, den su ikervoorraad 
en de ter dekking aanwezige documenten heb
ben nagegaan, op welk tijdstip de telasteleg
ging mede betrekking heeft, bij d it verweer 
over het hoofd wordt gez ien, dat de ambtena
ren zooals zij als getu igen hebben verklaard, 
bij de afgifte van dat peilbewijs slechts hebben 
gehandeld ter uitvoering der A lgemeene Wet, 
gel ij k ook uit hun hoedanighe id van ambte
naren der Invoerrechten en Accijnzen voort
vloeit, zonder dat peilbewijs mede te doen 
strekken tot dekking overeenkomstig art. 2a 
van het Crisis-Suikerbesluit 1933, aan wel ks, 
van d ie der A lgemeene Wet afwij kende, be
pal ingen zij verk laren niet eens te hebben 
gedacht; 

dat hieruit duidelijk bl ijkt dat de Recht
bank, in strijd met vorenaangehaalde steil ige 
beslissing des Kantonrechters, als bewezen 
aanneemt dat requirant het telastege legde 
heeft begaan niet alleen op een dag vóór 18 
December 1935, maar mede op dien, door den 
Kantonrechter uitdrukkelij k u itgesloten , da
tum - in verband waarmede dan ook de weer
legging van het gevoerd verweer geheel anders 
luidt - , woda:t de overwegingen der Recht
bank niet konden leiden tot bevestiging van 
het vonnis van den Kantonrechter ten aanzien 
van de bewezenverklar ing, en d ie bevestiging 
dus niet voldoende met redenen is omkleed; 

dat, nu reeds op d ien grond het vonnis der 
Rechtbank niet zal kunnen worden in stand 
gehouden , de daartegen aangevoerde middelen 
onbesproken kunnen blijven," en het vonnis 
vernietigend , verwees de H. R. de •--iak naar 
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ten einde 
op het bestaande beroep te worden berech t en 
afgedaan. 

Dit Hof nu heeft in deze zaak op 8 Februari 
1937 opnieuw arrest gewezen en daarbij het 
vonnis van den Kantonrechter te Maastricht 
van 10 April 1936 vernietigd, op grond, dat 
de bewezenverklaring van het aan den ver
dachte bij inleidende dagvaard ing primair ten 
laste gelegde in het beroepen vonnis niet be
hoorlijk met redenen is omkleed, zoodat dat 
vonnis niet in stand kan bi ij ven. 

Het Hof kwam tot de slotsom, dat door 
de bewijsmiddelen wettig en overtuigend 
is bewezen, met de schuld van den verdachte 
daaraan, hetgeen hem bij in leidende dagvaar
d ing primair is ten laste gelegd, met d ien 
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verstande, da t hij het fe it gepleegd heeft op 
den 18 December 1935 en dat h ij in voorraad 
heeft gehad eene hoeveelheid van circa 353 
kg suiker . H et gaf hieraan de benaming va n : 
" H andelen in strij d met een der bepal ingen 
krachtens a rt. 9 der L a ndbouw Cris iswet 
1933" , zijnde overt reding, voorzien en 
stra fbaa r gesteld bij a rt. 31 der L andbouw 
Cris iswet 1933, enz. 

Andermaal in cassatie gekomen, d raagt re
quirant thans bij schriftuur al s middelen voor: 

,.I. S ., a ltha ns v. t . van art . 430 Sv. , door
da t het H of de door den K antonrech ter gege
ven v rijspraak, wat betreft de subsidia ire ten 
laste legging , niet heeft geëerbied igd. 

,.U . S., a ltha ns v. t . van a r t . 351 Sv. ; 
doordat het Gerech tshof bewezen achtte, da t 
verdachte het prima ir ten laste gelegde fei t 
heeft begaan, hoewel da t ui t de bewijsmi d
delen n iet kon worden a fgele id. 

.,III. S ., al tha ns v. t. van a rt . 2a Crisissui 
ke rbesl uit, doorda t het Hof het pr ima ir ten 
laste gelegde stra fbaar achtte. " 

H et eerste middel kan niet tot cassatie le i
den, daar het Hof de subsid ia ire. telasteleg
g ing naa r mijn oordeel niet in zijn onderzoek 
be trokken heeft, w oals in di t middel gesteld 
wordt zonder aan te geven waaruit di t blijkt . 

H et H of onderzoch t het prima ir telastege
legde, en zogt a ll een, dat nu het bij dagvaar
ding pr im a ir telastegelegde is bewezen ve r
klaard , het subsidia ir telastegelegde buiten 
bescho uwing kan blijven . D it had ook anders 
ui tgedrukt kunnen worden, doch het Hof heeft 
het subsidi a ire telastegelegde m . i. niet in zij n 
onderzoek betrokken. 

H et tweede mi ddel berust blijkens de toe
] ichting h ierop, dat het Hof a ls bewezen heeft 
aangenomen , da t op bet moment na de peili ng 
en na de vergelijking met de geleidebil jetten 
vaststond, dat de verdach te in zijn winkel een 
voorraad suiker aanwezi g had, in strijd met 
a rt. 2a va n het Suikerbesl uit 1933, en op dat 
moment het strafbare fe it rnl too id was . E ch
te r zou uit geen der bewijsmiddelen blijken, 
dat d ie voorraad n iet geldig gedekt was. 

Naar mij n oordeel kon het H of d it echter 
a fl e iden ui t de ter terechtzit ting afgelegde 
ve rkl ar ingen der am btenaren, die ieder voo r 
zich hebben medegedeeld , da t hij op 18 Dec. 
1935 des namiddags omstreeks twee uu r zich 
met zijn medegetuige begeven heeft naar den 
winke l van verdach te, gelegen te H outhem 
aan den Provincia len weg n° . 373; dat hij 
a lstoen a l daar den verdachte heeft medege
dee ld, dat hij den voorraad su iker kwam pei
len; dat hem bij de peiling gebleken is, dat 
er in gezegden winkel aanwezig was een hoe
veelhe id van circa 353 kg, bij vervaa rdig ing 
binnenslands met accij ns belaste su iker, n iet 
zij nde melasse of stroop; dat hij den ve,·
dachte toen ve rzoch t heeft hem inzage te ver
strekken van de dekkingsbewijzen d ier su ike r ; 
dat de verdach te hem daa rop heeft medege
deeld, dat hij niet in het bezit was van een 
pe il bewijs doch wel van een honderd tal ge le ide
biljetten, welke gelei debiljetten hij hem, ge
tuige, ter hand stelde en wel ke gele idebiljet
ten hij th ans ter 's H ofs te rechtzitt ing aan
wezig ziet; dat hij herhaa ldelijk den ver
dachte heeft gevraagd, o f hij nog documenten 
van lateren datum had , doch de ve rdach te 

a ntwoordde, dat hij niet in het bezit was van 
documenten van nog la teren da tum ; dat de 
hem door verdachte ter hand gestelde gele ide
bi ljetten maandsgewij ,,e waren gerangschikt ; 
dat van voormelde 35 3 kg suike r slechts 77 
kg gedekt was doo r gele idebiljetten niet ouder 
dan dr ie maa nden na den dag van a fg ifte, 
waarbij nog komt, dat de verdachte ter ' s Hofs 
terechtzitting op g rond van e igen wetenschap 
heeft opgegeven: da t de getuigen Franken 
en Giezenaar op 18 D ecember 1935 des nam id
dags omstreeks twee uur eene pe iling hebben 
ver ri cht in zij n te Houthem aan den Provin
c ialen weg n° . 373 gelegen winkel ; da t h ij 
bij di e pe iling is tegenwoordig geweest en 
toen bleek, da t h ij in zijn winkel een hoeveel 
he id van c irca 353 kg suiker in voorraad h ad ; . 
dat hij toen een honderdtal gele idebi ljetten, 
di e maandsgewijze gerangschikt waren, aan 
die get11 igen ter hand -heeft gesteld, en tegen 
d ie getuigel'\ heeft gezegd , da t hij niet in het 
bez it was van een pe ilbewijs en evenmi n va n 
documenten va n nog lateren datum dan voor
melde gele idebiljetten. 

H et vere isch te document of pe ilbewijs ont
brak dus. 

H et derde middel kwam ook de vorige maal 
te r sprake, doch in ve rband met de toen ver
der voorgedragen middelen is er tha ns een 
schakeering in de zaak, daa r het H of, anders 
clan destijds de R echtbank geen ve rbeurdver
k laring heeft ui tgesproken. 

E chter gaat het ook th ans in wezen over de 
vraag van u itl egging van art . 2a 1 Crisis
Su ikerbe luit 1933, en wel va n het begrip 
,,p-ehee1e voorraad" . 

Voor het H of heeft requirant' s raadsma n 
betoogd, dat, indi en de verdach te een straf
baa r fei t heeft gepleegd, hij dit slechts ge
pleegd heeft ten aanzien van 35 3 m in (25 en 
77) is 251 kg suiker , daar h ij 25 kg suiker 
ongedekt aa nwezig moch t hebben , en in elk 
geval 77 kg suiker gedekt was door geldi ge 
documenten. H et Hof verwierp di t verweer 
met de o pmerking, da t het op een onjuiste 
lezing van meergemeld art. 2a van het Su iker
besl ui t 193 3 berust; 

da t toch dit a rt ikel onderscheidt: 
l e. het in voorraad hebben van 25 kg suiker 

en minder, 
2e. het in voorraad hebben va n meer dan 

25 kg suiker, dat in het eerste geval geen 
dekk ingsbewijs vere isch t wordt, en dat in het 
2e geval een dekkingsbewijs van de "geheele" 
hoeveelhe id - derha lve niet slechts van een 
bepaald gedeelte - vere ischt wordt. 

Evenals de vori ge m aal ben ik va n meening, 
dat de bewoordi ngen der bepal ing en het 
systeem der belastingwetgevi ng medebrengen, 
dat de geheele voorraad gedekt moet zijn, 
wanneer meer dan 25 kg aanwezi g is . Alleen 
wanneer er 25 kg of m iuder gevonden wordt 
is deze vrij . 

De middelen onjui t achtend, concludeer ik 
derha lve tot verwerping va n het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

ervatius; 
Gelet op de m iddelen van cassatie, door den 

requi ran t voorgesteld bij schrift uur, en I ui
dende : (zie conclusie ) ; 
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0. dat bij het bestreden arrest, met qual i
ficatie en , trafoplegging a ls voormeld, is be
wezen verkl aard het aan requirant bij dag
vaarding primair telastegelegde, luidende : 
(zie de dagv. in de concl usie); 

zulks met dien verstande, dat requirant het 
fe it heeft gepleeg d op 18 D ecember 1935, en 
dat hij in voorraad heeft gehad een hoeveel
he id van circa 353 kg suiker; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat ter toelichting van dit middel is aange

voerd , dat het Hof de subsidiaire tel asteleg
ging weer in zijn onderwek zou hebben be
trokken, hoewel requirant te dier zake door 
den Kantonrechte r wu zijn vrijgesproken; 

dat evenwel dit middel ni et kan slagen, 
reeds omdat het Hof. na boven vermelde 
bewezenverkl aring, heeft overwogen da t , nu 
het bij inl e idende dagvaarding primair telaste
gelegde is bewezen verklaard, het subsidiaire 
telastegelegde bu iten beschouwing kan bl ijven, 
en <lus de uitgesproken veroordeeling geheel 
buiten de subs idi a ire telastelegging om gaat, 
zoo<lat requirant bij di e grie f - daargela ten 
of zij feitelijken grondslag heeft -- geen enkel 
belang kan hebben; 

0. aangaande het tweede middel: 
dat het Hof bovenvermelde bewezenverkla

ring doet steunen op de feiten en omstandi g
heden, vervat in de volgende bewijsmiddelen : 

a. de eensluidende getuigenve rklaringen van 
de belastingambtena ren Franken en Giezenaar : 

,,dat hij op 18 D ecember 1935 des namid
dags omstreeks twee uur zich met zijn mede
getuige begeven heeft enz. (zie conclusie); 

b. requirants eigen verklaring ter t e rechtzit
ting: 

" dat de getu igen Franken en Giezenaa r op 
18 Decembe r 1935 des namiddags omstreeks 
twee uur eene peiling hebben verricht enz. 
(zie conclusie); 

da t het Hof hieruit - woals in het bestreden 
arrest is ge chied - het bewijs heeft kunnen 
putten, d a t requirant aan het primair telaste
gelegde fe it schuldi g was op 18 December 
1935, ten tijde van het omstreeks twee uur in 
den namiddag door genoemde ambtenaren 
aangevangen onderwek, en requirants bij de 
toe! ich ting tot dit middel gehouden betoog, 
dat zulks ten onrechte wu zijn geschied , in 
cassatie niet ten foetse kan komen; 

0. ten aanzien van het derde middel : 
dat art. 2a van het Crisis Suikerbesl uit 1933, 

voorwoveel hier van belang, luidt : 
"Onverminderd de bepalingen ...... is het 

in voorrand hebben van sui ke r ten aanzien 
van hoevee lheden grooter da n 25 kg slechts 
toegestaan, indien de gehee le hoeveelhe id in 
voorraad zijnde suiker, overeenkomstig door 
Onzen 1inister van Fina nciën gegeven voor
schriften, is gedekt door een document of peil
bewijs niet ouder dan dri e maa nden na den 
dag van afg ifte of van de laatste verle ng ing 
van den ge ldighe idsduur" ; 

dat, blijkens de toelichting, dit middel is 
een herhaling van het ook voor het Hof ge
voerd verweer, da t , indien requirant een straf
baar feit heeft begaan, hij dit slechts heeft 
begaan ten aanzien van 353 verminderd met 
77 kg suiker, daar die 77 kg gedekt waren 
door geldige documenten; 

da t deze stelling , gelijk terecht in het be-

streden a rrest is overwogen, berust op een 
onjuiste lezing van bovenaa ngeh aald artikel, 
wel ks bewoordingen geen andere uitlegging 
toelaten dan dat, indien de voorraad grooter 
is da n 25 kg en niet vol led ig is gedekt, het 
in voorraad hebben ten aanzien van die ge
hééle voorraad ve rboden is; 

dat dus ook het derde midde l n iet juist is; 
V erwerpt het beroep. 

( . J. ) 

2 J uni 1937. KONINKLIJK BESLUI T. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0 • art. 
77.) 

Indien de door het schoolbestuur beoogde 
verandering van inrichting (in casu uitb rei
ding van de speelplaats) hangende de proce
dure tot het verkrijgen van medewerking 
(in casu na weigering door den Raad en 
hangend het beroep bij Ged. Staten) al
r eeds tot stand zou zijn gebracht, t engevol
ge waarvan art. 77 niet meer zou kunnen 
worden toegepast, zou de feit elijke grond 
slag van de oorspronkelijk krachtens art . 72 
ingediende aanvrage zijn vervallen en 
zouden Ged. Staten dienaangaande geen 
beslissing meer vermogen te geven. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroe p, ingesteld door 

het R. K. K erkbestuur van de Parochie va n 
den H. Willibrordus, gevest igd te S int Willi
brord, gemeente Rucphen, tcg-en het bes! uit 
van Ged. Staten van oord-Brabant -van 13 
J anuari 1937, G. n°. 104, IVe afd ., tot n iet
ontvankelijkverklaring van dit bestuur in zij n 
beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente Rucphen van 23 Juni 1936, houden
de we igering van de overeenkomstig a rtikel 
72 der L ager Onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor de vergrooting der spee l
p laats van de R. K . Meisjesschool voor ge
woon lager onderwijs, E 85, te Sint Willi 
brord al daar · 

Den R aad' van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van B estuur, gehoord , adv ies van 
7 April 1937 , n°. 124; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 
M e i 1937, n°. 4639, Afd. L. 0 . ; 

0. dat de raad van de gemeente Rucphen 
in zijne vergadering van 23 Juni 1936 hee ft 
besloten tot niet-inwilliging van de aanvrage 
van het bestuur der R . K . bijzondere lagere 
meisjesschool te S int-Wil] ibrord , houdende 
verzoek om medewerking tot de uitbreiding 
van de speelplaats van de evengenoemde 
school ; 

dat de raad daarbij beeft overwogen , dat 
het bedoelde verzoek eene aanvrage betreft, 
a ls bedoeld in art. 72 de r Lager Onderwijswet 
1920, vermits art. 205 dier wet omtrent uit
breiding der a ldaar bedoelde schol en geen 
regelen bevat ; dat zijne gem eente tot de 
noodlijdende gemeenten behoort; dat geen 
beslissing op aanvrage ingevol ge art. 72 der 
L ager Onderwijswet 1920 door noodlijdende 
gemeenten mag worden genomen, dan na 
vooraf verkregen machtiging der R egeering; 
dat blijkens schrijven van Heeren Ged. Staten 
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van 3 Juni 1936, G. n° . 55, IIIe Afd., bij de 
R egeering, a lsmede bij hun college bezwaar 
bestaat voor de uitbreiding der speelplaats 
gelden beschikbaar te stellen en derha lve de 
vereischte machtiging tot inwillig ing van het 
verzoek ontbreekt; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
slissing bij Ged. Staten van Noord-Brabant 
in beroep was gekomen, dit college bij be
sluit van 13 J anuari 1937, G. n°. 104, IVe 
a fd. , den appellant in het door hem ingestelde 
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard, uit 
overweging, dat het schoolbestuur aan den 
raad der gemeente Rucphen medewerking 
heeft verzocht tot vergrooting van de speel
pi aats zijner bijzondere school; dat het verzoek 
om medewerking tot deze verander ing van 
inrichting, welke vóór de aanvrage nog n iet 
tot stand was gebracht, steunde op art. 72 der 
Lager Onderwijswet 1920; dat het schoolbe
stuur, nadat de gemeenteraad zijne medewer
king had geweigerd, bij hun college in beroep 
is gekomen, doch blijkens ontvangen inlich
tingen inmiddels de bedoelde verandering 
heeft tot stand gebracht; dat ten gevolge 
daarvan a rt. 77 der L ager Onderwijswet 1920, 
dat uitdrukkelijk bij art. 82 van overeenkom
stige toepass ing is verklaard bij verandering 
van inrichting, n iet meer kan worden toege
past· dat aldus de feitelijke grondslag van de 
oorspronkel ijke door het schoolbestuur krach
tens het voormelde a r t ikel 72 ingediende aan
vrage is vervall en, zoodat hun college dienaan
gaande in beroep geene beslissing vermag te 
geven; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het zich met de beslissing van Ged. Staten 
niet kan vereenigen; dat, nog afgezien van de 
vraag, of de omstandigheid, dat de uitbre iding 
inmiddels zou zijn tot stand gekomen, aanlei
ding zou moeten zijn om het bestuur in zijn 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren, het 
schoolbestuur het feit moet constateeren, dat 
de uitbreiding nog niet tot stand is gebracht; 
dat de overweging van Ged. Staten derhalve 
op eene onjuiste informatie moet berusten; 
dat fe it is, dat de, overigens versleten, houten 
schutting door de straatjeugd was afgebroken, 
in verband waarmede het bestuur een nieuw 
ij ze ren hek heeft aangeschaft; dat h et be
stuur, in verband met zijn hangend verzoek 
om uitbreiding van het speelterre in, besloot, 
dat hek nog niet te pl aatsen, ten einde extra
kosten, di e dan voor de gemeente zouden ont
staan, omdat dan het hek, om de oude speel 
plaats aangebracht, weer zou moeten worden 
verplaatst , te voorkomen; dat hieruit toch be
zwaarlijk de conclusie kan worden getrokken, 
dat de verandering reeds heeft plaats gehad 
en dat ook overigens geen enkele daad door 
het bestuur is gesteld, waarui t zulks zou 
kunnen blijken; da t het bestuur dan ook ten 
onrechte in zijn beroep niet-ontvanke lijk is 
verklaard en Ged. Staten wel degelijk ten 
aanz ien van de zaak zelve eene beslissing h ad
den moeten nemen; dat, wat de zaak zelve 
betreft, de raad zijne medewerking alleen had 
kunnen weigeren, wanneer de aanvrage de 
normale eischen, aan h et geven van lager 
onderwijs te stellen, had overschreden; dat 
zulks niet het geval is en ook door den raad 

L. ln7. 

niet wordt overwogen ; dat het bestuur er in 
dit verband op moge wijzen, dat de inmiddels 
overleden Inspecteur de uitbreiding van de 
speelplaats een noodzakelijk en logisch com
plement achtte van de ui tbre iding der meisjes
school, welke reeds eerder tot stand was ge
komen en waardoor een gedeelte der spael
plaats was weggevallen ; dat ook u it het 
advies van den tegenwoordigen Inspecteur 
bl ijkt, dat hier geen sprake is van overschrij
ding der normale e ischen; dat de Inspecteur 
toch verklaart, dat het zeer wenschelijk is, 
dat het vrijgekomen terre in bij de speel plaats 
getrokken wordt, dat de Inspecteur daar wel 
op laat volgen, dat zulks " niet absoluut nood
zakelijk" is, doch dat de in de àl of niet 
absolute noodzakelijkheid toch moeilijk de be
grenzing der normale e ischen gevonden kan 
worden, terwij l het schoolbestuur overigens 
nog betwist, dat hier niet van eene absolute 
noodzakelijkheid sprake zou zijn ; dat in
tegendeel door zijn bestuur moge gewezen 
worden op de verkl a ringen van het gemeente
bestuur van Etten en L eur - onder welks ge
bied de aan de speelplaats grenzende straat is 
gelegen en welke gemeente een gedeelte van 
de kosten moet betalen - en van de Rijks
veldwacht, waaruit blijkt, dat deze de uit
breiding dringend noodzakelijk achten en er 
dus zeker geen sprake is van overschrijdint' 
der normale eischen · da t de raad dan ook 
ten onrechte we igerde zijne medewerking te 
verleenen; 

0. dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn, 
dat, indien de door het school bestuur beoogde 
uitbreiding van de speelpl aats hangende de 
procedure tot het verkrijgen van medewerking 
alreeds tot stand zijn gebracht, ten gevolge 
waarvan het bepaalde bij a rt. 77 der L ager 
Onderwijswet 1920 niet meer zou kunnen wor
den toegepast, de fe itelijke grondslag van de 
oorspronkelij k krachtens a rt. 72 ingediende 
aanvrage zou zijn vervallen en hun college 
dienaangaande geen beslissing meer zou ver
mogen te geven; 

dat zulks echter hier niet is geschied· 
dat toch, blijkens de stukken, van ee~e in

richting van het - bere ids aan het schoolbe
stuur toebehoorende - terre in, waarmede de 
speelplaats zal worden vergroot, overeenkom
stig zijne bestemming nog geen sprake is ge
weest; 

dat weliswaar de schutting tusschen dit ter
rein en de bestaande speel plaats van de 
school door de baldadigheid van de jeugd ver 
dwenen is, ten gevolge waarvan de school
kinderen ook van het meerbedoelde terrein 
voor hun spelen gebruik maken, doch dat 
deze omstandigheid er niet toe kan leiden 
aan te nemen, dat de voorgenomen uitbre iding 
van de speelplaats alreeds door het schoolbe
stuur zou zij n tot stand gebracht ; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ged. 
Staten niet kan worden gehandhaafd; 

0 . ten aanzien van de zaak zei ve; dat 
krachtens art. 75, 2e lid , der Lager Onderwijs
wet 1920 de medewerking slech ts wordt ge
weigerd, wanneer niet aan de in art. 73 om
schreven vereischten is voldaan, terwijl inge
volge artikel 4 van de gewijzigde wet van 4 
Augustus 1933, S. 414, eene aanvrage o. m. 
om de benoodigde gelden te ontvangen voor 

15 
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den verbouw of de verandering van inrichting 
van een schoolgebouw mede moet worden ge
wei gerd, indien door inwilliging daa rvan de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden overschre
den ; 

dat geen van de genoemde weigeringsgron
den hier aanwezig is; 

dat in het bijzonder niet gezegd kan wor
den, dat door inwilliging van de aanvrage de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stell en, zouden worden over
sch reden ; 

dat toch blijkens, de overgelegde ambtsbe
richten van het Rijksschooltoezicht de opper
vl a kte der bestaande, in verband met eene 
reeds eerder plaats gehad hebbende uitbreiding 
van de school verkleinde, speelplaats van on
geveer 11/2 m2 per leer! ing zeer beperkt is en 
een grootere oppervlakte zeer wenschelijk 
moet worden geacht, mede om te voorkom en, 
dat de kinderen op straat blijven spelen met 
de daaraan voor hen verbonden gevaren; 

dat met het oog op een en ander van eene 
buitenspori ge uitgave of eene overschrijding 
van de " normale eischen" hier geen sprake 
is· 

dat de noodlijdendheid van de gemeen te 
Rucphen daarin geen verandering brengt; 

dat weliswaar in de huidige omstandigheden 
ook de uitgaven van de bijzondere scholen 
redelijkerwijze behooren te worden beperkt, 
doch dat in het onderwerpelijke geval het be
lang van de schooljeugd medebrengt, dat de 
voorgenomen uitbreiding van de speelplaats 
tot stand gebracht wordt; 

dat de daarvoor gevraagde medewerking 
mitsdi en alsnog behoort te worden verleend; 

Gezien de L ager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietig ing van het bestreden beslui t 
van Ged. S taten van oord-Brabant van 13 
Janua ri 1937 , G. n°. 104, IVe Afd., het be

·sluit van den raad der gemeente Rucphen 
van 23 Juni 1936 te vernietigen, met bepaling, 
d at de door het schoolbestuur gevraagde mede
werking alsnog moet worden verleend. 

Onze Mi n ister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast enz. 

(A. B . ) 

4 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(B. W. art. 1401; Merkenwet art. 3.) 

H et Hof heeft geoordeeld, dat de normale 
beteekenis van het woord" véritable" in d en 
parfumeriehandel was en gebleven is enkel 
kwaliteitsaanduiding, ook al zou het woord 
in dien handel mede de beteekenis hehben 
verkregen van : afkomstig van Boldoot. 

Met juistheid heeft het Hof beslist, dat 
verweerder, die dat woord voor zijne waren 
gebruikt, niet, omdat B oldoot dat woord 
eerder heeft gebezigd, onrechtmatig jegens 
Boldoot handelde. Immers, de gelegenheid 
om in zekeren tak van handel een woord te 
gebruiken, dat daarin voorschreven betee
kenis heeft, kan niet door een bepaalden 
handelaar, ook niet door een n og zoo veel
vuldig gebruik zijnerzijds van dat woord, 
aan anderen worden afgesneden. 

De Naam looze V ennootschap Eau de Co
lognefabriek J . C. Boldoot, gevestigd te Am
sterdam, eischeres tot cassatie van een op 8 
September 1936 door het Gerechtshof te 's-Her
togenbosch t usschen partijen gewezen a rrest 
(A. B. 1937 blz. 399, R ed.), (advocaat Mr. Ir. 
J. van H ettinga Tromp, 

tegen: 
de Naamlooze V ennootschap Zeep- en .Par
ftuneriefabrieken v/h C. J . E. R edelé N. V ., 
gevestigd te Eindhoven, c.s., verweerders in 
cassatie, advocaat Mr. J . Rayrna kers; gepleit 
door Mr. H. J . Passtoors . 

Conclusie van den Proc.-Gen. B es ier. 

Post alia: 
H et middel tot cassatie luidt: 
"S. of v. t. van artt. 1401 , 1402 en 1403 

B . W. i. v. m. a rt. 3 M erkenwet ; art. 48 Rv. 
en art. 10bis van het Unieverdrag van 's-Gra
venh age (Herziene Unieverdrag van Parijs ) 
van 6 November 1925 (S. 1928 n°. 1%) in 
verband met art. 1 der goedkeuringswet van 
15 Maart 1928 S. 64 ; 

,,doordat het Hof: 
"na verwerping van de eerste in a ppè l door 

e ischeres aangevoerde grie f, gericht tegen de 
besliss ing van de R echtbank, dat " Véritabl e" 
niet is een merk, waarop eischeres in den 
eau de cologne-handel het uitsluitend recht 
heeft, zulks op de in het arrest verme lde 
gronden, 

"omtrent de tweede door e ischeres in appèl 
aangevoerde g ri e f, waarbij zij opkwam tegen 
de beslissing der R echtbank, dat Redelé door 
de haar bij dagvaarding verweten handelingen 
zich niet heeft schuldi g gemaa kt aan een on
rechtmatige daad jegens Boldoot 

,,overweegt en beslist: 
" dat Boldoot ter ondersteuning van deze 

grie f aanvoert. dat indien. zooals ook de 
R echtbank aanneemt, ve rwarringsgevaar be
staat, de zorgvuldi gheid, die de geïntimeerde 
heeft in acht te nemen, medebrengt, dat zij 
zich onthouden zal van handelingen , waar
door verwarring ontstaat van ha re waren met 
d ie van hare concurrenten , en zij dus, ook al 
wu bedoeld woord geen merk kunnen zijn 
voor haar eau de cologne, n iet mag gebruiken 
het woord "Véritable", waardoor het koopend 
publiek in de meening komt met van Boldoot 
afkomstige eau de cologne te doen te hebben; 

,,dat ook deze grief is ongegmnd: 
"a. dat toch het volkomen normaal gebruik 

van een voor kwaliteitsaanduiding bestemd en 
geëigend woord bezwaarlijk een onrechtige 
daad kan opleveren jegens een h a ndelsconcur
rent, die datzelfde woord, zij het eerder voor 
zijne waren gebruikte, ' 

., IJ. dat d it a ll een anders zou kunnen zijn , 
indien die handelsconcurrent 'JP een ige rlei 
wij ze het recht zou hebben verkregen tot het 
uitsluitend gebruik van dat woord, dorh van 
een dergelijk recht, gelijk boven is over
wogen'' 

,, t. w . omdat, ook al zou wat Boldoot overi
gens stelde juist zijn, het woord "Véritable" 
naar de normale beteekenis in het spraak
gebruik van echt en onvervalsch t is enkel 
kwaliteitsaanduiding, welke functie door een 
speciaal gebruik van dat woord niet knn wor-
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den verdrongen, en het daarom niet het onder
scheidend vermogen om als merk in aanmer
king te kunnen komen 

,,hier geen sprake is; 
" dat daaruit volgt, dat, nu wat Boldoot aan 

Redelé verwijt, enkel is het gebruik voor haar 
eau de cologne van het woord "Véritable", de 
Rechtbank terecht ook dezen grondslag voo1· 
toewijzing der ingestelde vordering niet. vol
doende heeft geacht;" 

,, Ten onrechte: 
omdat ook het volkomen normaal gebruik 

- in den zin waarin het Hof dit bedoelt -
van een voor kwaliteitsaanduiding bestemd en 
geëigend woord, waartoe in het algemeen een 
ieder gerechtigd is, een onrechtmatige daad 
kan opleveren jegens een handelsconcurrent, 
die datzelfde woord eerder voor zijne waren 
gebruikte, en dit niet alleen, indien die han
delsconcurrent op eenigerlei wijze het recht 
zou hebben verkregen tot het uitsluitend ge
bruik van dat woord, doch ook wanneer <lat: 
gebrn ik geschiedt onder de omstandigheden 
en op de wijze, als bij inleidende dagvaarding, 
waarvan de feitelijke juistheid door hPt Hof 
niet werd getoetst, is gesteld, en in dat ge
stelde, indien feitelijk juist, waarvan het. Hof 
bij zijne bes! issing uitgaat, dan ook een on
rechtmatige daad is gelegen, daar verweerders 
zich van het gebruik voor de functie van 
kwaliteitsaanduiding van het woord "Véri
table" op etiketten voor eau de cologne tegen
over eischeresse hadden behooren te onthon
den, nu uit het gestelde blijkt, niet alleen, dat 
eischeresse het woord eerder voor hare dan 
verweerders voor hunne waren gebruikte, doch 
dat dit eerdere gebruik reeds zóó lang. uit
sluitend e n in di e mate had plaats gevonden 
ten tijde dat verweerders daarmede begonnen, 
dat dit woord, voorkomende op eau de cologne 
etiketten, toen in Nederland alreeds bij de 
groote volksmassa, die hier te l ande als kooper 
dezer waar optreedt en geenerlei taal kundige 
beteekenis aan dat woord hecht, a lgemP.en 
werd aangezien voor een herkenningsteeken 
van e ischeresse's waar, welke die. massa bij 
de vraag naar (eau de cologne) ,,Véritable" 
bedoelt te ontvangen, weshalve het opnemen 
door verweerders van het gebruik van dit 
woord voor genoemde functie, wuart-:>e op zich
zelf geenerlei aannemelijke reden of noodznak 
bestond - wijl zij inplaats daarvan als kwa
liteitsaanduiding evengoed het niet tot ver
warring aanleiding gevende Nederlanclsche 
woord "echt" hadden kunnen gebruiken, al 
wordt ook in den parfumeriehandel veelal van 
de Fransche taal gebruik gemaakt ·- , gea~ht 
moet worden te zijn geschied om, door ver
warring te stichten bij het publiek, ten eigen 
bate en ten koste van eischere:,;se, voordeel te 
trekken van de alom gevestigde gunstige 
reputatie van eischeresse's waar, wat tegen
over eischeresse niet anders is dan de loyale 
concurrentie, althans verwaarloozing van de 
betamelijke wrg jegens haar persoon en goed." 

Ik acht dit middel ongegrond. 
Wat Boldoot wil, is het als eerste gebruik

ster van wat zij een "herkenningsteekc,n" 
noemt, daaraan de volledige kracht, die door 
de wet aan een merk toegekend wordt ver
leend te zien, hoewel het Hof fe itelijk heeft 
bes! ist, dat het woord véritable in het spraak-

gebruik zijn normale beteekenis van echt en 
onvervalscht heeft behouden en clus alleen een 
kwaliteitsaanduiding is. Het mist dus onder
sche idend vermogen en kan derhalve naar de 
Nederlandsche W et (art. 3 der Merkenwet) 
niet tot merk dienen. 

De bescherming van dat woord als merk kan 
Boldoot ook niet bAreiken langs den overigens 
door art. l0bis onder le van het Unieverdrag 
van Parijs, zooals dit is gewijzigd op 6 Nov. 
1925 bij de overeenkomst van 's-Gravenhage 
(goedgekeurd bij de wot van 15 Maart 1928. 
S. 64) opengestelden weg van 1401 B. W. 
omdat deze uiet hiertoe kon lei den. dat on
rechtmatig wordt wat naar onze l\llerkenwet 
juist niet onrechtmatig is, omdat het betreft 
wat bij gemis van onderscheidend vermogell 
niet een merk is. Genoemd art. 10bis moge 
bedoelen de kracht van een merk te versterken, 
door die uit te strekken over alle daden, 
welke verwarring kunnen scheppen met de 
waren van een concurrent, ook wanneer deze 
daden te voren nog niet onder de nationale 
Merkenwet vielen, het kan niet in strijd met 
de wet tot een merk maken wat bij gemis van 
onderscheidend vermogen krachtens zoodanige 
wet niet een merk is. Daardoor wu een hoofd
beginsel der N ederlandsche Merkenwet om
vergeworpen worden. 

Daarom zai de Nederlandsche wetgever, in 
tegenstelling tot die in sommige andere la n
den, ook bezwaarlijk kunnen voldoen aan het 
voorschrift van het nieuwe art. l0bis van het 
Verdrag, door een wo ruime verbodsbepaling 
te maken, als dit voorschrift vereischt, en is 
dit ook nog niet geschied. Wel heeft de Regee
ring bij haar memorie van Antwoord op het 
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer op het 
ontwerp der goedkeuringswet van 1928 haar 
voornemen te kennen gegeven in de Merken
wet strafbepal ingen op te nemen, die, afdoende 
tegemoet wuden komen aan de o. a. in art. 
l0bis opgelegde verplichtingen, (welke de 
R egeering overigens niet a ls dwingend erken
de) , doch ook hiertoe is het nog niet gekomen, 
hetgeen begrijpelijk is, daar het stelsel onzer 
M erkenwet geen strafbepalingen kent. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling der eischeres in de kosten 
in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arre,-t blijkt: 
dat eischeres tot cassatie - Boldoot - bij 

inl e idende dagvaarding voor de An.-Recht
bank te 's-Hertogenbosch in hoofdzaak heeft 
gesteld, dat zij sedert 1875 met haar rechts
voorganger het woord "véritahle" heeft aan
gebracht op een door haar in Ned"rland in 
den handel gebracht.e eau de cologne-soort: 
dat dit woord "veritable", oorspronkelijk die
nende ter aanduiding van den echten Keul 
schen oorsprong, bij het koopend pnbliek c!P 
functie ging vervullen van herkenninirsteeken 
dezer eau de cologne van Boldont ; ~ dat. de 
eerste verweerster - Redelé -, nadat het 
woord "véritable" gedurende laHge jaren 
alleen door Boldoot was gebruikt, waa1·<loor 
het in het handelsverkeer volkomen en alleen 
als onderscheidingsteeken harer waren word 
beschouwd, eveneens eau de cologne met het 
woord "véritable" in den handel is gaan bren-
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gen, waardoor verwarring van waren bij het 
koopend publiek is en wordt gesticht; 

da t Boldoot heeft gevorderd: 
I. verklaring voor recht: a. dat de han

delingen van de verweerders zijn onrechtmatig, 
b. dat Boldoot in Nederland het uitsuitend 
recht h;;eft op het gebruik als merk van eau 
de cologne van het woord "véritable", 

II. veroordeeling van verweerders om zich 
te onthouden van verdere inbreuk op Boldoot's 
voorschreven woordmerk en tot schadevergoe
ding ; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 34 J anuari 
1936 de ingestelde vorderingen heeft ontzegd, 
waarna Boldoot in beroep is gekomen bij het 
Gerechtshof te 's-H ertogenbosch; 

0. dat het H of omtrent de grief van Boldoot 
tegen de beslissing van de R echtbank, dat 
"véritable" niet is l'en merk, waarop Boldoot 
in den eau de cologne-handel het uitsluitend 
recht heeft, h'cleft overwogen: 

" dat, a l zou "véritable" in den eau de 
cologne-handel mede, zooals Boldoot stelt, de 
beteekenis hebben verkregen van: a fkomstig 
van Boldoot, dit nog niet zou wegnemen, dat 
dit woord in het spraakgebruik heeft behouden 
zijn normale beteekenis van echt en onver
valscht; 

dat dit woord in den parfumeriehandel, 
waa rin veelal van de Fransche taal gebruik 
gemaakt wordt, naar die normale beteekenis 
is enkel kwaliteitsaanduiding en daarom mist 
onderscheidend vermogen en a ls merk niet in 
aanmerking kan komen; 

dat wolang dit woord in het spraakgebrnik 
bedoelde normale beteekenis behoudt een spe
ciaal gebruik van dit woord zijne funct ie a ls 
kw;iliteitsaauduiding niet kan verdringen en 
ieder het recht heeft dat woord daartoe te 
blijven bezigen ; 

dat derhalve Boldoot, ook al zou wat zij 
over igens stelt juist zijn, voor haar eau de 
cologne niet kan doen gelden een ui ts luitend 
recht op het gebruik van het woord " véri
table" ;" 

dat het Hof in de tweede plaats het navol 
gende heeft overwogen aangaande de grief 
van Boldoot tegen de besli;sing der R echt
bank, dat Redelé door de haar bij dagvaar
ding verwete handelingen zich ook niet schul
dig heeft gemaakt aan een onrechtmatige 
daad jegens Boldoot; 

" dat Boldoot ter ondersteuning van deze 
grief aanvoert, dat, indien, zooals ook de 
R echtbank aanneemt, verwarring~gevaar be
staat, de zorgvuldigheid , die R edP.lé heeft in 
acht te nemen, medebrengt, dat zij zich ont
houden zal van handelingen, waardoor ver
warring ontstaat van hare waren met die van 
hare concurrenten, en zij dus ook a l wu be
doeld woord geen merk kunnen zijn voor haar 
eau de cologne niet mag gebniiken het woord 
"véritable", waardoor het koopend publiek in 
de meening komt met van l3oldoot afkomstige 
eau de cologne te doen te hebben; 

dat ook deze grief is ongegrond; 
dat toch het volkomen normaal gebruik van 

een voor kwali teitsaanduiding bestemd en 
geëigend woord bezwaarlijk een onrechtmatige 
daad kan opleveren jegens een handelscon
current, die dat zelfde woord, zij het eerder, 
voor zijne waren gebruikte; 

dat dit a lleen anders zou kunnen zijn indien, 
die handelsconcurrent op eenigerle i wijze het 
recht wu hebben verkregen tot het uitsluitend 
gebruik van dat woord, doch van een dergelijk 
recht, gelijk boven is overwogen, hier geen 
sprake is; 

dat daaruit volgt, dat, nu wat Boldoot aan 
R edelé verwijt enkel is het gebruik vo01• h aar 
eau de cologne van het woord "vi\ritable", de 
Rechtbank terecht ook dezen g rondslag voor 
toewijzing der ingestelde vordering niet vol
doende heeft geacht:" 

dat het H of op deze gronden. het vonnis van 
de R echtbank heeft bevestigd; 

0 . dat Boldoot als middel van cassatie heeft 
voorgedragen: zie Concl. Proc.-Gen.; 

0. dienaangaande: 
dat het H of het bij inl eidende dagvaarding 

door Boldoot gestelde, dat het woord "véri 
table", na lange jaren van gebruik door Bol
doot voor een soort van eau de cologne, in het 
handelsverkeer volkomen en all een a ls onder
scheidingsteeken h arer waren werd beschouwd, 
feite lijk ongegrond heeft bevonden, immers 
heeft geoordeeld dat de normale beteekenis 
van dit woord in den parfumeriehandel was 
en gebleven is enkel kwaliteitsaanduiding, ook 
a l zou het woord in dien handel mede de be
teekenis hebben verkregen van : afkom;tig van 
Boldoot; 

dat het middel, voorwover het van eeu 
a ndere opvatting van het bestreden arrest uit
gaat, feitel ijken grondslag mist; 

dat overigens het Hof met juistheid heeft 
beslist, dat het enkele gebruik door R edelé 
voor hare waren van het woord "véritable", 
waarvan, naar 's Hofs feitelijke vaststelli ng, 
in den door partijen uitgeoefenden tak va11 
handel, waarin veelal van de Fransche taal 
gebruik wordt gemaakt, de normale heteekenis 
is kwali te itsaanduiding zonder meer , niet, om
dat Boldoot bij den verkoop harer waren 
dat,,elfde woord eerder dan R edelé zou hebben 
gebezigd, onrechtmatig is jegens Boldoot ; 

dat toch de gelegenheid om in zekeren tak 
van h andel een woord te gebruiken, dat daarin 
een beteekenis a ls voormeld heeft, niet door 
een bepaalden handelaar, ook niet door nog 
zoo veelvuld ig gebru ik zijnerzijds van dat 
woord. aan anderen kan worden afgesneden ; 

dat het middel dus faalt; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 400, R ed.) . 

(N. J .) 

5 J uni 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228c.) 

Geel. Staten hebben t en onrechte goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot aankoop van een aantal perceelen 
grond, daar een eveneens door de gemeente 
aangekocht terrein, welks aankoop wèl is 
goedgekeurd, niet behoorlijk kan worden 
geëxploiteerd, wanneer niet tevens de 
eerstbedoelcle perceelen _worden aange
kocht, terw1JI voorts ook mt financieel oog
punt geen bezwaar tegen den onderhavigen 
aankoop behoeft t e bestaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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den raad der gemeente Schipluiden tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 15 Juli 1936, G. S. n°. 8/1, 3e 
afd ., waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit van die gemeente van 17 Juni 
1936 tot aankoop in publieke' ve iling van een 
aantal perceel en grond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord. advies van 20 
J a n. 1937, n°. 416 (1936); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 31 Mei 1937, n°. 
15071. afd. B. B.; 

0. dat Gedeputeerde l'\taten van Zuid Hol
land bij hun evengenoemd besluit goedkeuring 
hebben onthouden aan het beslu it van den 
raa d der gemeente Schipluiden van 17 ,Juni 
1936 , tot aankoop in publieke veiling van een 
aantal perceelen grond, tezamen groot 6 h a , 
23a en 29 ca, daarbij overwegende, dat de be
hoefte aan bouwterrein in een gemeente als 
Schipluiden niet van zoodanigen omvang kan 
worden geacht, dat daardoor, mede in aan
merking genomen den aankoop van J. G. 
J anszen van een perceel grond, grnot 2 lta, 
98 a en 4 ca, de aankoop van meer dan 9 h a 
grond op eenmaal zou worden gerechtvaar
digd; dat, terwijl het vorengenoemde terrein 
van J. G. Janszen geheel aansluit bij de be
bouwde kom, het in publieke veiling aange
kochte terrein voor het aangegeven doel veel 
ongunstiger is gelegen; dat de vooruitzichten 
van de exploitatie door de gemeente van het 
laatstgenoemde terrein in deze omstandighe
den hoogst onzeker zijn: dat derhalve, wat er 
ook zij van de vraag, of het besluit tot aan
koop van grond van J. G. Janszen voor goed
keuring door hun colleg·e in aanmerking komt, 
de aankoop van de in publieke veiling ge
brachte perceelen voor de gemeente een aan
zienlijk financieel risico medebrengt, zonder 
dat deze aankoop voldoende is gemotiveerd; 
dat bovendien voor deze gemeente de verhou
ding tusschen haar schuldenlast en haar draag
kracht zoodanig is, dat bijzondere vooi-zichtig
heid geboden is bij het doen van n ieuwe kapi
taalsuitgaven; dat op vorenstaande gronden 
het genoemde besluit van den raa d der ge
meente Schipluiden moet worden aangemerkt 
als te zijn in strijd met het financieele belang 
der gemeente; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat in de gemeente Schipluiden regelmatig 
aanvragen naar bouwterre in worden gedaan, 
zoodat, zij het al niet in de eerstkomende ja
ren , in een niet a l te ver verwijderde toekomst 
de behoefte om de in publieke veiliug gekochte 
terreinen voor uitgifte van bouwterrein te be
zitten zich wel degel ijk zal doen gevoelen ; 

dat, hoewel Gedep. Staten van meening 
zijn, dat de in publieke veiling gekoch te ter
reinen voor de uitgifte van bouwgrond minder 
~unstig zijn gelegen dan het aangekochte t'-r
rein van den heer J anszen, die terreinen il. 
waarheid voor het aangegeven doel even gun
stig zijn gelegen a ls dit, daar zij door aankoop 
van het te rrein van den heer J anszen aan 
twee zijden aansluiten op de bebouwde kom 
der gemeente; dat hierdoor geen redenen be
staan aan te nemen, dat de voorui tzichten ·;an 
exploitatie onzeker zouden zijn; dat het mee
brengen van financieel risico voor de gemeente 

uitgesloten kan worden geacht, aangezien de 
gronden zijn aangekocht voor den buitenge
woon lagen prijs van f 13,35 0 ; dat naar zijn 
oordeel de financieele positie der gemeente 
van dien aard is, dat geen vrees behoeft te 
bestaan, dat ten gevol ge van eene kapitaals
uitgave van f 13,350 voor een goed, waarvan 
de waarde slechts kan toenemen , het even
wicht tusschen schuldenlast en draagkracht 
zou worden verstoord; dat bij den aankoop in 
publieke veiling niet de restrict ie kon worden 
gemaakt, dat de aankoop slech ts na verkre
gen goedkeur ing van Gedeputeerde Staten . 
zou worden geacht te zijn tot stand gebracht; 
dat, zoo geen goedkeuring aan het besluit zou 
kunnen worden verleend en de terreinen dien
tengevolge noodgedwongen opnieuw zouden 
moeten worden verkocht, de mogelijkheid niet 
is uitgesloten, dat het publiek van deze ge
legenheid profijt zou trekken en de gronden 
voor een lager bedrag zouden worden ver
kocht, dan waarvoor zij zijri aangekocht; dat 
bij behoud van de gronden de gemeente slechts 
de eerste jaren een betrekkelijk gering verlies 
van twee à driehonderd gulden zal Jijden , ter
wijl de mogelijkheid aanwezig blijft, dat door 
eene kleine stijging van de landhuur bij een 
aanhouden van de thans alom waar te nemen 
verbetering in den toestand van het boeren
bedrijf geen verlies zal worden geleden; 

0. dat Wij op grond van het, op verzoek 
van de Afdeeling van den R aad van State 
voor de Geschillen van Bestuur nader inge
wonnen ambtsbericht van den Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 
van oordeel zijn, dat de aankoop van de on• 
derwerpelijke perceelen g rond, tezamen groot 
6 h a, 23 a en 49 ca èn uit een stedebouwkun
dig oogpunt èn gelet op de belangen der 
volkshuisvesting alleszins gerechtvaardigt is 
te achten; 

dat toch het eveneens door de gemeente aan
gekochte terrein van J . G. J anszen, aan den 
aankoop waarvan Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland hunne goedkeuring hebben ver
leend, niet behoorlijk kan worden geëxploi
teerd, wanneer niet tevens de evenbedoelde 
perceel en worden aangekocht; 

dat immers, indien dit niet geschiedde, 
slechts doorloopende straten zouden kunnen 
worden aangelegd, welke weinig aantrekkelijk 
zijn voor de bebouwing en waarin geen riolee
ring met behoorlijke loozing kan worden ge
maakt; 

dat voorts blijkens het eerdergenoemde 
ambtsbericht het terrein-J anszen gelegen is 
rondom den ontworpen vijver achter het raads
huis en derhalve niet in aanmerking komt voor 
den bouw van binnen afzienbaren tijd benoo
digde arbeiderswoningen, terwijl juist de an
dere perceelen daa :•yoor van nature aangewe
zen zijn ; 

dat Wij voorts met den voornoemden Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid van oordeel 
zijn, dat ook uit financieel oogpunt geen be
zwaar tegen den onderhavigen aankoop be
hoeft te bestaan; 

dat immers, ook al zou het verlies van ruim 
f 200, hetwelk, zoolang het terrein niet in 
exploitatie komt, jaarlijks te verwachten is, op 
de boekwaarde worden bijgeschreven , deze 
waarde na, 50 jaar nog niet zou zijn gestegen 
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boven de te verwachten werkelijke waarde; 
dat tenslotte bij verhuring van de op het ter

rein aanwezige boerderij zelfs in het geheel 
geen verlies behoeft te worden gevreesd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Gede

puteerde Staten van Zuid-Holland va11 15 Juli 
1936, B. n°. 9884/52 (3e Afd.) G. S. n°. 8/1, 
alsnog goed te kemen het besluit van den raad 
der gemeente Schipluiden van 17 Juni 1936 
tot aankoop in publieke ve iling van een aantal 

. perceel en grond tezamen groot 6 ha, 23 a en 
49 ca. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B.) 

7 Juni 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228jis artt. 248 en 231.) 

Een redelijke toepassing van het goedkeu
r ingsrecht van Ged. Staten ten aanzien van 
de gemeentebegrootingen brengt mede, dat 
Ged. Staten in het algemeen geen vrijheid 
hebben om goedkeuring aan de begrooting 
te onthouden wegens een uitgaaf ter zake 
van eene voorziening, waaraan dat college 
reeds de in art. 228 bedoelde goedkeuring 
heeft verleend, subs. ingevolge art. 231 
geacht moet worden te hebben verleend. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raa d der gemeente Dongen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 8 Juli 1936, G. n°. 407, IIIe 
Afd., waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbeslu it van 19 September 1935 tot 
wijziging der gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1935 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 18 November 1936, n°. 457, 13 Jan. 1937, 
n°. 457 (1936) /3 en 19 Mei 1937, n°. 457 
(1936) /58 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Juni 1937, n°. 
16882, Afd. B. B.: 

0 . dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij besluit van 8 Juli 1936, G. n°. 
407, IIIe Afd. hunne goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van den Raad der 
gemeente Dongen van 19 September 1935 tot 
toevoeging aan de begrooting voor 1935 van 
een uitgaafpost van f 12.500 (te bestrijden uit 
geldleening) tot dekking der kosten van aan
koop en verbetering van een heerenhuis met 
aanhoorigheden, voor- en achtertuin, ten e inde 
dit te bestemmen tot ambtswoning van den 
burgemeester; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat tot staving der noodzakelijk
heid dezer uitgaaf is aangevoerd, dat de bur
gemeester, die thans als huurder het betrok
ken huis bewoont, na afloop van den huur
termijn in November 1936 niet meer over een 
woning te Dongen zou kunnen beschikken, 
terwijl de mogelijkheid dat voordien nog een 
hem passende bestaande woning zou kunnen 
worden verkregen - gez ien deni plaatselijken 

woningtoestand - als volkomen uitgesloten 
zou moeten worden beschouwd; 

dat echter thans nog geensz ins vaststaat, 
dat de burgemeester dit huis bij de expiratie 
van den Joopenden huurtermijn niet weder 
zou kunnen inhuren van den nieuwen eige
naar, zoodat de noodzakelijkheid van de uit
gaaf niet is aangetoond; dat voorts het ge
meentebelang zich verzet tegen den voorge
nomen aankoop voor een totalen kostprij s -
met inbegrip van de daarop vall_ende onkosten 
ad f 985 en van de uitgaven voor noodzake
lijke verbeteringen ad f 1665 van f 12.500, 
wijl blijkens mededeeli ngen van burgemeester 
en wethouders : 1. de woning in 1890 is ge
sticht en 45 jaar oud is, 2. de won ing 4 jaar 
geleden (bij de komst van den burgemeester) 
reeds in zeer onderkomen toestand verkeerde 
en destijds alleen de hoogst noodige verbete
ringen zijn aangebracht, 3. van de thans ge
raamde verbeteringskosten slechts een gering 
deel zou dienen om in den onderkomen toe
stand verbetering te brengen (namelijk door 
binnenschilderwerk), terwij l het grootste deel 
dier kosten bestemd is voor den aanbouw vau 
een serre en het aanbrengen van een tocht
deur en een toilet; dat burgemeester en wet
houders deze gegevens nader hebben herzien 
als volgt: a. de woning zou niet 45 doch 39 
jaar oud zijn, b. de mededeeling hierboven 
sub 2 vermeld, moet aldus worden opgevat, 
dat destijds niet "het hoogst noodige" doch 
,,al het noodige" zou zijn verricht, met uit
zondering van de thans nog aan te brengen 
verbeteringen; dat deze herziening van ge
gevens geen wijziging brengt in hunne mee
ning, dat de voorgenomen aankoop niet in het 
belang der gemeente is te achten, mede op 
grond van het navolgende; dat toch in elk 
geval daardoor de gemeente jaarlijks zou wor
den belast met rente , afschrijving en onder
houd van een woning met een kostprijs vav 
f 12,500, terwijl afschrijving en onderhoud 
voor eene dergelijke, betrekkelijk oude, wo
ning waarschijnlijk hoog zullen zijn , dat daar
tegenover voor de gemeente als bate slechts 
zou staan de door den burgemeester wegens 
genot van ambtswoning te betalen vergoeding, 
die volgens de geldende regeling voor den 
huidigen functionaris zou beloopen f 532 per 
jaar, doch die bij optreden van een nieuwen 
functionaris zou kunnen dalen tot f 438 per 
jaar; dat bovendien - vooral in de huidige 
onzekere tijdsomstandigheden - het doen van 
kapitaalsuitgaven behoort te worden beperkt 
tot de gevallen van strikte noodzaak, welke 
i.c. dus niet aanwezig moet worden geacht; 

dat van d it besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat bij 
Ons besluit van 26 Juni 1936, n°. 43 1, in 
beroep is bes! ist dat het raadsbesluit van 19 
September 1935 tot aankoop van een heeren
huis met bestemming voor ambtswoning voor 
den burgemeester moet geacht worden door 
Gedeputeerde Staten te zijn goedgekeurd; dat 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 8 Juli 
1936, G. n°. 407, IIIe afd., op geheel dezelf
de gronden als waarop zij aan laatstgenoemd 
raadsbesluit goedkeuring hadden onthouden, 
thans goedkeuring hebben onthouden aan de 

1 C. V. 1936 blz. 233. 
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uit dat raadsbesluit noodzakelijk voortvloeien
de begrootingswijziging, welke op 19 Septem
ber 1935 gelijktijdig met het besluit tot aan
koop van de onderwerpelijke woning, met 
verzoek om goedkeuring aan Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant werd ingezonden; 
dat zijns inziens dit be luit van Gedeputeerde 
Staten voor vernietiging in aanmerking 
komt; dat toch, nu door Onze genoemde be
slissing - op grond van welke overwegingen 
ook - het hoofd-raadsbesluit onaantastbaar 
blijft voortbestaan, de daardoor verkregen 
mogelijkheid tot daadwerkelijke uitvoering 
daarvan, welker verkrijgen uitsluitend met 
het vragen van voorziening wordt beoogd, 
door Gedeputeerde Staten niet mag worden 
afgesneden met onthouding van goedkeur ing 
aan een bijkomstig, ondergeschikt raadsbe
slui t, hetwelk i.c. a lleen uit een oogpunt van 
administratieve financieele orde beteekenis en 
bestaansrecht zou mogen worden toegekend· 
dat d it toch practisch zou beteekenen het t:i 
niet doen van een Koninklijk Besluit door 
Gedeputeerde Staten; dat hierdoor tevens niet 
a ll een de werking van de artt. 235 en 236 der 
gemeentewet illusoir zou worden, doch mede 
van art. 231 dier wet, vermits Gedeputeerde 
Staten, voor wat het laatste bereft, a lsdan 
ongestraft den in d it artikel genoemden ter
mijn wuden kunnen laten voorbijgaan, met 
behoud van de mogelijkheid om middels art. 
248 van de evengenoemde wet alsnog de wer
king van een raadsbeslu it, hetzij gedurende 
onbeperkten tijd of geheel te voorkomen· dat 
hij , gelet op de strekking van Onze besi'uiten 
van 29 October 1926, n°. 18 on 16 December 
1932, n°. 27, bovendien termen voor vern ieti
ging van het onderhavi ge besluit van Gedepu
teerde Staten meent te mogen zien in de om
stand igheid, dat ook hier goedkeuring aan 
eene begrootingswijziging werd onthouden door 
beoordeeling van de overwegingen, welke tot 
het thans onaantastbare raadsbesluit - welke 
de beg rootingswijziging noodzakelijk maakte -
leidden; dat, afgezien van de bovenaangevoer
de gronden voor vernietiging de door Gedepu
teerde Staten naar voren gebrachte overwegi n 
gen geen houdbare e lementen vormen tot ont
houding van goedkeuring aan de onderwerpe
lijke begrootingswijziging; dat toch aan de 
door Gedeputeerde Staten aangevoerde theo
retische mogelijkheid tot wederinhuren a ls 
weigeringsgrond geen waarde kan worden toe
gekend, vermits zij slechts eene veronderstel
ling is, die ten eenenmale door de feiten wordt 
weersproken; dat namelijk het gebrek aan 
betere woningen en geschikten bouwgrond in 
de gemeente Dongen wel van wodanigen om
vang is, dat grootere on kleinere fabrikanten, 
a lsmede hoogere fabrieksemployé's soms jaren 
uitzien naar den verkoop van een voor hen 
geschikte woning of bonwterrein, met a ls ge
volg, dat, wanneer het voornemen tot een ver
koop van bovengenoemden aard bekend wordt, 
men zich meestal daarvan door onderhand
schen aankoop in het bezit stelt; dat ook na 
afloop van den verkoop van het onderwerpe
lijke huis vele gegadigden daarbij aanwez ig 
bl eken te zij n geweest, die, bij verkrijgen, aan 
deze woning eene dusdanige bestemming zou
den hebben gegeven, dat de burgemeester na 
afloop van den huurtermijn daarin niet langer 

zou hebben kunnen blijven wonen, terwijl het 
voor het gemeentebestuur, op grond van ver
kregen informaties vaststaat, dat het huis bij 
onverhoopte onthouding van Onze goedkeur ing 
aan de onderhavige begrootingswijziging als 
woongelegenheid voor den burgemeester zal 
verloren gaan; dat voorts de omstandigheid 
dat het betrnkken perceel eene op goeden 
stand gelegen, in goeden staat verkeeren
de woning is, bij een door burgemeester en 
wethouders reeds voor het nemen van het 
raadsbesluit tot aankoop van de woning met 
Gedeputeerde Staten ter zake gepleegd overleg 
van den beginne af aan herhaaldelijk is be
richt, ten slotte zelfs onder aanvulling met de 
mecledeeling, dat deze woning een bedrag van 
f 14,000 ten volle waard is; dat toch, mede 
toen bleek dat zich bij Gedeputeerde SLaten 
eene verkeerde meening had gevestigd naa.r 
aan leiding van eene gedane mededeel ing om
trent den onderkomen toestand, waarin het 
huis verkeerde, voordat de huidige bewoner 
het betrok, omstandig is bericht, dat die onder
komen toestand, welke vóór 1931 bestond, 
reeds in dat jaar voor de ingebruikneming 
door den tegenwoordigen huurder, op volko
men afdoende wijze werd opgeheven, zooJat 
thans nog a l leen, de, ook door Gedeputeerde 
Staten genoemde, verbeteringen - waartoe de 
toenmalige eigenaresse niet genegen was -
ten ko te van ten hoogste f 1665 zij n aan te 
brengen, waarmede a l het noodige zal zijn ver
richt om de betrokken woning voor onbeperk
ten tijd zonder eenige bedenking voor het ge
stelde doel te doen gebruiken; dat toch uit 
bijgevoegde, gewaarmerkte afschriften der ta
xatierapporten moge blijken; dat de betrok
ken woning in dusdanigen staat verkeert, dat 
haar een nog onbeperkte levensduur mag wor
den toegekend, eene omstandigheid, welke de 
noodzakelijkheid van snelle en dientengevolge 
hooge aflossingen ten vol Ie weerl egt; dat het 
mede aangedragen bezwaar dat het onderhoud 
voor een dergelijke, betrekkelij k oude woning, 
"waai·schijnlijk" hoog zou zijn, niet meer dan 
eene "vernnderstelling" is, die slechts kan 
voortspruiten uit de omstandigheid dat Gede
puteerde Staten volkomen onbekend zijn met 
den toestand van het huis, als hebbende zij 
n immer een onderzoek naar deugdelijkheid, 
levensduur, enz., der aan de orde zijnde wo
ning doen instellen; dat aan de laatstgenoem
de bedenking elke beteekenis als weigerings
grond wordt ontnomen door het feit, dat het 
onderhoud, dat sinds de verbetering der wo
ning normaal plaats had, de laatste vier jaren 
in totaal slechts plus minus f 18 heeft bedra
gen, hetgeen een bewijs temeer vormt voor 
den goeden staat van het onderwerpelijke 
huis ; dat het normale buitenverfwerk, dat 
ongeveer eenmaal per drie à vier jaar aan 
elke woning, nieuw of bestaand, di ent te wor
den verricht, hier buiten beschouwing kan 
blijven; dat de enkele bate, de huur der 
ambtswoning, als argument tegen goedkeu
ring moeilijk met succes kan worden gehan
teerd, aangezien deze eenerzijds bij alle ambts
woningen de eenige inkomstenbron vormt en 
anderzijds toch ook niet de goedkeuring der 
ambtswoningen nog kortelings te Waalwijk, 
Etten c.a., Gilze c.a. en Loon op Zand, voor 
de burgemeesters gebouwd, in den weg heeft 
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gestaan, terwijl toch - zoo uit zijne nadere 
memorie d.d . 8 J anuar i 1936, n°. 11646, aan 
den R aad van State ingezonden , in verband 
met het aangehaalde beroep tegen h et niet
goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten 
inzake aankoop ambtswoning, waarnaar kort
heid halve moge worden verwezen - duidelijk 
blijkt, dat de lasten, welke deze nieuwe wo
ningen in feite voor de betrokken gemeenten 
medebrengen, hooger zijn dan die voor de ge
meente Dongen, overblijvende uit den aan
koop der onderwerpelij ke bestaande woning; 
dat hij van meening is, te hebben aangetoond, 
dat aankoop eener ambtswoning strikte nood
zaak is en dat juist uit een oogpunt van voor
zichtig financieel beleid - in deze tijden 
meer dan ooit geboden - deze aankoop ten 
voll e verantwoord is en verk ieselijk boven 
anders noodzakelijken nieuwbouw, waarvoor 
echter geen geschikt terrein beschikbaar zou 
zijn ; 

0. dat voor den aankoop door eene gemeen
te van een huis uit tweeërle i hoofde mede
werking van Gedeputeerde Sta ten noodig is, 
aangezien art. 228 der gemeentewet de goed
keuring van dat college vordert op raadsbe
sluiten tot aankoop van onroerend goed, ter
wijl de aan zoodanigen aankoop verbonden 
kosten tot een uitgaafpost op de begrooting 
moeten le iden, welke eveneens de goedkeu
ring van Gedeputeerde Staten behoeft; 

dat naar Ons oordeel een redelijke toepas
sing van het goedkeuringsrecht ten aanzi en 
van de gemeentebegrootingen meebrengt, dat 
Gedeputeerde Staten in het algemeen geen 
vrijheid hebben om de goedkeuring aan de 
begrooting te onthouden wegens een uitgaaf 
ter zake van eene voorziening waaraan hun 
college reeds de in art. 228 der gemeentewet 
bedoelde goedkeuring heeft verleend ; 

dat ook in het onderhavige geval moet wor
den geoordeeld, dat Gedeputeerde Sta ten , die 
blijkens Ons beslui t van 26 J uni 1936 , n°. 43 , 
moeten geacht worden het raadsoesl uit tot 
aan koop van de woning te hebben goedge
keurd , tegen de onderhavige begrootingswijzi
g ing, voorwover zij op den aankoop van de 
woning betrekking heeft, geen bezwaar konden 
maken · 

dat ~et name in de meening van Gedepu
teerde Staten , dat dit college ten deze niet 
aan de goedkeuring, welke het raadsbesluit 
tot aankoop van de woning heeft venvorven, 
is gebonden, niet door Ons kan worden ge
deeld, aangezien aan eene goedkeuri ng, welke 
ingevolge art. 231 der gemeentewet wordt ge
acht door Gedeputeerde Staten te zij n ver
leend , geheel dezelfde kracht toekomt als aan 
een door Gedeputeerde Staten genomen besluit 
tot goedkeuring; 

dat intusschen de onderhavige begrooting,
wijzig ing tevens voor een bedrag van f 16G5 
strekt ter bestrijd ing van de kosten van ver
bete ring van de aan te koopen woning; 

0. hieromtrent : dat op grond van na rler 
op ve rwek van de Afcleeling van den R aad 
van State voo r de Geschi ll en van Bestuur in
gewonnen inl ichtingen moet worden geoor
deeld, dat daargelaten nog, dat het schi lder
werk in de benedengangen tot het gewoon 
onderhoud behoort, de voorgenomen aanbouw 
van een serre niet noodzakelij k is, doch fat 

het vervangen van de beide ramen in het des
betreffend vertrek door een 1 ichtpu i met naa r 
draaiende deuren a ls een belangrijke ve rbe:e
r ing wu zijn aan te merken en tot ophe ffing 
van het· vermeende tochtbezwaar ,ou lei dPn; 
dat het aanbrengen van een tochtpui niet het 
resul taat zou opleveren, dat daa rvan door ll et 
gemeentebestuur wordt verwacht ; dat het toilet 
op de verdieping niet door opbouw behoeft te 
worden verkregen, doch gevoeglijk ka n wor
den inge ri cht op het portaal aan het e ind van 
de gang; dat voor de uitvoering van een en 
ander een bedrag van ten hoogste f 700 is ge
moeid; 

dat dus ter bestrijding van de kosten vau 
verbetering van de aan te koopen woning door 
den gemeenteraad een bedrag op de begroo
ting is gebracht, da t ver uitgaat boven hetgeen 
door Ons tot dat doel noodig word t geoordeel cl; 

dat hierin, den financieelen toestand der ge
meente in aanmerking genomen, aanleiding 
moet worden gevonden, de wijziging van de 
begrooting n iet voor goedkeur ing in aanmer
king te doen komen; 

dat dus Gedeputeerde Staten, zij het op a n
dere gronden, terecht goedkeuring aan de be
grootingswijzig ing hebben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verkla ren. 
Onze Minister van Bi nnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

7 J uni 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

W el heeft het gemeentebestuur de ver
huiskost en van het gezin van den arme 
betaald, doch zuJks is geschied op diens 
verzoek, daar hij zijn gezin gedmende zijne 
verpleging in een sanatorium wenschte te 
zien ondergebracht bij familieleden elders. 
Het was toelaatbaar , da t het gemeentebe
stum aan dit niet onredelijk verlangen van 
den arme heeft voldaan, al was de kans 
groot, dat het gezin vroeger of later in de 
nieuwe verblijfplaats in n oodlijdenden toe
stand zou komen t e verkeeren. E en geval 
van "afschuiving" doet zich hier dus niet 
voor. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beslissende h et geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
Th. M. van Veen; 

D en R aad van t a te, Afdeeling voor de Ge
schill en van B estuur , gehoord, advies van 19 
Mei 1937, n° . 181 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Binnenlandsche Zaken van 1 Juni 1937, n°. 
5807, Afd. Armwezen; 

0. dat Th. M. van Veen, destijds met zijn 
gezin wonende t e Tull en ' t Waal en aldaar 
ondersteuning genietende, op 13 J anuari 1936 
mede voor rekening van de genoemde gemeente, 
ter verpleging werd opgenomen in het Sana
torium Oranje Nassau's Oord, te R enkum, 
t erwij l zijne vrouw met de kinderen op kosten 
van de gemeente verhuisden naar Culemborg, 
alwaar zijne schoonouders woonden; da t Van 
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Veen op 11 Juli daaraanvolgend uit het 
Sanatorium is ontslagen en hij zich naar zijn 
gezin te Culembor~ begaf; dat men noch al
daar, noch te Tull en 't Waal aanvankelijk 
bereid was hem onderstand te geven, totdat 
hem die tenslotte door de gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Culemborg is verleend; 

dat burgemeester en wethouders van Culem
borg, in overeenstemming met het gevoelen 
van de Gemeentelijke Inst elling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon aldaar, van oordeel zijn, 
dat de gemeente Tull en 't Waal het gezin 
Van Veen naar Culemborg heeft afgeschoven 
en dat ten deze aanleiding bestaat voor toepas
sing van artikel 40, 2e lid, der Armenwet, 
ter staving van welk standpunt wordt aange
voerd, dat Van Veen te Tull en 't Waal thuis 
behoort, doch dat hem aldaar ondersteuning 
wordt geweigerd _; dat Van Veen niet vrijwillig 
uit die gemeente is vertrokken, maar dat de 
bode Van der Lit aldaar bereid is, onder eede 
t e verklaren, dat hem tweemaal door de ge
meentepolitie van Tull en 't Waal is aange
zegd, de vrouw en de kinderen benevens het 
huisraad van Van Veen uit die gemeente weg 
te brengen en zulks tegen den zin van Van Veen 
en van zijne vrouw ; dat zij hierin ten slotte 
hebben toegestemd, omdat hen anders te Tull 
en ' t Waal honger en ellende wachten; 

dat burgemeester en wethoudr,rs van Tull 
en 't Waal daarentegen hier geen geval van af
schuiving aanwezig achten, daartoe aanvoeren
de, dat Van Veen destijds bij zijn vertrek naar 
het Sanatorium aan het gemeentebestuur o.a. 
heeft verzocht, de kosten van het vervoer 
van het huisraad naar elders voor rekening 
van de gemeente te nemen ; dat hij genezen uit 
het Sanatorium is ontslagen ; dat hem toen 
geen ondersteuning is verleend, omdat hij door 
het vertrek van hem en zijne gezinsleden uit de 
gemeente in Januari 1936 den band met Tull 
en 't Waal had verbroken en hij zich op 11 Juli 
daaraan volgend, komende uit het Sanatorium, 
te Culemborg heeft gevestigd; 

0. dat weliswaar burgemeester en wethouders 
van Tull en 't Waal in Januari 1936 de kosten 
van het vervoer van het huisraad van het 
gezin naar Culemborg voor rekening der ge
meente hebben genomen , doch dat niet kan 
gezegd worden , dat hierdoor op de komst van 
het·gezin te Culemborg invloed is uitgeoefepd' 
die tot toepassing van artikel 40, 2e lid , der 
Armenwet zou behooren te leiden ; 

dat toch burgemeester en wethouders van 
Tull en 't Waal de bovenbedoelde vervoerkosten 
hebben betaald op verzoek van Van Veen, die 
zijn gezi n gedurende zijne verpleging wenschte 
te zien ondergebracht bij familieleden te Culem
borg; 

dat het naar Ons oordeel toelaatbaar was te 
achten, dat burgemeester en wethouders van 
Tull en 't Waal aan dit niet onredelijk verlangen 
van Van Veen hebben voldaan, al wa~ de ka ns 
groot, dat het gezin vroeger of later te Culem
borg in noodlijdenden toestand zou komen te 
verkeeren; 

dat overigens van eenigen drang, die van de 
ziide van het gemeentebestuur van Tull en 
'tWaal op het vertrek van het ge7.in naar Culem
borg in Januari 1936 zou zij n uitgeoefend, niet 
met voldoende zekerheid is gebleken en met 

name een door den kantonrecht,er te Utrecht 
aan den bode Van der Lit onder eede afge
nomen verhoor diens aanvankelijke voorstel
ling van zaken niet heeft bevestigd ; 

0. dat evenmin de omstandigheid, dat aan 
Van Veen in Juli 1936 na zijn ontslag uit het 
Sanatorium van de zijcle van het gemeente
bestuur van Tull en 't Waal steun is geweigerd 
en geraden is, te Culemborg onderstand te 
vragen, als afschuiving van het armlastig ge
zin naar Culembor~ mag worden aangemerkt; 

dat immers uit de overgelegde stukken valt 
af te leiden, dat het gezin toen te Culemborg 
ten huize van de schoonouders van Van Veen 
een onderdak had , zoodat de opvatting te ver
dedigen is, dat in deze gemeente, als de ver
blijfplaats van het gezin, voor ondersteuning 
moest worden gezorgd en op het gemeentebe
stuur van Tull en 't Waal niet bepaaldelijk 
de plicht rnstte, zich het lot van het gezin 
wederom aan te trekken ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslis8en, dat een geval, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet, 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil "eene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

7 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Woningwet art. 6.) 

Het Hof, ook volgens het middel terecht 
aannemende, dat een getimmerte hetwelk 
volgens het spraakgebruik als een gebouw 
is t e beschouwen, is een gebouw in den zin 
der Woningwet, heeft zonder dit begrip 
geweld aan te doen uit de gegevens [af
metingen 4.10 rn lang, 3.10 m breed, 2.30 
m hoog, met asphaltdakbedekking, een 
deur, twee groote en twee kleine ramen] 
zeer zeker kunnen afleiden, dat hier, on
danks de bij het verweer aangevoerde 
omstandigheden [ constructie op ,vielen, 
samenstelling met knieschoren inplaats van 
schrankschoren] van een gebouw in ge
noemden zin sprake was. 

Op het beroep van A. G. v. V., bloemist te 
Overveen, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 
18 Februari 1937, waarbij , nadat bij arrest 
van dezen Raad van 26 October 1936 [ 1.937, 
n°. 165] de zaak naar dit Hof was verwezen, 
met vern iet ig ing van een door het Kanton
gerecht te H aarlem op 23 Dec. 1935 gewezen 
vonn is, requirant ter zake van: zonder schrif
telijke vergunning van B. en W. een gebouw 
bouwen, met aanhaling der artt. 6. 59 der 
Woningwet en 23 en 91 Sr. , is veroordeeld tot 
betaling van een geldboete van t ien gulden 
en vervangende hechtenis van vijf dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen · 
Gelet op het 'middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 
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,,S. en/of v. t. van de artt. 350, 351, 352, 
358, 359, 415, 422, 423 en 425 Sv., van art. 
91 Sr. en vau de artt. 6 en 59 van de ,voning
wet, 

doordat het beroepen arrest ten onrechte 
overweegt dat het ten processe bedoel de ge
timmerte volgens het spraakgebruik is te be
schouwen als een getimmerte in den zin der 
Woningwet, door zijne afmetingen van 4.10 m 
lang, 3.10 m breed en 2.30 m hoog, en door 
de aanwezigheid van een asphaltdakbedekking, 
een deur, twee groote en twee kleine ramen, 
zulks ondanks de omstandigheden dat het 
bewuste getimmerte (dat verdachte wi lde ge
bru iken om daarin ter bij dagvaarding ge
noemde p laatsen bloemen te verkoopen) een 
constructie op wielen had, waardoor het ver
plaatsbaar was, de bestemm ing had om bij 
niet-rendeeren naar elders te worden ver
plaatst, en een samenstelling had met behulp 
van kn ieschoren in plaats van de voor een 
gebouw gebruikelijke schrankschoren; • 

bij welke overweging en beslissing wordt 
uitgegaan, wel is waar van <le op zich zelf 
juiste stelling, dat het begrip "gebouw" in 
art. 6 der Woningwet heeft eene beteeken is, 
als in het spraakgebruik daaraan wordt ge
hecht, doch waarbij die beteekenis in het 
spraakgebruik dan volkomen verwrongen 
wordt door aan te nemen dat afmeting en 
aanwezigheid van dak en openingen zonder 
meer tot gebouw zullen stempelen een getim
merte, dat door zijn verschillende andere om
standigheden juist op zich zelf niet als gebouw 
zou zijn beschouwd; 

terwij l dan voorts is nagelaten te onderzoe
ken en te beslissen of in dit bepaalde geval 
deze door hl't Hof geconstateerde of andere 
eigenschappen van zoodanigen aard en invloed 
zij n, dat zij aan zoodanig getimmerte deson
danks net karakter van gebouw geven; 

0. dat het Hof bij het bestreden arrest over
eenkomstig de inleidende dagvaard ing, met 
qua! ifi catie en Etrafoplegging a ls voormeld, 
ten laste van requirant heeft bewezen ver
kl aard, dat hij in de maand November 1935 
in de gemeente Bloemendaal op een complex 
terre inen, begrensd door Binnenpad, Jul iana
laan en Frisolaan, een gebouwtje, lang 4.10 
m, breed 3.10 m en hoog 2.30 m heeft gebouwd 
door het aldaar op te trekken en te plaatsen, 
zonder schriftelijke vergunning van B. en w·. 
dier gemeente; 

0. dat het Hof ten aanzien van het door den 
requirant voorgedragen verweer, dat het be
wuste getimmerte, hetwelk hij wilde gebruiken 
om daarin ter genoemde plaatse bloemen te 
verkoopen, wegens zij ne constructie op wielen, 
waardoor het verplaatsbaar is, wegens zijne 
bestemming om bij niet rendeeren naar elders 
verplaatst te worden en wegens zijn samen
stelling met behulp van knieschoren in plaats 
van de yoor een gebouw gebruikelijke schrank
schol'en, niet zou zijn een gebouw in den zin 
der Woningwet; 

heeft overwogen dat het bedoelde getim
merte, ondanks die aangevoerde omstandig
heden, door zijne afmetingen van 4.10 :n lang, 
3.10 m breed, 2.30 hoog en door de aan
wezighe id van een asphal t-dakbedekking, een 
deur, twee groote en twee kleine ramen, vol
gens het spraakgebru ik als een gebouw is te 

beschouwen en derhalve is een gebouw in den 
zin der Woningwet; 

0 . dat het m iddel hiertegen tevergeefs aan
voert, dat het Hof aan het begr ip gebouw in 
de gegeven omstand igheden een "verwrongen" 
beteekenis heeft gehecht, daar toch het Hof -
ook volgens het middel terecht aannemende, 
dat een getimmerte hetwelk volgens het 
spraakgebruik als een gebouw is te beschou
wen, is een gebouw in den zin der Woningwet 
- zonder dit begrip geweld aan te doen uit 
de voormelde gegevens zeer zeker heeft ku nnen 
afle iden, dat hier, ondanks de bij het verweer 
aangevoerde omstandigheden, van een gebouw 
in den hooger aangegeven zin sprake was; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
d,,n Advocaat-Genemal van Lier.] 

(N. J .) 

7 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gemeentewet artt. 168, 194 en 221. ) 

Kanlonr.: Onder de "polit ie" van den 
burgemeester in art. 221 Gemeentewet valt 
niet het verbieden van aankondigingen van 
het houden van openb. vermakelijkheden, 
ook al is voor dat houden geen vergunning 
verleend . 

De Raad is binnen de grenzen zij ner ver
ordenende bevoegdheid niet gerechtigd om 
te verbieden, behoudens vergunning van 
den burgemeester, aan te kondigen, dat 
een openbare vermakelijkheid zal worden 
gehouden. Bij een dergelijke publicatie i s 
zoo min het belang der openbare orde als 
dat der zedelijkheid betrokken. 

H.R .: Door het in werking t reden van de 
Bioscoopwet heeft art . 12, onder a der Ver
ordening van Westdongeradeel, voorzoo
veel betreft voor het publiek toegankelijke 
bioscoopvoorstellingen, ingevolge art. 194 
Gemeentewet van rechtswege opgehouden 
te gelden. 

Het ontslag van rechtsvervolging is -
wat er zij van 's Kantonrechters gronden 
en de bestrijding daarvan door req. 
terecht gewezen. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
het Kantongerecht te Leeuwarden, requ irant 
van cassatie tegen een vonnis van voormeld 
Kantongerecht van den 4 Maart 1937, waarbij 
J. l'.'I., directeur der N. V. ,,Algerneene Bios
coop-onderneming" te Deventer, ter zake van 
het te zijnen aanzien bewezenverklaarde is 
ontslagen van alle rechtsvervolging; (Gepleit 
voor gereq. door Mr. Ch. J. Karsten). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

De Kantonrechter te Leeuwarden verklaarde 
bewezen, dat gerequireerde op 8 Januari 1937 
in de gemeente Westdongeradeel zonder ver
gunning van den Burgemeester d ier gemeente 
door middel van een advertentie in het num
mer van 8 Januari 1937 van het binnen die 
gemeente verspreide weekblad de "Dokkumer 
Courant", u itgegeven door de firma D. P . 
Douma te Dokkum, eene voor het publiek toe
gankelijke f ilmvertooning heeft aangekondigd. 
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welke op 13 J anuari 1937 zou worden gehou
den in de Nederlandsch H ervormde kerk te 
Holwerd. 

Bij het vonnis is overwogen, ,, dat art. 221 
der Gemeentewet den Burgemeester belast met 
de politie over openbare vermakelijkheden en 
dergelijke, dat dit inhoudt, dat de Burgemees
ter te waken heeft tegen het geven van ver
tooningen, strijdi g met de openbare orde of 
zedelijkheid; 

dat Wij van oordeel zijn , dat onder deze 
"politie" van den Burgemeester niet valt het 
verbieden van aankondigingen van het houden 
van openbare vermakelijkheden, ook al is voor 
dat houden geene vergunning· verleend, omdat 
wèl uit het houden doch niet uit het aankon
digen vrees voor ordeverstoring of kwetsing 
der zedelijkheid -kan ontstaan; 

dat Wij voorts van oordeel zijn, dat de R aad 
b innen de g renzen zijner bevoegdheid om ver
ordeningen in het leven te roepen niet ge
rechtigd is om te verbieden, behoudens ver
gunning van den Burgemeester, aan te kon
digen, dat eene openbare vermakelijkheid ge
houden za l worden; 

dat bij een dergelijke publ icatie wo min het 
bel a ng der openbare orde als dat der zedelijk
heid en gewndheid betrokken is; 

dat dan ook het betreffende deel van art. 12 
der Verordening van Politie voor de gemeente 
W estdongeradeel bindende kracht mist." 

Er vol gde derhalve ontslag van rechtsver
volging. De Ambtenaar van het Openbaar Mi
nisterie heeft zich tegen deze bes! iss ing voor
zien in cassatie en stelt a ls middel voor: 

"8., al thans v. t . van de artt. 12 en 60 der 
Algemeene P olitieverorden ing voor de ge
meente '\,Vestdongeradeel , van art. 168 der 
Gemeentewet en van de artt. 351 en 352 Sv., 
doordat de Kantonrechter, wettig en overtui
gend bewezen achtende, dat gerequireerde op 
8 J anuar i 1937 in gemeente ·w estdongeradeel 
zonder vergunning van den Burgemeeste r dier 
gemeente door middel van een advertentie in 
het nummer va n 8 J anuari 1937 van het bin
nen die gemeente verspreide weekbl ad de 
" Dokkumer Courant", uitgegeven door de 
firma D. P. Douma te Dokkum, eene voor het , 
publiek toegankelijke filmvertoon ing heeft 
aangekondigd, welke op 13 Januar i 1937 wu 
worden gehouden in de N ederl a ndsch H er
vormde K erk te Holwerd, ten onrechte het 
telastegelegde heeft geacht ni et te zijn een 
strafbaar fe it." , 

In de toelicht ing wordt betoogd, dat het 
ten laste gelegde feit wel niets te maken heeft 
met de "poli tie" van den burgemeester, be
doeld in art. 221 der Gemeentewet, maar waar 
het hier betreft een openbare vermakelijkheid 
en de openbare aankondiging daarvan, de 
R aad bevoegd is om daaromtrent, a ls zijnde 
dit eene aangelegenheid, waarbij de openbare 
orde en zedelijkheid ten nauwste zijn betrok
ken, bij verordening bindende voorschriften 
in het leven te roepen, tegen overtreding waar
van straf word t bedreigd, en dat de vraag, 
door welke bepalingen de vrijheid tot het hou
den van openbare vermakelijkheden in het 
algemeen belang mag en moet worden beperkt, 
niet ter beoordeel ing van den Rechter staat, 
maar van den plaatselijken wetgever onder 
het in de artt. 152 tot 160 der Gemeentewet 

geregeld toezicht der Administratieve macht. 
Namens gerequireerde is het cassatieberoep 

bestreden en in hoofdzaak aangevoerd , dat art. 
12 van de politieverorden ing voor Westdonge
radeel niet in overeenstemming is met art. 7 
der Grondwet en dat gemeld artikel , voor 
wover het bioscoopvoorstellingen betreft, niet 
bindend is ingevolge de bepalingen der Bios
coopwet. 

Meergenoemd art. 12 der politieverorden ing 
luid t: 

" H et is verboden ronder vergunning van 
den Burgemeester: 

a. een voor het publiek toeganke lijke mu
ziekuitvoering, tooneel- of andere voorstelling, 
danspartij , bill ardpartij, kaartspelpartii, domi
neer- , dam-, of schaakwedstrijd, voordracht, 
kaatspartij of dergelijke openbare vermakelijk
heid , aan te kondigen, te houden of daaraan 
op eenigerl e i wijze deel te nemen, te geven of 
in zijn huis of op zijn erf of terrein toe te 
laten; 

b. op of op een erf of terrein grenzende aan 
den .openbaren weg muziek te maken, lied jes 
te zingen en te venten of uit te deelen, optocht 
te houden of daaraan op eenigerlei wijze deel 
te nemen of daar voorwerpen of kunsten te 
vertoonen.'' 

Het voorsch r ift gaat wel heel ver, daar toch 
volgens het artikel, niet a ll een voor het aan
kond igen vergunning noodig is , maar ieder, 
di e er aan deelneemt een vergunning daartoe 
behoeft, zoodat voor een openbare ui tvoering 
of vermakelijkheid een reeks van Tergunnin
gen vereischt zijn en het is de vraag of een 
uitvoering of vermakelijkheid, waaraan a ll een 
zij kunnen deelnemen, aan wi en dit door den 
B urgemeester vergund is geworden, nog wel 
a ls een voor het publiek toegankelijke uitvoe
r ing of vennakel ijkheid kan worden aange
merkt. Maar ik meen op den inhoud van a rt. 
12 niet nader te behoeven in te gaan, omdat 
naar m ijne meening art. 12 van de poli t iever
ordening geen toepassing kan erlangen wan
neer het, zooals in dit geding het geval is, een 
bioscoopvoorste ll ing betreft. Welke vergunning 
vere ischt wordt voor een bioscoopvoorste lling 
is immers geregeld in de Bioscoopwet. De 
Rij kswetgever heeft de regeli ng van de bios
coopvoorstellingen aan zich getrokken {zie 
o. a . de artt. 1, 2, 3, 4, 19 der Bioscoopwet) 
en door de inwerkingtred ing van de Bioscoop
wet op 1 Maa rt 1928 hielden krachtens art. 
191 der Gemeentewet de bepali ngen van plaat
selijke verordeningen, de bioscoopvoorstellin
gen betreffende, van rechtswege op te ge lden. 
De politieverordening van W estdongeradeel is 
vastgesteld 30 Juli 1920 en laatstelijk gewij
zigd 2 Mei 1927. Art. 12 dezer verordening 
gold a lwo na 1 Maart 1928 ten aanzien van 
openbare bioscoopvoorstellingen niet meer 
(vergelijk arrest H . R. 25 F ebruari 1929 W. 
11943 N . J. 1929 bi. 403 ). Een andere ver
gunning dan de Bioscoopwet voorschrijft had 
gerequireerde niet nood ig. 

Terecht is dus m. i. een ontslag van rechts
vervolging uitgesproken, zij het ook op een 
anderen grond dan de Kantonrech ter heeft 
overwogen, en de gr ief, dat het tenlastegelegde 
ten onrechte niet stra fbaar is geacht, acht ik 
mitsd ien onjuist. M ijn conclusie strekt tot ver
werping van het beroep. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: {zie conclusie); 

welk middel is toelicht a ls volgt: 
,,AI kan den Kantonrechter worden toege

geven, dat het telastegelegde feit niets te ma
ken heeft met de "politie" van den burge
meester, zooals deze geregeld wordt in art. 221 
der Gemeentewet, het gaat er hier om, of de 
Raad der gemeente Westdongeradeel is gegaan 
buiten zijn verordeningsbevoegdheid, toen hij 
verbood het aankondigen van eene openbare 
vermakelijkheid zonder vergunning van den 
burgemeester. De Kantonrechter is van oor
deel, dat deze aangelegenheid niet betreft de 
openbare orde, zedelijkheid of gezondheid, 
woals deze worden genoemd in art. 168 der 
Gemeentewet. 0ndergeteekende kan het met 
deze opvatting niet eens zijn, omdat hij meent, 
dat waar het hier betreft eene openbare ver
makel ij kheid en de openbare aankondiging 
daarvan, de Raad bevoegd is om daa romtrent, 
als zijnde dit eene aangelegenheid, waarbij de 
openbare orde en zedelijkheid ten nauwste zijn 
betrokken, bij verordening bindende voorschrif
ten in het leven te roepen, tegen overtreding 
waarvan straf wordt bedreigd. Juist in een 
tamelijk uitgebreide plattelandsgemeente a ls 
de onderhavige is het noodzakelijk, dat ter 
vermijding van het houden van openbare ver
makelijkheden ronder vergunning van den 
burgemeester, ook voor de openbare aankon
diging daarvan eene voorafgaande burgemees
terlijke vergunning wordt vere ischt. In dit 
verband overwoog de H. R. der Nederlanden 
in een arrest van 1 7 Juni 1901, gepubliceerd 
in het Weekblad van het Recht N°. 7620: 

,, ,,De vraag, door welke bepalingen de vrij
heid tot het houden van openbare vermakelijk
heden in het algemeen belang mag en moet wor
den beperkt, staat niet ter beoordeel ing van den 
R echter, maar van den Plaatselijken Wetgever 
onder het in de artt. 152 tot 160 der Gemeen
tewet geregeld toezicht der Administratieve 
Macht."" 

Wanneer overeenkomstig de meening van 
ondergeteekende de opvatting van den K an
tonrechter in casu niet houdbaar wordt bevon
den, zal de Cassatierechter, ten principale 
rechtdoende, met vernietiging van het vonnis 
in eerste instantie, waartegen het rechtsmiddel 
is gericht, den ten onrechte van rechtsvervol
ging ontslagen gerequireerde alsnog moeten 
schuldig verklaren en veroordeelen. 

Ten aanzien van die strafoplegging moge 
dezerzijds nog worden opgemerkt, dat de in 
eerste instantie gevorderde boete van f 5 met 
5 dagen vervangende hechtenis allerminst te 
hoog moet worden geacht, omdat gerequ ireerde 
bij herhaling heeft blijk gegeven zich bij voor
keur niet te storen aan de in de gemeente 
Westdongeradeel ten aanzien van openbare 
vermakelijkheden geldende voorschriften;" 

Gehoord de namens gerequireerde gevoerde 
tegenspraak van het beroep; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de telastelegging ten aanzien van gerequ i
reerde is bewezen verklaa rd, dat hij op 8 J an. 
1937 enz. {zie conclus ie); 

dat de Kantonrechter dit bewezenverklaarde 
echter niet strafbaar heeft verklaard en gere
quireerde mitsdien heeft ontslagen van alle 
rechtsvervolging, zulks op de navolgende 
gronden: 

"dat art. 221 der Gemeentewet enz. {zie 
conclusie); 

0. ten aanzien van het ingestelde beroep; 
dat art. 12 van de Verordening van Politie 

voor de gemeente Westdongeradeel, vastgesteld 
door den Raad dier gemeente den 30 Juli 
1920 en laatstelijk gewijzigd den 2 Mei 1927 
luidt {aanhef en onder a); 

Het is verboden zonder vergunning van den 
Burgemeester: 

a. ,,een voor het publiek toegankelijke mu
ziekuitvoering, tooneel- of andere voorstelling, 
danspartij , billardpartij, kaartspelpartij, do
mineer-, dam-, of schaakwedstrijd, voordracht, 
kaatspartij of dergelijke openbare vermakelijk
heid, aan te kondigen, te houden of daaraan 
op eenigerlei wijze deel te nemen, te geven of 
in zijn huis of op zijn erf nf terrein toe te 
laten;" 

dat, waar door de met ingang van 1 Maart 
1928 in werking getreden Bioscoopwet in het 
onderwerp van het geven in het openbaar van 
bioscoop-voors teil ingen is voorzien, de onder
havige bepaling van de verordoning voor de 
gemeente Westdongeradeel, voorzooveel betreft 
voor het publiek toegankelijke bioscoop-voor
stellingen, ingevolge art. 194 der Gemeente
wet met ingang van 1 Maart 1928 van rechts
wege heeft opgehouden te gelden, en dus op het 
bewezenverklaarde geen toepassing kan vinden; 

dat, nu het bewezenverklaarde ook niet el
ders is strafbaar gesteld, het ontslag van 
rechtsvervolging - wat er zij van 's Kanton
rechters gronden en de bestrijding daarvan 
door den requirant - in elk geval terecht is 
gegeven, wodat het voorge tefde middel bu i
ten beschouwing kan blijven en het beroep 
moet worden verworpen; 

Verwerpt het beroep. {N. J.) 

7 J uni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
{Woningwet art . 4.) 

In overeenstemming met de in art. 4 der 
Woningwet aan den gemeenteraad opge
legde verplichting tot vaststelling van 
voorschriften betreffende de beschikbaar
heid van drinkwater, en zooals t en over
vloede duidelijk blijkt uit het vijfde lid 
van art. 90 der Bouwverordening der 
gemeente Zevenaar, heeft laatstgenoemd 
artikel de strekking, dat in de daar bedoelde 
woningen over door de drinkwaterleiding 
aangevoerd water moet kunnen worden 
beschikt. Daaruit volgt, dat een woning 
niet in den zin van dat voorschrift aan de 
drinkwaterleiding is .. aangesloten" , 'indien 
wel clie woning door buizen met die water
leiding is verbonden, doch een in die toe
voerleiding aanwezige versperring [afslui
ting van de gemeente omdat belanghebben
de nog geen stappen had gedaan om 
betalend aangeslotene te worden] de door
strooming van het water belet, en aldus 
verhindert, dat in de woning water uit die 
leiding kan worden verkregen. 
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Op het beroep van A. W. W., landbouw
arbeider te Zevenaar, reqwrant van cassatie 
tegen een vonnis van de A_rr.-Rechtbank te 
Arnhem van 2 Maart 1937, waarbij in hooger 
beroep en na vernietiging van een door den 
Kantonrechter te Arnhem op 16 December 
1936 schriftelijk gewezen vrijsprekend vonnis, 
requirant ter zake van: ,,Het (lees: te Zeve
naar) gebruiken van een bouwwerk, dat ver
keert in een toestand, die in strijd is met een 
der bepalingen in Hoofdstuk VI der Veror
dening vervat" , met aanhaling van de artt. 
96 en 110 der Bouwverordening voor de ge
meente Zevenaar, 23 en 91 Sr. en 4 der Wo
ningwet, is veroordeeld tot een geldboete van 
tien gulden, met bepaling van den duur der 
vervangende hechtenis op vijf dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: 

S., a lthans v. t., van de artt. 90, 96 juncto 
art. 110 der Bouwverordening voor de ge
meente Zevenaar, art. 4 der Woningwet en 
van de artt. 338, 339, 341, 342, 350, 351 , 352, 
359, 415 j O • 425 Sv., door het ten I aste ge
legde bewezen te verklaren, terwijl uit de 
gebezigde bewijsmiddelen het ten laste gelegde 
uiet kon worden afgeleid, in het bijwnder 
niet dat de woning, welke door requirant ten 
tijde en ter plaatse als in de dagvaarding 
vermeld als bewoner werd gebruikt, op dat 
oogenblik niet aan de daarin vermelde water
leiding zou zijn aangesloten geweest; 

ter toelichting van welk middel onder meer 
is aangevoerd, dat uit de gebezigde bewijsmid
delen slechts kan worden afgeleid , dat op het 
voormelde tijdstip een dienstleiding van be
doelde waterleiding was doorgetrokken tot in 
requirants woning en aldaar eindigde in een 
aftapkraan, doch dat de watertoevoer door die 
aansluiting was gestopt doordat vanwege de 
gemeente Zevenaar een kraan in die dienst
leiding, dicht bij den hoofdhuis der waterlei
ding gelegen, was dichtgedraaid; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
in de maand September 1936 te Zevenaar als 
bewoner heeft gebruikt een woning, gelegen 
op geen grooter afstand dan 25 m van de 
hoofdhuis der gemeentelijke drinkwaterlei
ding, ronder dat deze woning aan genoemde 
waterleid ing was aangesloten; 

0. dat art. 90, voorkomende in Hoofdstuk 
VI der Bouwverordening voor de gemeente 
Zevenaar, voorwoveel hier van belang, in
houdt: 

1. ,,Elke woning moet voorzien zijn van 
een middel, in staat om te allen tijde deug
delijk drink- en huishoudwater in voldoende 
hoeveelheden te verschaffen; de bewoners 
moeten daarvan steeds gebruik kunnen ma
ken·" 

4.' ,,Met afwijking van het bepaalde in het 
l e, 2e en 3e lid moeten woningen, die op geen 
groote afstand dan 25 m van de hoofdhuis der 
gemeentelijke drinkwaterleiding zijn gelegen, 

aan genoemde drinkwaterleiding worden aan
gesloten"; 

5. ,,Van het bepaalde in het vorig lid kan 
vrijstelling worden verleend wanneer wordt 
aangetoond, dat te allen tijde over deugdelijk 
drink- en hu ishoudwater, in voldoende hoe
veelheid, op andere wijze kan worden be
schikt" . 

0. dat de Rechtbank in haar vonnis, na 
voormelde bewezenverklaring, met betrekking 
tot voormeld art. 90 nog heeft overwogen: 

,, dat, gelet op het in het eerste lid bepaalde: 
dat elke woning voorzien moet zijn van een 
middel: in staat om ten allen tijde deugdelijk 
drink- en huishoudwater in voldoende hoeveel
heid te verschaffen, de bewoners moeten daar
van steeds gebruik kunnen maken - het in 
het 4e lid vermelde aangesloten worden aan de 
drinkwaterleiding aldus moet worden ver
staan, dat niet all een de dienstleiding tot in 
de woning is doorgetrokken, doch daarvan ook 
ten allen tijde gebruik kan worden gemaakt, 
waartoe de gebruiker van de woning, die dat 
water zal moeten betalen, de noodige stappen 
moet doen, omdat hij, ronder de vereischte 
aanslui ting aan de waterleiding, de woning 
niet mag gebruiken;" 

0. dat tegen die opvatting van het voor
schrift, vervat in het vierde lid van voren
aangehaald artikel , het middel is ger icht, 
doch ten onrechte; 

dat immers - in overeenstemming met de 
in art. 4 der ·woningwet aan den gemeente
raad opgelegde verpl ichting tot vaststelling 
van voorschriften betreffende de beschikbaar
heid van drinkwater, en zooals ten overvloede 
duidelijk blijkt uit het vijfde lid van voor
meld art. 90, - laatstgenoemd artikel de 
st1·ekking heeft, dat in de daar bedoelde wo
ningen over door de drinkwaterleiding aange
voerd water moet kunnen worden beschikt, 
waaruit volgt, dat een woning niet in den zin 
van dit voorschrift aan de drinkwaterleiding 
is "aangesloten", indien wel die woning door 
buizen met die waterleiding is verbonden, 
doch een in die toevoerleiding aanwezige ver
sperring de doorstrooming van het water belet, 
en aldus verhindert, dat in de woning water 
uit die leid ing kan worden verkregen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Lier.] 

(N. J .) 

7 Juni 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Vogelwet 
art. 33; Sv. art. 261.) 

Het eerste middel mist feitelijken grond
slag, daar req. wegens het hebben van 
putters niet is veroordeeld. 

Art. 21a van de A. P. V. der gemeente 
Angerlo houdt niet in een volstrekt verbod 
onder meer tot het ter plaatse a ls daar 
vermeld hebben van netten en dergelijke 
toestellen tot het vangen van vogels, doch 
het verbod is gegeven "behoudens het be
paalde in de Vogelwet 1912 en in de 
J achtwet 1923", wodat het zich alleen 
richt tot hem, die niet, ingevolge genoem
de wetten, bevoegd is de netten te hebben 
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of te gebruiken. Bij deze beperkte opvat
ting van het verbod moet in de telaste
legging, wil daarin het hier bedoelde 
strafbarn feit zijn omschreven, worden ge
steld, dat verd. niet krachtens Jacht- of 
Vogelwet bevoegd was de netten te hebben 
of te gebruiken. [Ande1·s implicite Adv.
Gen. van Lier]. 

Op het beroep van W. D., arbeider te Arn
hem, requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Arnhem van 2 Maart 1937, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van eene door 
het Kantongerecht te Arnhem op 18 Nov. 
1936 gedane uitspraak, requirant, ter zake 
van: ,,het (lees : het te Angerlo) op wegen 
netten hebben tot het vangen van vogels, ron
der de schriftelijke vergunning van Burge
mee ter en Wethouders", met aanhaling van 
de artt. 1, 21a, 88 van de Alg. Pol.Ver. voor 
de gemeente Angerlo, 23, 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van vijftien gulden en vijf
tien dagen vervangende hechtenis, met bevel 
tot vern ietiging van de twee vogelnetten met 
bijbehoorende stokken en touw, die tot het 
begaan van het strafbaar feit hebben ge
diend. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van de uitspraak in eersten 
aanleg verklaarde de Rechtbank te Arnhem 
bewezen: dat requirant op 24 September 1936 
des namiddags omstreeks 4½ uur in de ge
meente Angerlo op den openbaren weg, den 
Zevenaarschen weg, zonder schriftelijke ver
gunning van Burgemee ter en Wethouder, 
dier gemeente, heeft gehad een tweetal vogel
netten met bijbehoorende stokken en touw. 

Met toepa sing enz. 
Bij schriftuur worden de volgende bezwaren 

tegen het vonnis aangevoerd: 
Requirant is van meening dat te dezer zake 

geen veroordeeling had kunnen volgen en 
wel : 

A. wat de vogels betreft: putters zijn ge
noemd in art. 6 van de Alg. Maatregel van 
Bestuur van 18-11-'13 waarin worden genoemd 
de vogels behoorende tot art. 19 Vogelwet. 

Ingevolge art. 25 Vogelwet is het vervoer 
van deze vogels langs openbare wegen te allen 
t ijde toegelaten. 

Een verordening van de gemeente Angerlo 
in strijd met deze bepaling is onverbindend. 

B . wat de vogelnetten etc. betreft: 
Eerstens blij kt uit de dagvaarding niet of 

de netten in kwestie vielen onder art. 33 
Vogelwet j 0

• art. 8 A. M. v. B. 18-11-'13. 
Voorts is in art. 33 Vogelwet j 0

• art. 12 
A. M. v. B. 18-11-'13 slechts verboden het 
zich bevinden in het veld, buiten openbare 
wegen en voetpaden. 

Naar analogie met art. 25 Vogelwet moet 
worden aangenomen dat het zich bevinden 
met netten etc. op de openbare wegen wèl is 
toegelaten. 

Aangenomen dat art. 21a Pol. Ver. Gem. 
Angerlo, hetwelk slechts spreekt van "wegen" 
ook op "openbare wegen" zou slaan, dan is 
deze bepaling in strijd met de Vogelwet en 
onverbindend. 

Het eerste bezwaar betreft het. bij de in
leidende dagvaarding ook ten laste gelegde: 
hebben van lokvogels (putters). Van dit deel 
der telastlegging is vrij praak gevolgd, zoodat 
de aangevoerde grief dit punt betreffend, bui
ten verdere behandeling kan blijven. 

Art. 21a der Al g. Pol. Verord. van Angerlo 
luidt: 

Behoudens het bepaalde in de Vogelwet 
1912 en in de Jachtwet 1923, is het verboden 
op een anders grond of in de daarop staande 
heggen, boomen of houtgewas, op wegen of op 
voor den openbaren dienst bestemde gronden, 
vogels te vangen of vogelnesten uit te halen 
of te beschadigen of klepkooien, lokvogels al 
of niet in kooien, lijmgarden, netten, kl em
men, vallen en dergelijke toestellen tot het 
vangen van vogels te plaatsen of te hebben, 
zonder schriftelijke vergunning daartoe van 
de rechthebbenden op dien grond, of voor zoo
veel wegen, plantsoenen, gemeente-begraaf
plaatsen en andere voor den openbaren dienst 
bestemde gronden betreft, zonder de schrifte
lijke vergunning van Burgemeester en Wet
houders. 

Blijkens art. 1 der Verordening zijn "we
gen" zoowel particuliere als openbare wegen. 

Bij art. 12 van het Kon. Besluit van 18 
November 1913, S. 412, is het verboden met 
andere dan in het artikel omschreven netten 
zich in het veld buiten openbare wegen en 
voetpaden te bevinden. Met dit voorschrift 
komt art. 21a der Verordening niet in bot
sing en de gemeentelijke wetgever wa be
voegd in het belang der openbare orde een 
verbod als art. 21a inhoudt, vast te stellen. 
Art. 21a maakt niet het onderscheid, en be
hoefde dit ook niet te doen, tusschen toegela
ten en verboden netten, zooals de Rijkswet
gever heeft gedaan. 

Dat art. 25 der Vogelwet, handelende over 
het ·toelaten van het vervoer van vogeh ana
logisch zou behooren te worden toegepast op 
het zich bevinden met netten op de openbare 
wegen, is een stelling, waarvoor geen gronden 
zijn aangevoerd. 

De geuite grieven komen mij dus niet aan
nemelijk voor en ik concludeer tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, van het aan 
requirant bij dagvaarding ten laste gelegde, is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging a ls voo,·meld, dat hij op 24 Septem
ber 1936 des namiddags omstreeks 41/2 uur in 
de gemeente Angerlo op den openbaren weg, 
den Zevenaarschenweg, zonder schrifte lijke 
vergunning van Burgemeester en W ethouders 
dier gemeente heeft gehad een tweetal vogel
netten met bijbehoorende stokken en touw; 

0. dat art. 21a van de Alg. Pol.verord. voor 
de gem. Angerlo, voor wover thans van belang, 
luidt: ,,Behoudens het bepaalde in de Vogel
wet 1912 en in de Jachtwet 1923 is het ver
boden op wegen of op voor den openbaren 
dienst bestemde gronden netten en derge lijke 
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toestellen tot het vangen van vogels te hebben 
ronder schriftelijke vergunning van Burge
meester en Wethouders", terwijl bij art. 88 
dier Verordening op overtreding van dat ver
bod de straf is gesteld van hechtenis van ten 
hoogste ,,es dagen of eene geldboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden; dat voorts, 
volgens art. 1 dier Verordening onder wegen 
zijn begrepen a lle openbare straten, voetpaden, 
pleinen bruggen en alle tot openbaar gebruik 
bestemde en voor het publiek toeganke lijke 
plaatsen; 

0. dat het eerste middel feitel ijken grond
slag mist, omdat requirant wegens het hebben 
van putters niet is veroordeeld, zijnde hij van 
het hem ten laste gelegde hebben van "twee 
lokvogels (putters) in kooitjes" bij het bestre
den vonnis vrijgesproken; 

0. wat het tweede cassatiemiddel betreft, 
dat, naar aanleiding van een verweer va11 
gelijke strekking in hooger beroep gevoerd, 
de Rechtbank heeft overwogen: dat verdach
te's raadsman wel heeft aangevoerd, dat de 
voormelde bepaling van bovengenoemde ver
ordening in strijd is met art . 33 van de Vogel
wet en art. 12 van de Al gemeene Maatregel 
van Bestuur van 18 ovember 1913 S. 412, 
doch dit beroep a ls ongegrond behoort te wor
den verworpen, aangezien in deze bepaliugen 
slechts wordt verboden om zich met de daar 
·bedoelde middelen te bevinden in het veld, 
buiten openbare wegen en voetpaden; 

0. betreffende dit m iddel en ambtshalve: 
dat genoemd art. 21a niet inhoudt een vol

strekt verbod onder meer tot het ter plaatse 
als daarbij vermeld hebben van de daarbe
doelde netten, doch d,t verbod is gegeven 
"behoudens het bepaalde in de Vogelwet 1912 
en in de Jachtwet 1923" , zoodat het all een 
gericht is tot hem, die n iet, ingevolge ge
noemde wetten, bevoegd is de netten te hebben 
of te gebrui ken; dat bij deze beperkte opvat
t ing van het verbod, in de telastlegging, wil 
daarin het hier bedoelde strafbare fe it zijn 
omschreven, moet worden geste ld , dat de ver
dachte niet krachtens J acht- of Vogelwet be
voegd was de netten te hebben of te gebrui
ken; 

dat nu zulk niet is geschied, het ten Jaste 
gelegde en bewezenverklaarde fe it niet ople
vert het strafbare feit van genoemd artikel, 
zoodat het bestreden vonnis niet kan worden 
gehandhaafd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen· 
voorwover het bewezenverklaarde strafbaar 
is verklaard de verdachte strafbaar is ver
\daard en d~ze deswege straf is opgelegd, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der R. 0.: 
0. dat het bewezene ook niet elders straf

baar is gesteld ; 
Ontslaat den verdachte te dier zake van 

alle rechtsvervolging. 
(N. J. ) 

11 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(B. W. artt. 1353, 1690-1702; Rv. art. 
59; L.O.wet 1920 art. 5.) 

Het arrest houdt in de feiten, op grond 
waarvan het Hof aanneemt, dat het Insti
tuut (verweerder) rechtspersoon is, zoodat, 

indien door deze beslis ing eenig wettelijk 
voorechrift verkeerd toegepast of geschon
den mocht zijn, oischeres daartegen met 
vrucht in cassatie kan opkomen. Daarom 
voldoet de wijze, waarop het H of ten aan
zien van dit punt zijne beslissing met rede
nen heeft omkleed aan de eisr.hen, die de in 
het middel aangehaalde artikelen (o. m. 
162 Grondwet, 20 R. 0. en 59 Rv., Red.) 
in dit opzicht stellen . 

Onderdeel b van het eerste middel kan 
reeds daarom niet tot ca satie leiden, omdat 
geen der in het middel aangehaalde wets
artikelen eenigen eiseh stelt ten aanzien 
van de oprichting van stichtingen of het 
in het leven roepen van rechtspersonen t en 
tijde van de bierbedoelde handeling. 

Het Hof heeft het verweer, dat de ge
meente aan genoemd art. 1034 wilde ont
leenen (nl. als zoude dit artikel uitdrukke
lijk den eisch stellen, dat men ook voor zich 
zelven iet s moet bedingen), verworpen, 
omdat dit artikel dien eiseh niet stelt en 
omdat, indien het artikel dien eisch wèl 
stelde, de onderhavige overeenkomst daar
aan zou voldoen. 

De grief, dat in het arrest omtrent het vol
daan zijn aan dien eisch niets is te vinden 
en de beslissing, dat daaraan is voldaan, 
niet is gemotiveerd, mist feitelijken grond
slag. Het Hof zag dit beding voor zichzelven 
in de bepaling dat twee der curatoren door 
van Kinsbergen zullen worden benoemd. 

Nu deze grond voor 's Hofs beslissing in 
cassatie te vergeefs wordt. bestreden, kan 
de grief, gericht tegen den anderen grond, 
buiten onderzoek blijven. 

De grief van de gemeente, dat de gevor
derde nakoming van de overeenkomst 

van 1809 haar in strijd zoude brengen met 
het verbod van art. 5 L. O.wet 1920 om 
anders dan in de gevallen en onder de 
voorwaarden, in die wet genoemd, $eldelijke 
bijdragen toe te ken nen aan btJzondere 
sèholen voor gewoon en uitgebreid lager 
onderwijs, kan eischeres niet voor het eerst 
in cassatie te berde brengen, daar aan deze 
grief mede ten grondslag ligt de stelling 
van feitelijken aard, dat de baten voort-
pruitende uit het Collegie van chiplui

den deel uitmaken van de geldtp.iddelen van 
de gemeente Elburg. 

Jonkheer Rhijnvis Feith, wonende te El
burg, in zijn hoedanigheid van Burgemeester 
der gemeente Elburg, deze in rechten verte
genwoordigende, eischer tot cassatie van het 
op 16 Juni 1936 door het Gerechtshof te 
Arnhem tusschen partijen gewezen arrest (1936 
n°. 902, Re4.), advocaat Mr. A. E. J. Ny
singh; 

tegen: 

1. het Instituut van Opvoeding, veelal ge
noemd het I nstituut van Kinsbergen, ge,·es
tigd te Elburg 2. a. Constantijn Willem Fer
dinand baron Mackay, wonende te Nunspeet, 
gemeente Ermelo, b. S. P. Gualtherie van 
Weezel, arts, wonende te Elburg, verweerders 
in cassatie, advocaat Jhr. Mr. A. K . C. de 
Brauw. 
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Conclusie van den Proc.-Gen. B esier. 

P ost alia: 
Thans worden de volgende middelen tot cas

satie aangevoerd: 
,,I. S . of v. t . van artt. 162 Grondwet; II. 

der Additioneele Artikelen ; 1, 2, 3 en 47 
van de Wet van 16 Mei 1829, Stbl. 29, hou
dende bepalingen wegens den overgang van 
de vroegere tot de nieuwe wetgeving, zooals 
deze thans luiden; 20 R. 0.; 3, 4, 10, 11 en 
14 A. B.; 1690, 1691, 1692, 1902, 1903, 1904, 
1905, 1907, 1911, 1912, 1918, 1929, 1930, 1932, 
1939 , 1952, 1953, 1960, 1963, 1964 en 1965 
B. W.; 1, 5, 48 en 59 Rv.; 

"doordat het H of op de eerste aangevoerde 
grief, na te hebben overwogen 

( 6d) ,,dat het ontstaan van rechtspersonen 
lang vóór de invoering van het B. W., niet 
a l tijd nauwkeurig is vast te stellen, en dan 
door den rechter zal moeten worden uitge
maakt of op grond van de hem voorgelegde 
stukken dat ontstaan bewezen is te achten; 

(e) ,,dat door appell anten o.a. is overge
legd een in 1806 gedrukt " .Berigt van het 
instituten van Talen, Kunsten en Wetenschap
pen te Elburg", op last van "curatoren en 
schoolarchen" samengesteld door den secreta
ris D. Hoefhamer, waarin is vermeld hoe de 
na de omwentel ing van 1795 met behulp van 
de stadsregeering en vooral van de leden van 
het college van Schipluiden opgerichte " Oef
fenschoo l van Kunsten en Wetenschappen" 
door samenwerking van Van Kinsbergen (die 
een belangrijk deel van zijn instrumentenver
zameling en bibliotheek schonk), van Olde
barnevelt, Vitringa "en andere rnannen var, 
verd iensten" is gegroeid tot het I nstituut het
welk op 1 J uli 1806 geopend - staat onder 
oppertoezicht van admiraal van Kinsbergen, 
terwijl het opzicht en de administratie en de 
opperdirectie wordt opgedragen aan een cu
rator uit den magistraat en dri e schoolarchen, 
van wie één den post van ontvanger bekleedt; 

(/) ,,dat appellanten voorts in afschrift 
hebben overgelegd een, door den magistraat 
der stad Elburg "accepteerende het aanbod 
van den H eere Ridder van Kinsbergen" , tus
schen 18 December 1807 en 23 J anuari 1808 
gearresteerd, reglement "voor het kostschool 
voor Jonge Juffrouwen aan het Instituut van 
Opvoeding te Elburg", waarvan art. 1 luidt : 
" daar zal een Kostschool worden opgericht 
voor J onge Dochters door den Ridder van 
Kinsbergen, welke Kostschool in het vervolg 
een bestanddeel van het Instituut van Opvoe
ding onder protectie van Zijne Excellentie te 
Elburg gefundeert, zal uitmaken", en art. 3 
,,de finantieele a dministratie van dit K ost
school blijft in alle gevallen al toos afgesche i
den van die der overige deelen van het In-
stituut .... . . "; 

(g) .,dat in die beide stukken de bedrag-en 
der in rekening te brengen les- en schoolgel
den zijn vastgelegd; 

"voortgaat en bes! ist 
(h) ,,dat naar 's Hofs oordeel uit deze stuk

ken duidelijk blijkt dat in 1806 het nieuwe 
Instituut door samenwerking van een aantal 
ingezetenen met de stadsregeering a ls iets 
zelfstandigs is opgericht met eigen bezittingen, 
eigen inkomsten en zelfstandig bestuur, on 

dat omstreeks begin 1808 door admiraal van 
Kinsbergen in samenwerking met het stadsbe
stuur en met het bestuur van dat I nstituut 
daaraan is toegevoegd een meisjeskostschool 
met eigen geldelijk beheer; 

(i) ,, dat hieruit volgt, dat reeds in 1806 
het Instituut a ls rechtspersoon in het leven is 
geroepen, zulks met medewerking van den 
magisstraat; 

en vervolgens 
(7) ,,ten aanzien van de tweede en derde 

grieven, dat deze thans onbesproken zouden 
kunnen blijven doch het H of ten overvloede 
wil nagaan of, indien de hierboven gevolgde 
redeneering onjuist was, de rechtspersoonlijk
heid aan de convenanten van 1809 en 1819 
zou kunnen worden ontleend; 

(a) ,,dat zulks naar 's Hofs oordeel inder
daad het geval is; 

(b) ,,dat immers bij het convenant van 16 
Mei 1809, hetwelk tusschen den magistraat 
van Elburg en admiraal van Kinsbergen is 
gesloten om het door de zorg van laatstge
noemde tot stand gebrachte Instituut van Op
voeding (zijnde hetzelfde als hierboven is aan
geduid met den naam " Inst ituut van Talen, 
Kunsten en Wetenschappen") duurzaam aan 
zijn bestemming te laten beantwoorden, werd 
bepaald, dat de directie zal worden gevoerd 
door 4 curatoren, van wie 2 door van Ki ns
bergen of door de executeuren van zijn testa
ment, en 2 door den m agistraat aan te wijzen, 
terwijl de magistraat zich verbond het netto
provenu van de jaarrekeningen van het Schip
luidenfonds, hetwelk in 1796 aan de gemeente 
was overgedragen, aan de curatoren ten be
hoeve van het I nstituut te doen toekomen, en 
de verwachting werd uitgesproken, dat van 
Kinsbergen zal suppleeren wat het Instituut 
nog te kort mocht komen; 

(c) ,,dat hierin is te lezen de bedoeling om 
van het bestaande Instituut, welks bestem
ming was het geven van onderwijs en opvoe
ding aan jonge lieden, en h etwelk de hiertoe 
noodige hulpmiddelen - zooals de contractan
ten wisten - in ruime mate bezat, een blijven
de zelfstandig beh eerde instelling te maken 
met eigen inkomsten, voldoende om de nood
zakelij k geachte uitgaven te dekken, en waa rin 
dus alle elementen, noodig voor het ontstaan 
van een rechtspersoon, aanwezig waren; 

"dat in hoofdzaak dezelfde redeneer ing kan 
worden gevolgd voor het convena nt van 1819; 

,,de rechtspersoonlijkheid van het appellee
rende instituut ook op deze gronden aanne
mend, 

"en vervolgens overwegend 
(9b) ,,dat al kan in het a lgemeen het op

treden als rechtspersoon en het a ls zoodanig 
erkend zijn voor stichtingen geen 1·echtsper
soonlijkheid doen uitstaan, nu de gemeente 
zei ve tot de oprichting en de vrije zelfstandige 
ontwikkeling van het Instituut heeft meege
werkt en blijkens de overgelegde stukken her
haaldelijk (b.v. reeds in 1809 in een tot den 
Drost gerichten brief) het I nstituut als eer, 
volkomen onafhankelij ke instelling met eigen 
middelen heeft erkend, appellanten tegenover 

' de gemeente niet meer de rechtspersoon lijk
heid van het I nstituut hadden te bewijzen : 

,,de rechtspersoonlijkheid van het appe ll ee
rende instituut a lthans tegenover de gemeente 
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Elburg bewezen acht en op al deze gronden 
heeft aangenomen, dat het appelleerendt, in
stituut in rechte kon optreden en in zij n vor
dering kon worden ontvangen, 

"welke beslissingen zijn onjui t en in strijd 
met de Wet en door de vastgestelde feiten niet 
gedragen worden, daar 

"a. het Hof dusdoende de gronden zijner 
uitspraak wat het rechtspunt betreft niet, al
thans niet afzonderlijk, heeft gegeven en met 
name heeft nagelaten te onderzoeken en te 
besl issen welke de eischen zijn die de op het 
oogenblik der handeling geldende wetten aan 
de oprichting van stichtingen of het in het 
leven roepen van rechtspersonen stelden, 

,,b. u it de vastgestelde feiten in ieder ge
val niet voortvloeit noch op eenigerlei wijze 
kan worden afgeleid, veel minder ten processe 
is gebleken, dat aan de eischen welke de ten 
tijde der handeli ng geldende wetten stelden 
aan de oprichting van stichtingen of het in 
het leven roepen van rechtspersonen door het 
appe lleerend instituut is voldaan, met name 
voor wat de toenmaals geëischte medewerking 
van een daartoe bevoegde Overheid , noch voor 
wat de afzondering van een e igen vermogen 
betreft, 

"c) nu tusschen de procedeerende partijen 
de rechtsgeldigheid der oprichting van het ap
pelleerend instituut in geschil was, dit niet 
van den last van het bewijs zijner rechts
geldige oprichting kon worden ontslagen, ook 
niet op grond van de te eeniger tijd door de 
gemeente Elburg ingenomen houdir.g, en deze 
houding zeker niet relevant is noch kan zij n, 
nu geen rechtsgeldige oprichting plaats vond, 
a lthans deze ten processe niet is komen vast 
te staan, 

"all es terwijl alleen rechtsgeldige oprichting 
zou kunnen medebrengen de bi;voegdheid om 
in rechte op te treden en rechtsvorderingen 
in te stellen. 

"II. S. of v. t. van artt. 7 en 1034 van 
het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Ko
ningrijk Holland; 162 Grondwet; 20 R. 0.; 
1, 2, 3 en 47 van de Wet van 16 Mei 1829, 
Stbl. n°. 29, houdende bepalingen wegens den 
overgang van de vroegere tot de nieuwe wet
gev ing, zooa ls deze thans luiden ; 4, 10, 11 en 
14 A. B.; 1353 B. W.; 48 en 59 Rv.; 

,,doordat het Hof, overwegende, 
(6k) ,,dat deze rechtspersoon (het appel

leerend instituut) bij het convenant van (16 
Me i) 1809 werd begiftigd door het toen te 
h aren behoeve gemaakte beding en het betoog 
van de gemeente omtrent het toen toepasselijke 
art. 1034 van het Wetboek Lodewij k apoleon 
(Lees: Wetboek Napoleon ingerigt voor het 
Koningrijk Holland) naar 's Hofs meening 
niet opgaat, omdat de eisch dat partijen in 
de overeenkomst iets voor zich zelve bedoniren 
daarin niet is gesteld, en bovendien aan nien 
eisch was voldaan, 

,,appellanten ontvankelijk acht in hun vor
deri11g, 

,,ten onrechte, 
,, daar het art. 1034 van het Wetboek Na

poleon ingerigt voor het Koningrijk Holland 
àe bedoelde eisch van het bedingen voor zich 
zelven uitdrukkelijk stelt, terwij l van een 
voldoen aan dezen noch ten processe, noch in 
het anest van het Hof iets is te vinden, 

L. 1~37 

"en door de bes! issing dat aan d ie e isch was 
voldaan niet te motiveeren. 

,,III. S . of v. t. van art. 162 Grondwet, 
20 R. 0., 1, 48, 59, 332, 334, 339, 343, 347, 
348, 349, 353, 354, 355 Rv., 11 en 14 A. B., 
en a rt. 5 van de Lager Onderwijswet 1920 
i.v. m. artt. 1, 2, 3, 4, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 127, 128, 205, 205bis en 
206 van die Wet in den ten deze toepasselij ken 
tekst, 

,,door in dit geding, waarin verweerders na
koming vorderen van door de eischende ge
meente bij een convenant van 1809 aanvaarde 
geldelijke verplichtingen, in 1819 nader be
krachtigd, deze vordering toe te wijzen op de 
gronden en met weerlegging va11 door de 
Gemeente gevoerd verweer, a ls in het arrest 
is omschreven, 

,,doch ten onrechte, 
"a. omdat art. 5 Lager Onderwijswet 1920 

aan de Gemeente nakom ing vcan de verpl ich
tingen, tot welker nakoming zij in dit geding 
door het Hof is veroordeeld, verbiedt, en het 
Hof, waar de Gemeente had gesteld en door 
verweerders niet was weersproken, dat de ten 
processe bedoel de school was geworden tot een 
gewone U.L.0.-school vallende onder de be
pal ingen der Lager Onderwijswet, waarvoor 
verweerders dan ook Rijks- en Gemeentesubsi
d ie ontvingen, zelfs ambtshalve verplicht was 
de vordering op grond van het in bedoeld 
art. 5 bepaalde, af te wijzen, 

en in ieder geval die vordering n iet had 
mogen toewijzen in het midden latende de 
juisthe id van d ie door de Gemeente gestelde 
fe iten, omdat die juistheid aangenomen, de 
wet de toew ijzing der vordering dw ingend zou 
verbieden, 

"en subs idiair 
"b. omdat het Hof, het oordeel van de 

Rechtbank, dat verweerders in hunne vorde
r ing niet-ontvankelijk zijn te achten, onj uist 
achtende, verplicht was al vorens de vorde
r ing toe te wijzen a l het door de Gemeente 
daartegen in eersten aanleg aangevoerd ver
weer te onderweken, hebbende het Hof echter 
in casu geen onderzoek ingesteld naar noch 
uitspraak gedaan op het beroep, door de 
Gemeente reeds in prima gedaan op het feit, 
dat de ten processe bedoelde school in den 
loop der t ijden geheel van karakter was ver
anderd en een gewone U.L.0.-school, vallende 
onder de bepalingen der Lager Onderwijswet 
1920, was geworden, waarvoor venvP.erders 
dan ook Rijks- en Gemeentesubsidie ontvin
gen, zoodat 's Hofs beslissing niet in den zin 
der Wet met redenen is omkleed." 

Het eerste middel schijnt mij ongegrond. Uit 
het overwogene kon het Hof afleiden, dat 
reeds in 1806 het Instituut was opgericht a ls 
rechtspersoon, immers a ls " iets zelfstandigs 
met een bepaald doel {n.l. als "0effenschool 
van Kunsten en Wetenschappen") met eigen 
bezittingen, eigen inkomsten en een zelfstan
dig bestuur (0. 6e en h) en dat in elk geval 
de rechtspersoonlijkheid kon worden ontleend 
aan de convenanten van 1809 en 1819, immers 
het Instituut was "een blijvende, zelfstandig 
beheerde instelling met eigen inkomsten en 
met bestemming tot het geven van onderwijs 

16 
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en opvoeding aan jonge lieden" (0. 7d). 
Hiertegen kan de grief van onderdeel a 

niets afdoen. Het afzonderlijk houden van de 
gronden, wat de daadzaken en wat het recht 
betreft, is niet op straffe van nietigheid voor
geschreven en het Hof had niet meer te on
derzoeken, welke de eischen waren, die op het 
oogenblik der oprichtingshandeling aan het in 
het leven roepen van rechtspersonen gesteld 
waren, nu - gelijk het Hof duidelijk doet 
uitkomen - voldaan was aan de eischen, 
welke in het algemeen gesteld worden aan 
het in het leven roepen in het bijzonder van 
stichtingen, bepaald doel, eigen bezittingen, 
eigen bestuur. 

Voor zooveel destijds, gelijk onderdeel b a ls 
grief aanvoert, hierbij nog de medewerking 
eener daartoe bevoegde Overheid noodig was, 
kan deze grief niet tot cassatie leiden, daar 
hierbij niet is gesteld, welke Overheid dit dan 
zijn zou, en welke wettelijke voorschriften 
door het ontbreken van zoodanige medewer
king zouden zij n geschonden of verkeerd toe
gepast. De gestelde s. of v. t. der aangehaalde 
artikelen der z.g.n. Overgangswet van 1827 is 
hiertoe niet voldoende, daar deze artikelen 
slechts kunnen vormen de brug, waarlangs de 
schending der bedoelde wettelijke voorschriften 
tot cassatie aanleiding wu kunnen geven. 

Daar bl ij kens het tot dusverre betoogde voor 
het Instituut niets meer te bewijzen overschoot, 
is ook onderdeel c ongegrond. 

Ook met het tweede middel, dat a lleen be
trekking heeft op de door het Hof subs idia ir 
aangenomen oprichting, van het Instituut a ls 
rechtspersoon bij het convenant van 1809 en op 
de verwerping van het bij 0. 6k van h et ar
rest van het hiertegen door de Gemeente ge
richte betoog, kan ik mij n iet vereenigen. 

H et destijds geldende art. 1034 van het 
W etboek Napol eon ingerigt voor het Koning
rijk Holi and stel de, anders dan art. 1121 van 
den Code Napoléon en art. 1353 B. W. , niet 
den eisch, dat het beding, dat men voor een 
derde maakt, a ls voorwaarde verbonden zij 
aan een beding, dat men voor zich zelven 
maakt (of aan een gift, die men aan een 
ander doet) doch stelt zich tevreden met zoo
danige verbinding aan een overeenkomst, 
welke men voor zich zelven maakt (of aan 
een g ift aan een ander). Zulk een overeen
komst was hier bl ijkens de gestelde en niet 
weersproken feiten voorhanden, daar van 
Kinsbergen zich bij het convenant van 1809 
verbonden had te suppleeren wat voor de in
stituten nog te kort zou komen, nadat de m a
g istraat het zuiver provenu der baten uit het 
Schipluidenfonds aan de curatoren zou hebben 
I aten toekomen. 

Het is bovendien duidelijk en ook geheel 
rationeel, dat het Hof de verbintenis hiert.oe 
van den magistraat beschouwd heeft a ls een 
voorwaarde voor de verb intenis van den maar
schalk, zoodat deze niet. alleen voor het In- · 
stituut, doch ook voor zich zelven iets bedong, 
gelij k de H . R. in een overeenkomstig geval 
ook heeft aangenomen bij zijn arrest van 17 
D ec. 1926 (W. 11620, N . J. 1927 blz. 2Vi), 
zoodat ten slotte in 1809 zelfs ook voldaan is 
aan den eisch, dien art. 1 353 B . W. stelt, 
wanneer die in art. 1034 van het toen gelden
de W etboek wu moeten worden gelezen. 

E en en ander behoefde na wat fe itelijk was 
vastgesteld niet nader met redenen te worden 
omkleed. 

Ten slotte acht ik ook het derde middel on
gegrond en wel in de eerste plaats in zijn 
onderdeel a reeds hierom, dat art. 5, l iel 3, 
der Lager Onderwijswet 1920 niet de strekking 
kan hebben bestaande geldschulden te vernie
tigen -- en zeker niet de zoodanige, rlie van 
zakenrechtelijken aard zijn, zooals hier het 
vruchtgebruik van een onder bewind gesteld 
kapitaal - doch alleen aan de gemeente ver
biedt aan de bijzondere scholen voor gewoon 
en uitgebreid lager onderwijs enz. geldelijke 
bijdragen (z. g .n. subs idies) of andere onder
steuningen middellijk of onmiddellijk toe tP 
kennen. 

Onderdeel b mist feitelijken grondslag. Het 
betreft een verweer, dat - zij het in een 
ander verband - reeds is gesteld bij de con
clusie van antwoord (zie blz. 78 van het von
nis der R echtbank) en is uitgewerkt bij de 
conclusie van dupliek onder d blz. 38 van 
het vonnis) en wel in deze bewoordingen : 

,, dat nu - zooals bij antwoord is uiteenge
zet - van het oorspronkelijk karakter der 
school niets meer over is, een goede uitvoering 
,u,r overeenkomst medebrengt, dat thans de 
uitbetaling der Schipluidenfondsen een einde 
neemt; dat vroegere welwillendheid in de 
beoordeeling of nog kon worden betaald, hier
aan niet afdoet, ook al was eerdere intrek
king der uitkeering gemotiveerd geweest, dan 
nog verliest gedaagde niet het recht om thans, 
nu zelfs de ruimste grens overschreden is, tot 
deze intrekking over te gaan; dat er boven
dien ook a ll e aanleiding is om thans een 
strenger standpunt in te nemen dan vroeger 
werd gehuldigd, omdat sinds de invoering der 
L ager Onderwijswet 1920 curatoren aanspraak 
maken zoowel op de gelden bedoeld in het 
convenant als op uitkeeringen krachtens de 
L. 0.wet; dat ook de houding van de ad
ministrateuren van de nal aten chap van Kins
bergen hier geen verandering brengt, daar 
iedere partij zelfstandig moet beoordeelen of 
zij haar rechten wil doen gelden; dat buiten
dien het zeer wel mogelijk ware geweest het 
karakter der school te handhaven, althans te 
doen herleven, daar toch ook de bijzondere 
gymnasia worden erkend en s inds onheuglijke 
tijden hebben bestaan", 

doch dat door het Hof is weerlegd in het 
laatste lid van 0 . 10 aan het slot, zij het op 
andere wijze, dan ik dit bij onderdeel a van 
dit middel deed. 

Alle aangevoerde middelen ongegrond bevin. 
<lende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep en tot veroordeeling van den e ischer 
q.q. in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat op 16 Mei 1809 de Admi raal van Kins

bergen en de Magistraat der gemeente E l burg 
een overeenkomst hebben gesloten ter behar
tig ing van de belangen van het Instituut van 
Opvoeding aldaar, waarbij het bestuur over 
het Instituut werd opgedragen aa r. vier cura
.toren, twee te benoemen door van Kinsborgen 
en na zijn overlijden door de executeuren van 
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zijn testament en twee door den · Magistraat, 
terwijl deze zich verbond om alle baten voort;.. 
spruitende uit .·het Collegie van Schipluiden 
door adm inistrateuren te doen beheeren en 
het zuiver provenu daarvan aan de curatoren 
ten behoeve van het Instituut te doen toe
komen · 

dat 'deze overeenkomst na het overlijden 
van . den Admiraal van Kinsbergen bij een 
overeenkomst van 7 Augustus 1819 tusschen 
curatoren van het Instituut en den Magistraat 
van · Elburg is erkend en bekrachtigd, terwijl 
pa rtijen tevens het bestuur van het Instituut 
nader regelden; 

dat de gemeente Elburg tot over het jaar 
1924 voormeld provenu aan curatoren van het 
Instituut heeft doen toekomen doch sedert 
dien daarmede in gebreke is gebleven; 

dat de verweerders in cassatie op grond 
hiervan bij inl e idende dagvaarding in hoofd
zaak hebben gevorderd de veroordeeling van 
de gemeen te om bovenbedoelde provenuen over 
de ja ren 1925, 1926 en 1927 aan de curatoren 
te doen toekomen door de bovenvermelde ad
ministrateuren, ook wel genaamd weesmees
ters, te gelasten of hen te machtigen de pro
venuen aan curatoren uit te betalen; 

dat de gemeente tegen deze vordering onder 
meer heeft aangevoerd, dat h et Instituut niet 
in rechte kan optreden, omdat het geen rechts
persoonl ijkheid bezit, en dat de vordering ten 
onrechte op het convenant van 1809 wordt ge
bouwd, daar het Instituut of zijn curatoren 
daarbij geen partij waren en van een bediug 
ten behoeve van een derde geen sprake kan 
zijn , omdat de partijen, die het convenant slo
ten, daarbij niets voor zich zelf hebben b'J
dongen ; 

dat de Arr. -Rechtbank te Zwolle bij vonnis 
van 21 September 932 (W. 12587 R ed.), eerst
vermeld verweer gegrond oordeelend, de vor
dering niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

dat in hooger beroep het Instituut en zijn 
curatoren als eerste grief tegen di t vonnis heb
ben aangevoerd, dat het Instituut reeds vóór 
het convenant van 1809 rechtspersoon was, en 
in de tweede en derde plaats, dat, indien dit 
niet mocht worden aangenomen, dan toch het 
Instituut rechtspersoolijkheid zou hebben ver
kregen, hetzij door het convenant van 1809, 
hetzij door dat van 1819 ; 

dat appellanten voorts ter bestrijding van 
het tweede, door de R echtbank niet behandel
de, verweer hebben aangevoerd, dat het in 
1809 geldende Wetboek Lodewijk Napoleon 
niet eischte, dat zij, die iets voor een derde 
bedingen, ook voor zich zelve iets bedingen, 
doch aan zoodanigen eisch, indien die gesteld 
mocht worden zou zijn voldaan, omdat rle 
Admiraal van Kinsbergen bij het convenant 
van 1809 voor zich het recht bedong om twee 
van de vier curatoren van het Instituut te 
benoemen; 

dat het Hof de eerste grief van appellanten 
gegrond h eeft geoordeeld uit overweging: Zie 
in Concl. Proc. -Gen. de onder Middel I ver
melde overwegingen 6d, 6e, 6/, 6g, 6h, 6i 
(R ed.); 

dat het Hof vervolgens verwerpt het verweer 
door de gemeente ontleend aan het toen toe
passelijke art. 1034 van het Wetboek Lodewijk 
N apoleon, omdat de eisch, dat partijen ook 

voor zich zelve iets bedingen, daarin niet is 
gesteld en bovendien aan dien eisch is vol
daan; (Zie alsvoren 0. 6k, R ed . ); 

dat het Hof daarop omtrent de tweede en 
derde grief in appèl heeft overwogen: Zie als
voren 0. 7, 7a, 7b, 7c (R ed.) ; 

dat h et Hof omtrent hetgeen door partijen 
verder bij de bespreking der gri even is te 
berde gebracht, nog opmerkt: Zie a lsvoren 0. 
9b· 

dat het Hof, ook de overige tegen de vor
dering door de gemeente gevoerde verweren 
ongegrond achtend, de vordering in voege als 
voormel cl heeft toegewezen ; 

0. dat de gemeente Elburg tegen 's Hofs 
uitspraak de volgende middelen van cassatie 
heeft aangevoerd: Zie Concl. Proc.-Gen.; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat blijkens de boven weergegeven overwe

gingen van het bestreden arrest dit de feiten 
inhoudt op grond waarvan het Hof aanneemt, 
dat het Instituut rechtspersoon is, zoodat, in
dien door deze besl issing eenig wettelij k voor'. 
schrift verkeerd toegepast of geschonden mocht 
zijn, de gemeente daartegen met vrucht in 
cassatie kan opkomen ; 

dat daarom de wijze, waarop het Hof ten 
aanzien van di t punt zijn besliss ing met re
denen omkleed heeft, voldoet aan de eischen, 
die de in h et middel aangehaalde wetsartike
len in dit opzicht stell en; 

dat het onderdeel a van het middel derhalve 
ongegrond is ; 

dat het onderdeel b reeds daarom niet tot 
cassatie kan leiden, omdat geen der in het 
middel aangehaalde wetsartikelen eenigen 
eisch stelt ten aanzien van de opr ichting van 
stichtingen of het in het leven roepen van 
rechtspersonen ten tijde van de bedoelde han
deling; 

da t het onderdeel c van het middel zich 
slechts richt tegen een beschouwing, die het 
Hof ten overvloede nog wij dt aan het verweer 
van de gemeente, dat het Instituut geen rechts
persoon is, na dit verweer reeds op niet min
der dan drie zelfstandige gronden te hebben 
verworpen; 

0. omtrent het tweede middel : 
dat blijkens het bovenoverwogene het Hof 

het verweer dat de gemeente wilde ontleenen 
aan art. 1034 Wetboek Napoleon ingerigt voor 
het Koningrijk Holland verwerpt omdat di t 
artikel niet den eisch stelt, dat hij, die teu 
behoeve van een derde bedingt, tevens iet& 
voor zich zelf moet bedingen, en omdat, indien 
het artikel dien eisch wèl stel de, de meerge
melde overeenkomst daaraan zou voldoen, elk 
van welke beide gronden, indien juist, de ver
werping rechtvaardigt; 

dat de tegen den tweeden van deze gronden 
aangevoerde grief, dat van het vo ldoen aan 
gemelden eisch in het arrest niets te vinden 
is en de beslissing, dat daaraan is vol <laan, 
niet gemotiveerd is, feitelijken grondslag mist; 

dat toch blijkens het bovenoverwogene het 
Hof met de verweerders in cassatie in de ten 
processe vaststaande bepaling van de overeen
komst van 1809, dat twee der curatoren van 
het Instituut door van Kinsbergen zullen wor
den benoemd, een beding heeft gezien, dat 
deze voor zich maakte naast hetgeen hij bij de 
overeenkomst ten behoeve van het Instituut 
bedong; 
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dat, nu deze grond voor 's Hofs beslissing 
op dit punt te vergeefs wordt bestreden, een 
onderzoek omtrent den eersten grond voor die 
bes! issing geen belang meer heeft voor den 
afloop van het geding; 

0. dat het derde middel in zijn beide onder
deelen berust op de stelling, dat de gevorderde 
nakoming van de overeenkomst van 1809 de 
gemeente iu strijd zou brengen met het verbod 
van art. 5 Lager Onderwijswet 1920 om anders 
dan in de gevallen en onder de voorwaarden, 
in die wet genoemd, geldelijke bijdragen toe 
te kennen aan bijzondere scholen voor gewoon 
en uitgebreid lager onderwijs; 

dat uit het bestreden arrest niet blijkt, dat 
de gemeente zich in de vorige instantie op 
evenvermeld wetsartikel heeft beroepen, en zij 
dit in het onderhavige geval niet met vrucht 
voor het eerst in cassatie kan doen; 

dat toch aan dit verweer mede ten grond
slag ligt de stelling van feitelijken aard, dat 
de baten voortspruitende uit het Collegie van 
Schipluiden deel uitmaken van de geldmid
delen van de gemeente Elburg; 

dat hieromtrent echter door het Hof niets 
is vastgesteld of tegenover een bewering van 
partijen in het midden is gelaten, dan dat de 
Magistraat van Elburg door een g iftbrief en 
een akte van aanvaarding van 1796 de be
schikking over de Schipluidenfondsen heeft 
verkregen, doch hierin zonder meer niet nood
zakelijk ligt opgesloten, dat de provenuen van 
die fondsen inkomsten van de gemeente zijn 
geworden; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 500 R ed.). 

(N. J.) 

14 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Loterijwe t 1905 artt. 2 en 10.) 

De grief van het 0. M., zich richtend te
gen de beslissing der Re?~tb. omtrent d_e 
eigen trekkingen door Lot1s1co, moet afstm
ten op de feitelijke vaststelling der R echt
bank, dat de mogelijkheid van eigen trek
king ook reeds bij den oorspronkelijken 
opzet van vóór 1 Juli _1905 was voorz_ien. 

Wel is gegrond de grief, welke zich richt 
tegen de beslissing omtrent de polissen aan 
toonder op afbetaling. Ten onrechte toch 
meent de Rechtb., dat de omstandigheid, 
dat vóór 1 Juli 1905 door "Lotisico" niet, 
zoo.als thans, termijnpolissen aan toonder 
werden uitgegeven "het wezen van den 
opzet der loterijen " niet zou raken. 

Door het uitgeven van de bij dagv. om
schreven polissen aan toonder op afbetal ing 
wordt aan ieder de ge legenheid geboden 
om, zonder eenig risico voor verdere aan
sprakelijkheid, geheel naar eigen willekeur 
tcaen betaling van f 2.50 bij slechts één 
tr~kking nai.r prijzen mede te dinge_n, zulks 
in t egenstelling met den meer bhJvenden 
band. me bij termijnpolissen op naam Juist 
op den voorgrond treedt, en een der grond
slagen van het onderhavige loterij bedrijf 
vormde. 

Het uitgeven van termijnpolissen aan 
toonder levert een principieele afwijking 
op van het loterijbedrtjf, zooals dat tevoren 
door "Lotisico" werd uitgeoefend, welke 

handelwijze door artikel 10 Loterijwet 1905 
niet wordt gedekt. 

[Aldus ook Adv.-Gen. van Lier, me voorts 
ambtshalve opmerkt, dat ook het wederom 
uitgeven van polissen met nummers, nadat 
die nummers door conversie uitgevallen 
waren, een handeling is, welke niet door de 
overgangsbepaling van art. 10 is gedekt.] 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 24 December 1936, waarbij in hooger 
beroep, na vernietiging van het door den Kan
tonrechter te 's-Gravenhage op 9 Mei 1936 in 
deze daak gewezen vonnis, het aan W. F. L. 
B. , Directeur eener N. V. te 's-Gravenhage, 
bij inle idende dagvaarding telastegelegde be
wezen, doch niet strafbaar werd verklaard, en 
gerequireerde te dier zake van a lle rechtsver
volging werd ontslagen; (Gepleit voor gere
quireerde door Mrs. J. de Vrieze en H. F. A. 
Völlmar). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Bij het aangevallen vonnis der Rechtbank te 
's-Gravenhage werd met vernietig ing van het 
door den Kantonrechter alh ier gewezen vonnis, 
bewezen verklaard dat verdachte te 's-Gra
venhage, in zijn hoedanigheid van directeur 
der naamlooze vennootschap Eerste Neder
landsche Maatschappij tot Verzekering van 
Risico in Loterijen (Lotisico) in de maanden 
J anuari en F ebruari 1936 de deelneming heeft 
opengesteld in een aantal loterijen, waarvoor 
één trekking werd gehouden, te weten voor 
het publ iek de gelegenhei d heeft openge teld 
om tegen verschill ende tarieven van voorwaar
den mede te dingen naar prij zen in geld uit
geloofd ten behoeve van die deelnemers , die 
als winnaars zouden worden aangewezen door 
de hieronder nader te beschrijven wijze van 
kansbepaling, van welke kansbepaling de aard 
evenals de voorwaarden der deelneming den 
deel nemers bekend was ; 

onder de verschillende tarieven van voor
waarden van deelneming aan de hier bedoelde 
loterijen was het vol gen de : 

T egen betaling van f 2.50 was verkrijgbaar 
een wogenaamde "polis aan toonder (afdee
ling III)", welke polis recht gaf om bij de op 
9 Maart 1936 te houden hieronder nader te 
beschrij ven trekking mede te dingen naar 
prijzen, varieerende van f 4246.40 tot f 0.65 
netto e n voort;s 01n telkens tegen betaling van 
weer f 2.50 en na honderd betalingen van 
f 2.50 gratis een gel ijksoortige polis van het
zelfde nummer voor elke volgende trekking 
te ontvangen, totdat op dat nummer in totaal 
f 10,000 wn zijn uitgekeerd; dat bovenbedoel
de wijze van kans bepaling was de volgende : 

De door Lotisico met de op of omstreeks 2 
Maart 1936 te houden trekking te belasten 
notaris zou voor zich hebben twee trommels 
de eene bevattende woveel opgerolde en in 
dien toestand niet leesbare brie fjes als aan
dee len aan de trekking deelnamen, welke 
briefjes elk het nummer van één der aan de 
trekking deelnemende aandeelen vermeldden, 
de ande re bevattende wovee l opgerolde en in 
dien toestand niet leesbare briefjes als prijzen 
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waren uitgeloofd, welke briefjes elk het bedrag 
van één dier prijzen venneldden. De notaris 
zou telkens uit elke trommel een briefje trek
ken en de deelnemer, wiens polis het nummer 
zou blijken te dragen getrokken uit eerstge
noemde trommel zou de winnaar zijn van den 
prijs, vermeld op het briefje onmiddellijk 
daarna uit de tweede trommel getrokken. 

Aan de genoemde trekking zouden deel
nemen polissen, waaronder ook ,varen polissen, 
met nummers waaronder vroeger door " Loti
sico" aandeelen in loterijen waren uitgegeven 
onder de naam "polissen, afdeeling I, tarief 
7", welke laatste polissen overeenkomstig een 
door "Lotisico" d.d. 5 Juli 1932 uitgegeven 
circulaire in obi igatien waren geconverteerd; 
dit alles, terwijl voor de hierboven bedoelde 
loterijen, waaraan werd deelgenomen overeen
komstig het hierboven nader weergegeven 
tarief van voorwaarden en voor die, waaraan 
deelnamen de polissen met nummers van ge
converteerde polissen gelijk bovenbedoeld niet 
volgens de Loterijwet 1905 toestemming was 
verkregen;" 

Omtrent het door de raadslieden van gere
quireerde voor de rechtbank gevoerde verweer 
voor zoover thans van belang heeft de Recht
bank het volgende overwogen: ,,dat verdach
te's raadslieden nog hebben beweerd, dat van
wege verdachte geen aandeelen in de door 
"Lotisico" gehouden loterijen zijn verkrijgbaar 
gesteld en ook geen aandeelen aan de in de 
telastelegging bedoelde trekking deelnamen, 
daar door "Lotisico" enkel "polissen" werden 
uitgegeven, doch ten onrechte, daar de in de 
telastelegging bedoelde stukken, genaamd 
,,polissen" , die den houder aanwijzen als ge
rechtigd tot deelneming in de loterijen, waar
van de trekking was bepaald op 2 Maart 1936, 
niet anders zijn, dan aandeelen in die loterij; 

dat de raadsl ieden van verdachte, met een 
beroep op art. 10 der Loterijwet 1905, hebben 
betoogd, dat het ten laste gelegde geen over
treding van eenige bepaling dier wet oplevert, 
daar de loterijen, waarvan, volgens de telaste
leggi ng, door verdachte de deelneming zou 
zijn opengesteld, door " Lotisico" reeds vóór 
1 Juli 1906 wettiglijk waren aangelegd en 
mitsdien daarop de Loterijwet 1905 niet van 
toepassing is; 

dat de bepaling van art. 10 der Loterijwet 
1905, blijkens haar wordingsgesch iedenis, aldus 
moet worden verstaan dat daarbij vrijheid is 
gegeven aan hen , die vóór 1 Juli 1905 lote
rijen of prem ieleeningen hebben aangelegd 
niet in str ijd met eenige wet of anderszins op 
ongeoorloofde wijze, om voort te gaan met de 
uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid 
en met trekkingen, in overeenstemming met 
het oorspronkelijk plan van aan leg dier Lote
rijen of premieleeningen; 

dat uit het onderzoek ter terechtzitting in 
hooger beroep is gebleken, dat reeds vóór 1 
Juli 1905 "Lotisico" wettiglijk had aangelegd 
een drietal loterijen, ieder met eigen prijzen 
en premien en elk met 21000 aandeelen, welke 
aandeelen onder den naam "polissen" zouden 
worden uitgegeven in dr ie series A, B en C, 
één serie voor iedere loterij en iedere serie 
doorloopend genummerd van 1 tot en met 
21000; dat voor 1 Juli 1905 in deze se1·ien 
polissen uitgegeven werden zoowel op naam 

als aan toonder, in het eerste geval ook tegen 
betaling der premie in termijnen ; dat de hou
ders van deze polissen mededongen naar geld
prijzen, door "Lotisico" uitgeloofd ten be
hoeve van die deelnemers, die als winnaars 
werden aangewezen door de trekking der 
Nederlandsche Staatsloterij en wel a ldus, dat 
op de polis, waarvan het nummer overeen
kwam met het nummer, waarop in de Ned. 
Staatsloterij een prijs v iel , werd uitgekeerd 
een bedrag, gelij k aan een twintigste van dien 
prijs, verminderd met zoogenaamd eigen geld; 

dat bij betaling van den prij s der polis in 
termijnen iedere termijnbetaling recht gaf 
mede te dingen naar prijzen der eerstvolgende 
trekking, terwijl geheele betaling van de polis 
recht gaf voortdurend te blijven mededingen 
bij a ll e te houden trekkingen, één en ander 
met deze beperking, dat aan de polis geen 
recht meer wu kunnen worden ontleend zoodra 
op die polis in totaal f 10,000 aan prijzen zou 
zijn uitgekeerd; 

dat, nu de in de telasteleggi ng bedoelde 
"polissen" afdeeling III" zijn uitgegeven in 
de hierboven vermelde serien van polissen en, 
blijkens de algemeene voorwaarden van deel
neming waaronder deze "polissen afdeeling 
III" werden uitgegeven , die polissen zeker 
passen in het oorspronkelijk plan van aan leg 
der door "Lotisico" vóór 1 Juli 1905 wettiglijk 
aangelegde loterijen; 

dat toch, zooals dat oorspronkelijk plan 
voorziet, deze polissen recht geven op mede
dingen naar geldprijzen door "Lotisico" uit
geloofd ten behoeve van die deelnemers, die 
als winnaars worden aangewezen door kans
bepalingen en de prijzen overeenkomen met 
een 20ste van die der N ederlandsche Staats
loterij , verminderd met zoogenaamd eigen
geld; dat evenzeer a ls in den oorspronkelijken 
opzet, voor de "polissen afdeeling III" geldt, 
dat daaraan geen recht meer ontleend kan 
worden, zoodra op een polis in totaal f 10,000 
is uitgekeerd, terwijl, evenzeer a ls bij de vóór 
1 Juli 1905 uitgegeven polissen op naam op 
afbetaling, de betaling van een termijn recht 
geeft op mededinging bij de eerstvolgende 
trekking en algeheele betaling van de polis 
recht geeft voortdurend bij a lle verder te 
houden trekkingen mede te dingen; dat wel
iswaar een verschil met den toestand van vóór 
1 Juli 1905 hier in is gelegen, dat toen niet 
a ls thans termijnpolissen aan toonder werden 
uitgegeven, doch dat dit verschil het wezen 
van den opzet der loterijen niet raakt; dat 
toch het antwoord op de vraag of een aandeel 
in een loterij op naam luidt of aan toonder, 
op den aard der werkkring van die loterij 
geen invloed heeft; dat evenmin een essen
tieel verschil met den oorspronkelijken opzet 
is gelegen in het fe it, dat de winnaars niet 
meer worden aangewezen door de trekking der 
Nederlandsche Staatsloterij, doch door eigen 
trekking van "Lotisico"; dat, na de wijziging 
in het bestel der Nederlandsche Staatsloterij 
.,Lotisico" was aangewezen op eigen trekking, 
waarvan de mogelijkheid bij den oorspronke
lijken opzet ook reeds was voorzien zooals 
blijkt uit de artt. 4 jis. 38 t/m 41 der over
gelegde, van vóór 1 Juli 1905 dateerende 
"Polis afdeeling 1 tarief 7"; dat de thans 
gevolgde wij ze van kansbepaling, waardoor 
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de winnaars worden aangewezen, aan behoor
! ijke eischen voldoet en wat haren aard betreft 
geen beduidend onderscheid vertoont met de 
voor 1 Juli 1905 gevolgde methode; dat ook 
niet het uitgeven van polissen met nummers, 
waaronder vroeger door "Lotisico" reeds aan
deel en in een loterij waren uitgegeven onder 
den naam "polissen afdeeling I tarief 7" 
welke zijn geconverteerd in obi igaties, een 
afwijking of uitbreiding vormt van het oor
spronkelijk plan van aanleg der voor 1 Ju l i 
1905 wettiglijk aangelegde loterijen nu uit 'iet 
overgelegde accountantsrapport van den Rijks
accountant A. J. J. van Riem dijk is geble
ken , dat door deze uitgifte geen serie meer 
nummers heeft verkregen dan de oorspron
kelijk bepaalde 21000; dat toch dit plan, wo
als uit de voorwaarden der overgelegde, van 
vóór 1 Juli 1905 dateerende polis afdeeling I 
tarief 7 kan worden opgemaakt, geenszins 
beoogt, dat " Lotisico" in ieder der genoemde 
series A , B en C gedurende haar bestaan nim
mer meer dan 21000 stukken wu mogen uit
geven, doch slechts dat van een bepaalde serie 
op ieder oogenblik niet meer dan 21000 stuk
ken wuden mogen uitstaan; dat dan ook niet 
valt in te zien, waarom "Loti ico", nu door 
convers ie van in bedoelde seriën uitgegeven 
polissen in obligaties of door royement die 
polissen zijn komen te vervallen, niet, in de 
plaats van deze, nieuwe polissen onder de 
vrijgekomen nummers 1,0u hebben mogen ui t
geven; 

dat uit het hierboven ontwikkelde volgt, dat 
hetgeen den verdachte is ten laste ge legd en 
bewezen is verklaard niet anders is, dan een 
voortzetten der exploitatie van een drietal 
reeds vóór 1 Juli 1905 wettiglijk aangelegde 
loterijen binnen het kader van den oorspron
kelijken op,,et dier loterijen ; dat daarop niet 
van toepassing zijn de bepalingen de r Loterij
wet 1905 en mitsdien het bewezene geen over
treding van eenige bepaling dier wet kan 
opleveren; 

dat, nu het bewezene ook niet de overtre
ding van eenig ander wettelijk voorschrift 
vormt, de verdachte te dien aanzien van alle 
rechtsvervolg ing zal behooren te worden ont
sl agen;,, 

Gerequireerde werd a lwo ontslagen van 
rechtsvervol g ing, tegen welke bes li ss ing de 
Officier van Justitie zich heeft voorzien in 
cassatie. 

Bij zijn schriftuur wordt als middel - voor
geste ld: S. dan wel v. t. der artt. 351, 352, 
415 423 en 425 Sv ., in verband met de a rtt. 
2, G en 10 der Loterijwet 1905. 

In de schriftuur wordt er op gewezen, dat 
op drieërlei grond betwist is geworden, Jat 
de tegenwoordig door Lotisico gehouden loterij 
niet meer gedekt zou zijn door art. 10 der 
Loterijwet 1905 n.l. 1. doordat polissen aan 
toonder op afbetaling worden uitgegeven, 2. 
door de eigen trekkingen en 3. doordat voor 
nummers van in 1932 geconverteerde polissen 
weer nieuwe polissen zijn uitgegeven. De Offi
cier betoogt, dat wat het le en 2e punt betreft 
de gevallen beslissing niet juist is, en dat deze 
verschi ll en tusschen de vroegere en de tegen
woordige werkwijze van Lotisico groot genoeg 
zijn om deze als nieuwe loterij aan te merken. 

Krachtens art. 10 der Loterijwet 1905 is 

deze wet niet van toepassing op loterij en, die 
vóór 1 Juli 1905 reeds wettelijk waren aange
legd. Uit de parlementaire stukken (Bijl. 
Hand. 2e Kamer 1903/4 no. 37 Voorl. Verslag 
1904/5 n°. 15 Mem. v. Antwoord ; 1904/5 bi. 
2065 (toen art. 11) ; eindredactie op bi. 2102; 
Bijl. H and. l e Kamer 1904/5 , 15, n°. 1.05) 
blijkt, dat de strekking van het voorschrift 
deze is, dat zij di e vóór genoemden datum 
loterijen en premieleeningen wettelijk hadden 
aangelegd kunnen voortgaan met de uitgifte 
van bewijzen van deelgerechtigdheid en met 
trekkingen, welke het onm iddellijk gevolg zijn 
van een toen wettelijk bestaanden werkkring 
dier lote rijen en premieleeningen. 

Vol gens de rechtspraak van den H. R. geldt 
art. 10 voor die loterijen met wier uitvoering 
van het plan vóór 1 Juli 1905 was aangevan
gen en is de strekking van het artikel a ls 
overgangsmaatregel toe te laten, dat loterijen 
die vóór gemelden datum reeds in het leven 
geroepen waren, w uden kunnen worden afge
wikkeld (vergel ijk de arresten van 28 Mei 
1906 W. 8386 en 13 Juni 1910 W. 9057 en de 
conclusie van Mr. L edeboer bij laatstgenoemd 
arrest). 

De Rechtbank heeft blijkens de hierboven 
aangehaalde overweging, de bepaling van art. 
10 aldus verstaan, dat daarbij vrijheid is ge
geven aan hen, die vóór 1 Juli 1905 loterijen 
of premieleeeningen hebben aangelegd n iet in 
strijd met eenige wet of anderszins op onge
oorloofde wijze, om voort te gaan met de uit
g ifte van bewijzen van deelgerechtigdheid en 
met trekkingen, in overeenstemming met het 
oorspronkelijke plan van aanleg dier loterijen 
of premieleeningen. Deze opvatting komt mij 
wat te ruim voor . Volgens de zienswijze der 
Rechtbank zou toch geoorloofd zijn hetgeen 
niet in strijd is met het oorspronkelijke plan, 
immers daarmede ,, in overeenstemm ing is", 
terwijl volgens de omschrijving in het e ind
verslag der le Kamer, waarmede de regeering 
zich verecnigde, ten aanz ien van bedoelde wet
telijk aangelegde loterijen en premieleenin
gen toegestaan werd , voort te gaan met de 
uitgifte van bewijzen van deelneming en met 
trekkingen, welke het onmiddellijk gevolg zijn 
van een toen wettiglijk bestaanden werkkring 
dier loterijen en premieleeningen. Dit sluit 
m. e. uit elke wijziging of uitbreiding van 
het plan, woals het eenmaa l aangelegd werd. 
Dit oorspronkelijke reeds vóór 1 Juli 1905 tot 
uitvoering gekomen plan mag worden afge
wikkeld. Het is dus niet de vraag, of eenige 
uitbreiding of wijziging we l of niet "past" in 
het plan, en ook niet of die "binnen het 
kader" van het plan kan worden gebracht, 
ma,ar de vraag is slechts deze welke op 1 Juli 
1905 de wettel ijk bestaande werkkring was. 
Daarmede mocht worden voortgegaan, en met 
de trekkingen we lke het onmiddellijk gevolg 
zijn van dien toen ter tijde bestaanden werk
kring. Ik kan mij dus niet vereenigen met de 
zienswijze van de rechtbank, dat het cr iterium 
voor het al dan niet geoorloofd zijn van de 
loterij hierin kan worden gezocht, of veran
deringen of uitbreidingen " in overeenstemm ing 
zijn met" of "passen in het kader" van het 
plan. Hetgeen tot de op 1 Juli 1905 bestaande 
werkkring behoorde, mag worden afgewik
keld ; hetgeen er later "aangepast" wacht 
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worden, behoort niet tot den toen bestaanden 
werkkring. De Kantonrechter had in zijn von
nis overwogen: dat de Lepaling van art. 10 
der Loterijwet 1905 is eene uitwnderingsbe
paling, die slechts beoogt het afwikkelen van 
destijds niet in strijd met de wet bestaande 

. loterijen mogelijk te maken, waaruit volgt, 
dat eene strikte uitl egging geboden is en een 
beroep up gemelde bepaling niet kan dienen 
tot dekking van een ige uitbreiding van de 
toegelaten loterij of van eenige wijziging in 
den oorspronkelijken opzet. 

Deze zienswijze komt mij juist voor. 
Feitelijk is vastgesteld, dat reeds voor 1 

Juli 1905 Lotisico wettiglijk had aangelegd 
een drietal loterij en, ie<ler met eigen prijzen 
en premiën en elk met 21000 aandeelen, welke 
aandeelen onder den naam "pol issen" zouden 
worden uitgegeven in drie ser ies A, B en C, 
één ser ie voor iedere loterij en iedere serie 
doorloopend genummerd van 1 tot en met 
21000. 

Aan de Rechtbank is ook gebleken, dat vóór 
1 Juli 1905 in deze se ri ën polissen uitgegeven 
werden zoowel op naam als aan toonder; op 
naam ook tegen betaling der premie in ter
mijnen. 

Destijds werden niet uitgegeven polissen aan 
toonder met betaling der premie in termijnen 
(polissen aan toonder afdeeling III) hetgeen 
daarna wel heeft plaats gevonden. De Recht
bank heeft aangenomen, dat deze laatste po
lissen "passen" in het oorspronkelijk plan van 
aanl eg van door Lotisico vóór 1 Juli 1905 
aangelegde loterij en en dat het verschil met 
den toestand van vóór 1 Juli 1905 het wezen 
van den opzet der loterijen ni et raakt en op 
den aard van den werkkring van die loterij 
geen invloed heeft. 

Met dit oordeel kan ik niet meegaan. Nu 
is vastgesteld, dat vóór 1 Juli 1905 geen po
lissen aan toonder op afbetaling werden uit
gegeven maar wel later, volgde hieruit, dat 
Lotisico zich niet heeft gehouden binnen den 
op 1 Juli 1905 bestaanden werkkring, en 
daarbu iten is gegaan. Ook met de opvatting 
van de rechtbank, dat die ui tg ifte op den 
aard van den werkkring geen invloed wu 
hebben kan ik mij niet wel vereenigen. Door 
polissen aan toonder op afbetaling verkrijg
baar te stell en, werd immers ieder (toonder) 
in de gelegenheid gesteld tegen betaling van 
f 2.50 eenmaal mede te spelen en werd het 
a ldus deelnemen aan de loterij a lgemeener en 
gemakkelijker gemaakt, dan volgens het oor
spronkelijke plan het geval was. 

De uitgifte van dit nieuwe soort bewijzen van 
deelneming was dus m. i. niet gedekt door de 
bevoegdheid voortvloe iende uit a rt. 10 der 
Loterijwet, wodat de tegen de, op dit punt 
gegeven uitspraak der rechtbank gerichte 
grief naar mijn inzicht gegrond is. 

Ook wordt met het middel opgekomen tegen 
de bes! issi ng der rechtbank dat geen essen
tieel verschil met de oorspronkelijke opzet is 
gelegen in het fe it , dat de winnaars niet meer 
werden aangewezen door de trekking der Ne
derlandsche Staatsloterij, maar door eigen 
trekking van Lotisico. Dit bezwaar komt mij 
niet juist voor. In het vonnis is overwogen, 
dat uit de artt. 4 jis 38 t/m 41 der overgelegde 
van vóór 1 Juli 1905 dateerende "Polis afdee-

l ing I tarief 7" blijkt, dat bij den oorspron
kelijken opzet reeds was voorzien in de moge
lijkheid van het houden van eigen trekkingen. 
Ingevolge de wet van 4 Maart 1935 S. 69 is 
het ook niet meer geoorloofd gebruik te ma
ken van de trekkingen der Staatsloterij, zoo
dat ook naar mijne meening in het houden 
van e igen trekk ingen door Lotisico geen 
handeli ng kan worden gezien welke ongeoor
loofd is te achten. 

Behalve de grieven in de schriftuur aange
voerd meen ik nog ambtshalve bezwaar te 
moeten maken tegen de beslissing der recht
bank omtrent de uitgifte van polissen die 
dezelfde nummers droegen als vroeger ui tge
geven polissen, welke in obligaties waren 
geconverteerd. 

De Rechtbank heeft geoordeeld, dat ook het 
uitgeven van bedoelde pol issen met die zelfde 
nummers geen afwijking of uitbreiding vormt 
van het oorspronkelijke plan van aanleg, om
dat gebleken is, dat door deze uitgifte geen 
serie meer nummers heeft verkregen dan de 
oorspronkelijk bepaalde 21000 en het oorspron
kel ij ke plan zooals uit de voorwaarden der 
overgelegde van vóór 1 Juli 1905 dateerende 
polis afdeeling 1 tarief 7 kan worden opge
maakt, geenszins beoogt, dat " Lotis ico" in 
ieder der genoemde series A , B en C gedu
rende haar bestaan nimmer meer dan 21000 
stukken zou mogen uitgeven, doch slechts, dat 
van een bepaalde serie op ieder oogenblik 
niet meer dan 21000 stukken zouden mogen 
uitstaan; dat dan ook niet valt in te zien , 
waarom "Lotisico", nu door convers ie van in 
bedoelde seriën uitgegeven polissen in obliga
ties of door 1·oyement die polissen zijn komen 
te vervallen, niet, in de plaats van deze, 
nieuwe polissen onder de vrijgekomen nummers 
zou hebben mogen uitgeven. 

H et komt mij voor, dat bij deze beslissing 
het karakter van art. 10 der Loterijwet 1905 
als overgangsbepaling uit het oog is verloren. 
Dit artikel beoogt toch, dat de vóór 1 Juli 
1905 wettelijk aangel egde loterijen welke toen 
reeds tot uitvoering waren gekomen, nog wu
den mogen worden ten einde gebracht. Er 
staat nu feitelijk vast, dat Lotisico een aantal 
polissen heeft geconverteerd in obligaties. \Vat 
betreft de nummers dier polissen had alzoo de 
bestaande loterij een einde genomen; deze 
nummers deden niet meer mede. Lotisico heeft 
daarop voor deze niet meer meedoende aan
deelen in de loterij wederom polissen uitge
geven met dezelfde nummers als reeds uitge
vallen waren. Dit acht ik wel niet te rijmen 
met de overgangsbepaling van art. 10 der wet. 
Op deze wijze zal de loterij immers nooit een 
einde nemen, wanneer het vrijstaat nummers, 
welke ni e t 1neer mee sp e1en, weer opnieuw te 
creëeren en dit is naar mijne meening als een 
uitbreiding van de op 1 Juli 1905 bestaande 
loterij aan te merken. 

Blijkens het vonnis waren overeenkomstig 
een door Lotisico uitgegeven circu laire dd. 5 
Juli 1932 polissen, uitgegeven onder den naam 
"polissen afdeeling I, tarief 7" in obligatiën 
geconverteerd. Ten aanzien van de nummers 
van deze polissen had de loterij a lwo een 
einde genomen en naar mijn opvatting iaat 
art. 10 der Wet dan niet toe, die afgedane 
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nummers daarna weer opnieuw aan de loterij 
te doen deel nemen. 

Ik kom derhal ve tot deze slotsom, dat èn de 
uitgave van het nieuwe soort van polissen 
(polissen aan toonder op afbetaling) èn het 
wederom uitgeven van polissen met nummers, 
nadat die nummers door conversie uitgevall en 
waren, handelingen zijn, welke niet gedekt 
zijn door de overgangsbepaling van art. 10 
der Wet. Met de geval len beslissing der 
Rechtbank kan ik mij dus niet vereenigen. Ik 
concludeer mitsdien, dat het aangevallen von
nis worde vernietigd voorzoover daarbij het 
bewezenverklaarde niet strafbaar is geoordeeld 
en verdachte van alle rechtsvervolging ter 
zake is ontslagen, dat het bewezen verklaarde 
strafbaar zal worden verklaard en verdachte 
deswege strafbaar, aan het feit de benaming 
zal worden gegeven de deelneming openstellen 
in een andere loterij dan de wodanige tot het 
aanleggen en houden waarvan de bij de Lo
terijwet 1905 vereischte toe temm ing is ver
leend, en met aanhaling der artt. 1, 2, 6, 6bis 
en 10 der Loterijwet 1905 en art. 23 Sr. ver
dachte zal worden veroordeeld tot een geld
boete van f 100 bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door hechtenis van 10 
dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonn is, met vrij
spraak van het meer of anders telastegelegde, 
ten laste van gerequireerde is bewezen ver
klaard: 

dat hij te 's-Gravenhage, enz. (zie conclusie 
a l. 1); 

0. dat, na verwerping van een ige van de 
zijde van gerequ ireerde tegen de telasteleg
ging aangevoerde verweren, welke thans niet 
meer ter zake dienende zijn, de Rechtbank nog 
heeft overwogen: 

" dat de raadslieden van verdachte, met een 
beroep op art. 10 der Loterijwet 1905, hebben 
betoogd, (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank op vorenstaande gron
den, en op grond dat het bewezene ook niet 
vormt overtred ing van eenig ander wettelijk 
voorschrift, na vernietiging van het vonnis 
van den Kantonrechte r, - waarbij aan requi
rn nt ter zake van overtreding van art. 2 der 
Lotcl'ijwet 1005 stra f werd opgelegd - , h et a l s 
hoven vermeld bewezen verklaarde niet straf
baar heeft verklaard, en gerequireerdc van 
all e rechtsvervolging te die r zake heeft ont
slagen; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat uit de daarbij gegeven toelichting blijkt, 

dat d it enkel bedoelt op te komen tegen het
geen door de R echtbank, woals boven aange
haald , werd bes! ist omtrent de pol is en aan 
toonde r op afbetaling en omtrent de e igen 
trekkingen; 

dat, wat dit laatste punt betreft, het middel 
afstuit op bovenaangehaalde feitelijke vast
telling der Rechtbank, dat de mogel ijkheid 

van e igen trekking ook reeds bij den oorspron
kelijken opzet van vóór 1 Juli 1905 was voor-

zien , doch ten aanzien van eerstgenoemd punt, 
- de polissen aan toonder op afbetaling -. 
het middel gegrond is; 

dat de R echtbank in haar hierboven aange
haalde desbetreffende overwegi ng feitelijk 
vaststelt, dat weliswaar vóór 1 Juli 1905 door 
,,Lotisico" werden uitgegeven "pol issen" zoo
wel op naam als aan toonder, in het eerste 
geval · ook tegen beta ling der premie in ter
mijnen, maar dat een verschil met den toe
stand van vóór genoemden datum hierin is 
gelegen, dat toen niet, woals thans, termijn
polissen aan toonder werden uitgegeven; 

dat de R echtbank van oordeel is, dat dit 
verschil "het wezen van den opzet der lote
rijen niet raakt", doch deze beschouwing niet 
te aanvaarden is; 

dat toch door het uitgeven van de bij dag
vaarding omschreven polissen aan toonder op 
afbetal ing aan ieder de gelegenheid wordt 
geboden om, zonder eenig risico voor verdere 
aansprakelijkheid, geheel naar e igen willekeur 
tegen betaling van f 2.50 bij slechts één trek
king naar prijzen mede te dingen, zulks in 
tegenstel I ing met den meer bi ijvenden hand, 
die bij termijnpolissen op naam juist op den 
voorgrond treedt, en een der grondslagen van 
het onderhavige loterij-bedrijf vormde; 

dat art. 10 der Loterijwet 1905, waarop van 
de zijde van gerequireerde beroep wordt ge
daan, blijkens de gesch ieden is ton doel heeft 
om, als overgangsmaatregel, toe te laten, dat 
loterijen, die reeds in het leven geroepen wa
ren, wuden kunnen worden afgewikkeld; 

dat, woals uit het vorenoverwogene volgt, 
het uitgeven van termijnpolissen aan toonder 
oplevert een principi eele afwijking van het 
loterijbedrijf, woals dat tevoren door "Loti
sico" werd uitgeoefend, welke handelwijze door 
voormeld art. 10 niet wordt gedekt; 

dat, nu de Rechtbank in haar vonnis h1Jeft 
vastgesteld , dat toestemming volgens de Lo
terijwet- 1905 niet was verkregen, het bewe
zene oplevert na te melden strafbaar feit, en 
voorts te bes] issen is ge lijk hieronder volgt ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorwornel daarbij het bewezene niet straf
baar is verklaard en gerequireerde te dier zake 
van alle rechtsvervolging is ontslagen; 

En te dien aanzien rechtdoende volgens art. 
105 Wet R. 0.: 

Verk laart het bewezen verklaarde strafbaar, 
a ls opleverende na te noemen strafbaar fe it ; 

Qua] ificeert het bewezen verklaarde als: ,,de 
deelneming openstellen in een andere lote rij 
dan de zoodanige, tot het aan loggen en hou
den waarvan de bij de Loterijwet 1905 ver
eischte toestemming is verleend"; 

Verkl aa rt gerequireerde deswege strafbaar, 
nu van eenigen grond, welke de strafbaarheid 
zou uitsluiten, niet is geb leken; 

En, ge let op den aard van het gepleegde 
feit ; 

Gezien de artt. 2, 6 juncto 6bis van de 
Loterijwet 1905 , 23 Sr.; 

Veroordeelt gerequireerde tot een geldboete 
van één duizend gulden, met bepaling van den 
duur de r vervangende hechtenis op vijftig 
dagen ; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J .) 
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14 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Loterjjwet 1905 artt. 2 en 3, 3°.) 

Uit het bewezenverklaarde volgt, dat, 
zoolang niet de "polis" [Gesplitste Maand 
polis van Lotisico ], welke volgens het 
formulier voor den daarop aangewezen 
persoon is "gereserveerd", volledig is afbe
taalcl, - na welke afbetaling het formulier 
wordt ingeleverd en de polis uitgereikt -, 
de werkelijke beteekenis van het formulier 
deze is, dat, mits op de voorgeschreven 
wjjze van de daartoe vereischte betaling 
bl ijkt, de persoon, aan wien dat formulier 
is afgegeven, van den aanlegger der loter-+} 
te vorderen heeft uitbetaling van den prijs, 
welke in die loterij op serie en nommer, op 
het formulier vermeld, zal ziin gevallen . 
Dit brengt mede, dat het "formulier" is 
een aandeel in een loterij in den zin der 
Loterijwet 1905 en niet een "certifi caat" in 
denézinévanéarg.é2é 
den zin van art. 2, sub 3, der wet. 

Op het beroep van deri 0. v. J. bij de 
R echtbank te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 24 December 1936, waarbij in hooger 
beroep, na vernietiging van het door den 
Kantonrechter te 's-Gravenhage op 19 Maart 
1936 in deze zaak gewezen vonnis, het aan: 
1°. M.L., Directeur te 's-Gravenhage, en 2°. 
J . A. M., Diredeur te Voorburg, bij inlei
dende dagvaarding telastegelegde bewezen, 
doch niet strafbaar werd verklaard, en gere
quireerden van a ll e rechtsvervolging te dier 
zake werden ontslagen; (Gepleit voor gere
quireerden door Mrs. J . de Vrieze en H. F. 
A. Völlmar). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Bij het aangeva ll en vonnis vernietigde de 
Rechtbank het door den Kantonrechter alhier 
gewezen vonnis en nam daarnit over de be
wijsmiddelen, de bewezenverklaring met de 
daarvoor aangevoerde gronden, de overweging 
dat en waarom verdachten niet kunnen worden 
gestraft ter zake van het openstellen van de 
deelneming in eer\ loterij, voo,· het aan]e"gen 
en houden waarvan de vereischte toestemming 
niet is verleend, alsmede de definitie van 
het begrip "certificaat" in den zin der Loterij
wet 1905. 

Bewezen werd verklaard, dat beide gerequi
reerden de navolgende feiten die zij te samen 
en in vereeniging, verdachte I in zijn hoe
danighe id van beheerend vennoot en directeur 
van de Commanditai re Ven nootschap tot Ex
ploitatie der Habula Reclame Coupons "Ha
bula" (hierna Habula te noemen), verdachte 
II in zijn hoedanigheid van directeur van de 
Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Ver
zekering van Risico in Loterijen Naamlooze 
Vennootschap (hierna Lotisico te noemen), 
hebben gepl eegd te 's-Gravenhage in of om
streeks Augustus en September 1935. 

Habula stelde ter beschikking van bepaalde 
winkeliers "gelukbons" met een puntenwaarde 
van onderscheidenlij k 1, 2, 5, 20, 50 en 200, 
met dien verstande, dat elke punt een ge lds
waarde van 1/10 cent vertegenwoordigde. 
Vol gens afspraak van Habula met die win-

keliers, wu met die bons als volgt gehandeld 
worden: 

De winkeliers gaven aan eiken kooper, voor 
elke vijf cent, die deze besteedde, in den vorm 
van de zooeven bedoel de bons een punt. 

Had een kooper nu door zijn aanknopen bij 
een of meer van die winkeliers een totaal van 
875 punten verkregen - Habula zorgde er 
voor, dat het publiek er mee bekend was bij 
welke winkeliers gelukbons werden ver
strekt - , dan kon hij ten kantore van Habula 
deze inruilen voor één " Lotisicomaandzegel", 
benevens een "Poliszegelboekje", op den om
slag waarvan, behalve den naam van Habula 
en het woord "Poliszegelboekje" te lezen was: 

"Kantoor Volgnummer 

Nummer van de voor houder dezes gereser
veerde Gesplitste Lotisico-Maandpolis der 
Afd. nr. 

N°. ..... ....... Serie ..... .... .. . 
De N. V . de Eer te Nederlandsche Mij. tot 

Verzeker ing van Risico in Loterijen, gevestigd 
te 's-Gravenhage, waarbo,·gt aan de spaarders 
der Lotisico-zegels, deelneming aan de wettige 
trekkingen van Lotisico met een gesp] itste 
Maandpolis der Afd. III en de uitreiking 
dezer Gespli tste Maandpolis, nadat dit boekje, 
op de voorgeschreven wijze van 120 zegels 
voorzien, is ingeleverd bij " H abula" en door 
deze Comm. Vennootschap voor accoord is 
afgeteekend. 

N.B. A an dit Poliszegelboekje kan g"en 
enkel recht op de uitkeering van prijzen wor
den ontleend; er worden namelijk slechts prij
zen gewonnen en uitbetaald op grond van een 
Gespli tste Maandpolis der Afdeeling III, die 
door de N. V. Lotisico ten behoeve en op 
naam van den houder van dit boekje is uit
geschreven." 

Dit boekje werd vervolgens (op de eerste 
pagina) gesteld ten name van dengeen door 
wien - of te wiens behoeve - de 875 bonnen 
waren ingeruild tegen een maandzegel , die 
vervolgens in het boekje werd ingeplakt om 
ten slotte evenals het boekje zelf op datum te 
worden afgestempeld. Daarna rond Lotisico 
den houder, te wiens name het boekje gesteld 
was, een gedrukt formulier, dat hetzelfde num
mer en dezelfde serieletter droeg die ook op 
het poliszegelboekje waren ingevuld. De in
houd van di t formulier luidde aldus: 

,,N. V. De Eerste N eclerlandsche Maat
schappij tot Verzekering van Risico in Lote
rijen "Lotisico", Juli ana van Stolbergplein 11 
's-Gravenhage. 

Den Heer 
Aan Mevrouw .... ...... ........... ..... ... ... . 

Mejuffrouw 
te ... ........... ..... .. ........... . 

L . S. 
In verband met de aan ons ve rstrekte op

gave van de Commanditaire Vennootschap tot 
Exploitatie der Habula-Reclamecoupons " Ha
bula", te 's-Gravenhage, dat aan U is uitge
reikt een Poliszegelboekje bevattende 1 Loti
sico-Maandzegel, hebben wij de eer U mede te 
deelen en te bevestigen, dat wij voor U hebben 
gereserveerd de Gesp! itste Maand-polis der 
Afd. III N° ... ....... (Serie ..... .. .. ). 

De origineele polis wordt bewaard ten kan
tore van Lotisico, terwijl daarop regelmatig 
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aanteekening wordt gehouden van de verder 
door U opgespaarde Lotis ico-M aandzegels. Al s 
houder van dit bewijs speelt U met de voo r U 
gereserveerde Polis voor het eerst mede, nadat 
voor de tweede maal een Lot isico-Maandzegel 
in Uw boekje is ingeplakt. De be ide ee rste 
zegels moeten verworven zijn in een tijdvak, 
dat gelegen is tusschen twee trekk ingen van 
Lotisico, zoodat U reeds deelneemt aan de 
eerstvol gende Lotisico-trekking op ... ... ... 19 .. . 
mits vóór dien datum het tweede Lotis ico
M aandzegel door U is opgespaard . 

U blijft aan de volgende trekkingen deel 
nemen, mits vóór elke volgende trekking, die 
steeds na vier maanden plaats vindt, nl. op 
den laatsten M aandag van de m aanden F e
bruari, ,Juni en October , vier Lotisico-maand
zegels in het poliszegelboekje zij n bijgeplakt. 
Zoodra 120 dezer zegels in Uw boekje zijn 
ingeplakt, wordt de origineele, gezegelde pol is 
franco aan Uw adres toegewnden. U speelt 
dan wolang mede, totdat een bedrag ad f 5000 
aan nettouitkeeringen is getrokken. 

Van een eventueele adresverandering gelieve 
U ons steeds ten spoedigste aangeteekend ken
ni s te geven, ook van een langdurig verblijf in 
het buitenland. 

Hoogachtend, 
N.V. De Eerste N ederlandsche Maatschappij 
tot Verzekering van Risico in Loterijen, 

De Directeur, 

's Gravenhage, ...... .. .... ... 19 .. . 
Dit formu lier moet bij inplakking van het 

120ste Lotisico-maandzegel ingeleverd worden 
bij de C.V. Habula, Torenstraat 80, Den Haag. 
Zorgvuldig bewaren." 

Door middel van reclame werd het publiek 
ermee in kennis gesteld, dat en hoe het voor 
zoo'n gespli tste maandpolis kon paren en deze 
in eigendom verkrij gen. Deze polissen waren 
aandeelen in een loterij , waarbij de gelegen
he id was opengesteld om tegen betaling in 
geld mede te dingen naar geldprijzen, die 
werden uitgeloofd ten behoeve van die deel
nemers, die als winners werden aangewezen 
door het lot, in ieder geval een dusdanige 
kansbepaling, dat zij daarop geen overwegen
den invloed konden uitoefenen. In deze loterij 
stelden verdachten tesamen en in vereeniging, 
de deelneming open door middel van het door 
hen op bovenomschreven wijze voor het pub] iek 
verkrijgbaar gestelde boekje en formu lier. 
Nadat e lk van die stukken was ingevuld ten 
aanzien van kantoor, volgnummer, nummer, 
serie, duta en des houders naam en woon p i a.at.s 
a ls ee rder aangegeven vormde het form ui ier 
met betrekking tot de gesplitste maand polissen 
een certificaat, recht gevende op de aan d ie 
polissen bij trekkingen verbonden winkans 
te lkens voor één trekking, onder voorwaarde, 
dat in het 1,egelboekje de voor het dee lnemen 
aan die trekking noodige ,-egels waren ge
pl akt. 

Hie rbij werd het in de telastelegging en 
bewezenverklaarde voorkomende woord ,,cer
t ificaat" a ls een qual ificatie beschouwd. 

Overwogen werd, dat in den zin der Loterij 
wet a ls certificaten moeten worden beschouwd 
stukken, bl ijkens welker inhoud de uitgever 
verklaart zich de beschikking te hebben ve r
zekerd , hetzij over de oorspronkelijke aan-

deelen in lote rij en of premieleeningen, op 
welker gedeeltelijken e igendom het stuk recht 
geeft, hetzij over de prij zen of premiën op die 
aandeelen te vallen, wanneer het stuk recht 
geeft op de aan die aandeelen verbonden 
winkans. 

De R echtbank oordeelde, dat noch het bij 
inle idende dagvaarding genoemde boekje, noch 
het daar aangeduide formulier, hetzij afzon
derlij k of te samen, voldoen aan de volgens 
genoemde wet aan certificaten te stell en 
eischen daar uit die stukken noch blijkt, dat 
de uitgevers zich de beschikking hebben ver
zekerd over de oorspronkelijke aandeel en der 
daarbij bedoelde loterij, noch over de prijzen 
en premi ën, daarop te vall en. 

H et bewezenverklaarde werd a lwo niet 
strafbaar geacht en gerequireerden werden ter 
zake van a lle rechtsvervolging ontslagen. 

De Officier van Justit ie heeft zich tegen 
deze uitspraak voorzien in cassatie en stelt a ls 
middel voor: 

" S . of v. t. van ·de artt. 351, 352, 415, 423 
en 425 Sv. in verband met de artt. 2 en 6 der 
Loterijwet 1905." 

In de schriftuur wordt aangevoerd, dat het 
bedoelde formu lier in den zin van art. 2 der 
Loterijwet 1905 a ls een certificaat is aan te 
merken. Betoogd wordt, dat Lot isico de be
schikking over het door h aar zelf uitgegeven 
oorspronkelijke aandeel in de loterij (de z.g.n. 
gesplitste maandpolis) van den aanvang af 
heeft geh ad en zich dus die beschikking niet 
meer behoefde te "verzekeren" ; àat om het 
formulier als een certi ficaat aan te merken, 
het ook niet vereischt is, dat het wu moeten 
u itgegeven zijn door een ander dan den uit
gever van het oorspronkelijke aandeel. Er 
wordt op gewezen, dat de arresten van den 
H. R., volgens welke certifi caten stukken zijn , 
blijkens welker inhoud de uitgever verklaart 
zich de beschikking te hebben ve rzekerd hetzij 
over de oorspronkelijke aandeelen in loterijen 
of prem ieleeningen op welker gedeeltelijke 
e igendom het stuk recht geeft, hetzij over de 
prijzen of premiën op die aandeelen te vall en, 
wanneer het stuk recht geeft op de aan die 
aandeelen verbonden winkans; [ vergelijk o. a. 
a rrest 18 Dec. 1933 W . 12759 . J. 1934 bi. 
524] handelen over het afgrenzen van stukken, 
waa rin de uitgever wel den prijs toezegt, di e 
op een bepaald nummer in een bepaalde loterij 
zal vallen, maar niet te kennen geeft, dat hij 
het aandeel in die loterij met dat nummer ook 
in handen heeft, in welk geval de H . R. di e 
toezegging a ls het aanleggen van een zelf
standige loterij beschouwt, wodat bedoelde 
arresten voor de vraag waarom het thans gaat, 
(n.l. of een "certificaat" kan zij n uitgegeven 
door den uitgever van het oorspronkel ijke 
aandeel) niets bes li ssen. Voorts wordt ook 
naar aanleidir:,g van het verweer in het m id
den gebracht, dat het begrip " waardepapier" 
niet scherp omlij nd is en voor het begrip "cer
tificaat" de e igenschap van ,,waardepapier" 
te zijn, n iet essentieel is. Uit de omstand ig
heid , dat gedurende de periode, dat de afbe
taling der polis niet volledig plaats heeft 
gehad, de houder van het formuli er a ls zoo
danig aan de trekkingen deelneemt, volgt 
volgens de schr iftuur, dat dit formulier (an-
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ders dan er op vermeld wordt) wel rechten 
geeft aan don houder. 

Hetgeen ten laste is gelegd kan geen aan
leiding geven tot toepassen van eenig ander 
voorschrift dl'! r Loterijwet 1905 dan dat van 
art. 2 ten 3e. De vraag is of het z.g.n. ,,For
mulier" in den zin der wet a ls een certificaat 
is aan te merken. De inhoud van het formu
lier is in de telastelegging en bewezenverkla
ring opgenomen, zoodat de inhoud daarvan 
vaststaat. 

In het formulier verklaart Lotisico o. a. 
voor den houder van het poliszegelboekje te 
hebben gere erveerd de gespli tste maandpolis 
der afdeeling III met nummer en serie als 
daarop ingevuld, dat de origineele polis wordt 
bewaard ten kantore van Lotisico en dat zoo
dra 120 Lotisico maandzegels in het polis
zegelboekje zijn ingeplakt, de origineele ge
zegel de pol is franco aan den houder van het 
poliszegelboekje wordt toegewnden en dan 
meegespeeld wordt totdat f 5000 aan netto 
uitkeeringen is getrokken. 

Het form ui ier geeft geen recht op den ge• 
deeltelijken eigendom van den oorspronkelijken 
pol is , wodat het slechts de vraag is, of het 
formuli er a ls certificaat onder art. 2 ten 3e 
der Loterijwet 1905 valt a ls recht gevende op 
de aan den oorspronkelijke polis verbonden 
winkans bij trekk ingen. Dit lijkt mij niet het 
geval te zijn , nu het form ui ier inhoudt dat de 
houder van het bewij (het formulier) als wo
danig meespeelt; deze ontvangt als houder 
van het formulier de prijs welke op het daarop 
vermelde nummer en de vermelde ser ie valt. 

aar mijne meening is het formulier op zich 
zelf dus reeds een aandeel in de loterij. 

De Rechtbank heeft op een anderen grond 
aan het form ui ier het karakter van "certifi
caat" ontzegd, n.l. omdat daaruit niet blijkt, 
dat de uitgevers (der formulieren) zich de 
beschikking hebben verzekerd over de oor
spronkelijke aandeelen der daarbij bedoelde 
loterij noch over de prij zen en premiën daarop 
te vallen. Ik acht het niet juist, dat niet wu 
blijken, dat Lotisico zich de beschikking over 
de pol is heeft verzekerd. In het formulier ver
klaart Lotisico toch, dat zij de origineele polis 
heeft gereserveerd en deze ten hare kantore 
wordt bewaard. Er blijkt uit het formulier 
niet uitdrukkelijk, dat Loti ico zich ook de 
beschikking over de prijzen en premiën heeft 
verzekerd, en in zoover voldoet dan de inhoud 
van het formulier niet aan de definitie van 
het begrip "Certificaat", woals deze door den 
H. R. is gegeven. 

Ik onderschrijf de meening in de schr iftuur 
aangehangen, dat de bedoelde arresten (3 Nov. 
1913 W. 9539 N. J. 1913, 1257, 12 Maart 
1917, W. 10116, N. J. 1917, 468, 18 Dec. 1933 
W. 12759, N. J. 1934, 524) andere gevallen 
betroffen dan waarom het in deze gaat, nu de 
vraag zich voordoet of een uitgever van "cer
tificaten" dezelfde persoon kan zijn a ls degeen 
die uitgever is van de oorspronkelijke aan
deelen. Het komt mij echter voor, dat dit 
namens de gerequireerden opgeworpen vraag
punt thans niet be I ist behoeft te worden, 
daar uit de onder! i nge verhouding van de 
oorspronkelijke polis en het z.g.n. formulier 
reeds m. i. volgt, dat dit laatste op zich zèlf 
reeds een aandeel in de loterij uitmaakt, en 

de houder daarvan als zoodanig meespeelt. 
Ook op een andere grond dan in het vonnis is 
aangegeven, kom ik dus tot de slotsom, dat 
het formulier niet a ls een cert ificaat in den 
zin van art. 2 ten 3e der Loterijwet 1905 is 
aan te merken en a lwo terecht een ontslag 
van rechtsvervolging is uitgesproken en mijn 
conclusie strekt mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui-
dende: (zie conclusie) ; · 

0. dat aan gerequ ireerden bij inl e idende 
dagvaarding, zooals die ter terechtz itting is 
gewijzigd, zijn telastegelegd de navolgende 
feiten, die zij te zamen en in vereeniging, 
a lthans ieder voor zich, verdachte I in zijn 
hoedanigheid van beheerend vennoot en direc
teur van de Commanditaire Vennootschap tot 
Exploitatie der Habula R eclame Coupons 
"Hab11la" (hierna H abula te noemen) althans 
in privé; ' 

verdachte II in zijn hoedanigheid van direc
teur van de Eerste Nederlandsche Maatschap
pij tot Verzekering van Risico in Loterijen 
Naamlooze Vennootschap (hierna Lotisico te 
noemen), a lthans in privé, hebben, althans 
heeft gepleegd te 's-Gravenhage in of om
streeks Augustus en September 1935: 

H abu la stelde ter beschikking van bepaalde 
winkeliers "geluksbons" met een puntenwaar
de van onderscheidenlijk 1, 2, 5, 20, 50 en 200, 
met dien verstande, dat elke punt een ge lds
waarde van 1/10 cent vertegenwoordigde. Vol
gens afspraak van Habula met die winkeliers, 
zou met die bons als volgt gehandeld worden: 
De winkeliers gaven aan eiken kooper, voor 
elk vijf cent, die deze besteedde, in den vo rm 
van de woeven bedoel de bons een punt. Had 
een kooper nu door zijn aankoopen bij een of 
meer van die winkeliers een totaal van 875 
punten verkregen - Habula wrgde ervoor, 
dat hot publiek ermee bekend was bij welke 
winkeliers "gel uk bons" werden verstrekt -
dan kon hij ten kantore van Habula deze 
inruilen voo r één ,.Lotisico.maandzegel", be
nevens een "poliszegelboekje", op den omslag 
waarvan, behalve den naam van Habula en 
het woord "Poliszegelboekje" te lezen was: 
(zie conclusie); 

Dit boekje werd vervolgens (op de eerste 
pagina) gesteld ten name van dengeen door 
wien - of te wiens behoeve - de 875 bonnen 
waren ingeru ild tegen een maandzegel, di e 
vervolgens in het boekje werd ingeplakt om 
ten slotte evenals het boekje zei f op datum te 
worden afgestempeld. Daarna zond Lotisico 
den houder, te wiens name het boekje gesteld 
was, een gedrukt formulier, dat hetzelfde num
mer en deze! fde serieletter droeg, die ook op 
het poliszegelboekje waren ingevuld. De in
houd van dit formulier luidde aldus: (zie 
conclusie) ; 

Door middel van reclame werd het publiek 
ermee in kennis gesteld, dat en hoe het voor 
wo'n gesplitste maandpolis kon sparen en 
deze in eigendom verkrijgen. Deze poli sen 
waren aandeelen in een loterij , waarbij de ge-
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legenheid was opengesteld om tegen betaling 
in geld mede te dingen naar geldprijzen, die 
werden uitgeloofd ten behoeve van die deel
nemers, die a ls winners werden aangewezen 
door het lot, in ieder geval een dusdanige 
kansbepaling, dat zij daarop geen overwegen
den invloed konden uitoefenen. In de,,e loterij 
stelden verdachten te zamen en in vereeniging, 
a lthans ieder voor zich, de deelneming open 
door middel van het door hen op bovenom
schreven wijze voor het publiek verkrijgbaar 
gestelde boekje en formulier, althans van het 
eerst-, al thans van het laatstgenoemde stuk. 
Nadat elk van die stukken was ingevuld ten 
aanzien van kantoor, volgnummer, nummer, 
serie, data en des houders naam en woonplaats 
als eerder aangegeven, vormden deze stukken 
te zamen, a lthans het boekje, a lthans het for
mulier met betrekking tot de gesplitste maand
polissen certif icaten, recht gevende op de aan 
die polissen bij trekkingen verbonden winkans, 
telkens voor eene trekking, onder voorwaarde, 
dat in het zegelboekje de voor de deelneming 
aan die trekking noodige zegels waren ge
plakt; 

0 . dat de Kantonrechter die telastelegging, 
- het daarin voorkomende woord "certificaat" 
als qualificatie beschouwd -, bewezen heeft 
verklaard, met di en verstande dat gerequi 
reerden de feiten te zamen en in vereeniging, 
ieder in zijn in de telastelegging vermelde 
hoedanigheid, hebben gepleegd en door het 
bedoelde boekje en formulier de deel neming 
in de loterij hebben opengesteld, terwijl laatst
genoemd stuk recht gaf op de aan de gesp! itste 
maandpolissen bij trekking verbonden win
kans· 

0. 'dat de Kantonrechter verder heeft over
wogen: 

"dat ingevolge het bepaal de bij art. 2 der 
Loterijwet 1905 het openstellen van de deel 
neming in een loterij strafbaar is 

1. wanneer voor het aan leggen en houden 
van die loterij niet de bij de wet vereischte 
toestemming is verleend of die loterij buiten 
het Rijk in Europa is aangelegd of wordt 
gehouden; 

2. wanneer dit geschiedt door middel van 
certificaten"; 

,,dat, nu met betrekking tot de in de telaste
legging bedoelde loterij , geen der hierhovcn 
sub 1 genoemde omstandigheden is ten laste 
gelegd, slechts te onderweken overblijft of 
verdachten de deelneming in die loterij door 
middel van certificaten hebben opengesteld" ; 

,,dat in den z in der Loterijwet a ls certifi 
caten moeten worden beschouwd stukken. blij
kens welker inhoud de uitgever verklaart zich 
de beschikking te hebben verzekerd , hetzij 
over de oorspronkelijke aandeelen in loterijen 
of premieleeningen, op welker gedeelte lijken 
e igendom het stuk recht geeft, hetzij over de 
prij zen of premiën op die aandeelen te vallen, 
wanneer het stuk recht geeft op de aan die 
aandeelen verbonden wi11kans, terwijl als aan
dee len in een loterij of premieleening - in 
tegenstelling met certificaten, ,,oorspronkelijk 
aandeelen" genoemd - moeten worden aange
merkt stukken, welke den e igenaar of houder 
rechten verleenen in art. 1 der Loterijwet als 
eigen aan een loterij verbonden;" 

"dat het in de telastlegging bedoelde boekje 

evenmin a ls het daar bedoelde formulier of 
deze beide stukken te zamen aan der.e vereisch
ten voor het zijn van certificaat voldoet, omdat 
bij geen van deze beide stukken, en ook niet 
bij deze stukken te zamen de uitgever daar
van, onderscheidenlijk Habula en Lotisico, 
verklaard heeft zich de beschikking te hebben 
verzekerd over een oorspronkelijk aandeel in 
een loterij of premieleening;" 

0. dat de Kantonrechter voorts, op grond 
dat uit het vorenstaande volgt dat het be
wezene niet strafbaar is krachtens art. 2 der 
Loterijwet 1905 en het ook niet elders straf
baar is gesteld, gerequireerden te dier zake 
van a ll e rechtsvervolging heeft ontslagen; 

0 . dat bij het bestreden vonnis de Rechtbank 
zich met voormeld vonnis van den Kanton
rechter niet heeft vereen igd, zulks op grond 
dat de omstandigheid, dat uit de bij dagvaar
ding genoemde stukken niet blijkt, dat de 
uitgevers daarvan zich de beschikking hebben 
verzekerd over een oorspronkelijk aandeel in 
een loterij of premieleening, op zich zelf nog 
niet uitsluit, dat die stukken certifi caten zijn, 
doch voorts heeft overwogen: 

"dat de Rechtbank uit het vonnis v:m den 
Kantonrechter overneemt de bewijsmiddelen, 
de bewezenverklaring met de daarvoor aange
voerde gronden, de overweging dat en waa r
om verdachten niet kunnen worden gestraft 
ter zake van het openstellen van de deel
neming in een loterij, voor het aanleggen en 
houdPn waarvan de vereischte toestemming 
n iet is verleend, a lsmede de definitie van het 
begr ip "certificaat" in den zin der Loterijwet 
1905;" 

"dat ook de R echtbank van oordeel is, dat 
noch het bij inleidende dagvaarding genoemde 
boekje, noch het daar aangeduide form ui ie,·, 
hetzij afzonderlijk of te zamen, voldoen aan 
de vol gens genoemde wet aan certificaten te 
stellen e ischen, daar uit die stukken noch blijkt, 
dat de uitgevers zich de beschikking hebben 
verzekerd over de oorspronkelijke aandeel en 
der daarbij bedoelde loterij , noch over de 
prijzen en premiën, daarop te vallen;" 

" dat, nu het bewezen verklaarde dus niet 
valt onder art. 2 der Loterijwet 190:i en het 
ook niet elders is strafbaar gesteld, verdachten 
van rechtsvervolging moeten worden ontsla
gen;" 

0. dat op deze gronden de Rechtbank wel 
het vonnis van den Kantonrechter heeft ver
nietigd, doch, opnieuw rechtdoende, eveneens 
het telastegelegde in voege a ls voormeld be
wezen, doch niet strafbaar heeft verk laard, en 
gerequireerden te die,· zake van alle rechts
vervolging heeft ontslagen; 

0 . dat, blijkens de gegeven toe! ichti ng, het 
middel uitsluitend bedoelt op te komen tegen 
de beslissing, dat het bij dagvaarding vermeld 
"formulier" niet is een certificaat in den zin 
van art. 2 sub 3 der Loterijwet 1905; 

0. dienaangaande: 
dat uit het bewezen verklaarde volgt, dat, 

zoolang n iet de "polis", welke volgens het 
formulier voor den daarop aangewezen per
soon is "gereserveerd", voll ed ig is afbetaald, 
- na welke afbetaling het formulier wordt 
ing~leverd en de polis uitgereikt :-, de wer
kebJke beteekems van het formulier deze is, 
dat, mits op de voorgeschreven wijze van de 
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daartoe vereischte betaling blijkt, de persoon, 
aan wien dat formulier is afgegeven, van den 
aanlegger der loterij te vorderen heeft uitbe
taling van den prijs, welke in die loterij op 
serie en nummer, op het formul ier vermeld, 
zal zij n gevall en; 

dat dit medebrengt, dat het "formulier" is 
een aandeel in een loterij in den zin der 
Loterijwet 1905, en dus de stell ing van het 
m iddel, dat het wu zijn een certificaat in den 
zin van art. 2 sub 3 diev wet, niet juist is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

14 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Jachtwet 1923, art. 4.) 

Der Rechtb. wordt t en onrechte tegenge
voerd, dat zij zou zijn uitgegaan van de 
opvatting, dat het in jagende houding 
loopen zelve reeds voldoende zou zijn voor 
de strafbaarheid volgens art. 4 der Jacht
wet 1923 ; zij heeft integendeel overeen
komstig de inleidende dagv. bewezen ver
klaard, dat req. met dat doel, t. w. het doel 
om wild op te sporen en te bemachtigen en 
te dooden, op den grond liep met een 
schietgeweer, dat hij in jagende houding 
droeg. 

Op het beroep van J. G. J. L., landbouwer 
te Losser, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Almelo van 
2 Maart 1937, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een op 25 November 1936 
door het Kantongerecht te Enschede gewezen 
mondeling vonnis, requirant ter zake van: 
jagen op grond, waar een ander tot het genot 
van de jacht gerechtigd is, zonder voorzien te 
zijn van een schriftelijk bewijs van den tot dat 
genot gerecht igde, met aanhal ing der artt. 4, 
46 der Jachtwet 1923, 23 en 91 Sr., veroor
deeld is tot een geldboete van veertig gu lden en 
vervangende hechtenis van veertig dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
De R echtbank verklaarde bewezen ten laste 

van requirant, dat hij in de gemeente Losser, 
ter plaatse genaamd Zuid-Lutte, op 5 October 
1936, des namiddags omstreeks 4'¼ uur, ronder 
voorzien te zijn van een geldig schriftelijk 
bewijs van den gerechtigde tot het genot van 
de jacht op na te noemen grond, in het jacht
veld, op een perceel heidegrond, waarvan 
gerechtigde tot het genot van de jacht was 
B . J. ter Kuile, pogingen heeft gedaan om 
wi ld op te sporen on te bemachtigen en t" 
dooden, door met dat doel op dien grond te 
loopen met een schietgeweer, dat hij in jagen
de houding droeg, terwijl hij twee patronen 
in de hand droeg, waaraan zij de benaming 
gaf: jagen op grond, waar een ander tot het 
genot van de jacht gerechtigd is, ronder voor
zien te zijn van een schriftelijk bewijs van den 
tot dat genot gerechtigde. 

In cassatie gekomen, diende requirant een 
schriftuur in, waarin hij klaagt over verkeerde 
toepassing van art. 4 der Jachtwet 1923, en 
waarbij hij dezelfde gronden naar voren brengt, 

a ls hij te zijner verdediging bij de Rechtbank 
aanvoerde. 

Requirant is n.l. jachtgerechtigd op twee 
perceelen land, welke gescheiden van elkaar 
l iggen door het tenein, waarop hij bekeurd is. 

Zijn stelling is thans, dat art. 4 der Jacht
wet anders moet worden u itgelegd, dan de 
Rechtbank gedaan heeft. Volgens hem is de 
omstandigheid, dat hij in jagende houding 
geloopen heeft op voor hem verboden jacht
terrein - welk feit h ij toegeeft, doch ver
klaart met de mededeeling, dat hij in die hou
ding van het eene perceel , waarop hij jacht
gerechtigd was , overstak naar het andere, 
waar hij ook mocht jagen - niet voldoende 
hem strafbaar te maken volgens art. 4 Jacht
wet 1923. Tevens had volgens hem bewezen 
moeten worden dat hij bezig was op het voor 
hem verboden jachtterrein wi ld op te sporen 
of pogingen daartoe te doen. 

Ik kan mij met die stelling niet vereenigcn. 
Het telastegelegde en bewezenverklaarde geeft 
voldoende omschrijving van het begrip "ja
gen" uit art. 4 der wet. Requirant meent 
m. i . dat nader bewezen had moeten worden, 
rlat hij op het verboden terrein wild opspoorde, 
bemachtigde of doodde. 

De Rechtbank doet het bewijs in deze zaak 
steunen op de verklaring van verdachte ter 
terechtzitting: ,,dat hij op 5 October 1936 in 
de gemeente Losser, ter plaatse genaamd Zuid
Lutte, des namiddags omstreeks 4'¼ uur, heeft 
geloopen in het jachtveld op een perceel hei
degrond waarvan B. J. ter Kuile gerechtigde 
tot het genot van de jacht was, met een schiet
geweer, terwijl hij twee patronen in de hand 
had; dat hij niet voorzien was van een geldig 
schriftelijk bewijs om daar te mogen jagen, 
van den tot het genot van de jacht op dat 
perceel gerechtigde." 

Voorts vermeldt het vonn is, dat een op 9 
October 1936 door C. Sukkel , onbezoldigd 
Rij ksveldwachter te Zuid-Lutte , gemeente Los
ser op ambtseed opgemaakt proces-verbaal 
onder meer inhoudt: 

"Den vij fden October 1936 des namiddags 
omstreeks kwart voor vijf uur bevond ik Cor
nelis Sukkel, onbezoldigd R ijksveldwachter 
wonende te Zuid-Lutte gemeente Losser mij 
op surveillance te Zuid-Lutte, gemeente Losser, 
a lwaar door mij is gezien: 

dat een mij bekend persoon genaamd Johan
nes Gerhardus Jacobus L ., geboren te I.osser 
25 Juli 1906, landbouwer, wonende Z .-Lutte 
197 gemeente Losser, zich aldaar in het jacht
veld bevond, gelegen buiten openbare wegen 
en voetpaden, voorzien van een dubbelloops 
jachtgeweer en op een perneel heide, dennen 
en ander houtgewas, in eigendom en gebruik 
van B. J. ter Kuil e, fabrikant , wonende Gro
nausche straat 124, Enschede, terwijl Luttikhuis 
voornoemd, toen ik relatant hem aanh ield het 
geweer in jagende houding hanteerde en 
oogcnblikkelijk bij mij liep en toen ik hem 
greep en verwcht het jachtgeweer te onder
weken of het geladen was, zegde hij "daar 
blijf je af" bukte zich krom en draaide zich 
half om, waarna ik het geweer bij de loop 
greep en toen constateerde dat het niet ge-
1 aden was doch L . twee patronen in de rechter
hand had"; en dat getuige Subbel ter terecht
zitting in hooger beroep heeft verklaard: 
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dat hij op 5 October 1936 in de gemeente 
Losser, ter plaatse genaamd Zuid-Lutte, des 
namiddags te omstreeks 4¾. uur, verdachte 
over een afstand van 25 à 30 meter met een 
schietgeweer in jagende houding heeft zien 
loepen op een perceel heidegrond, waarvan 
gerechtigde tot het genot van de jacht was 
B . ,T . ter Kuile. 

Hieruit kon de Rechtbank naar mijne mee
ning afleiden, hetgeen zij bewezen verklaard 
heeft. De waardeering van dit bewijsmateriaal 
door de Rechtbank is een andere, dan die 
welke requirant gevolgd wenscht te zien, doch 
dit verschilpunt kan in cassatie niet nader be
oordeeld worden. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur, welke, naast een aantal mededee
lingen van fe ite!ij ken aard, de grief bevat, 
dat uit geen enkel der als bewijs gebezigde 
verklaringen kan worden afgeleid, dat requi
rant inderdaad op het I itigieuse terrein jagen
de was in den zin van art. 2 der Jachtwet 
1923, met dien verstande dat hij op dit terrein 
niet bezig was met het opsporen, bemachtigen 
of dooden van wild of daartoe pogingen deed; 
dat wel eene veroordeeling op grond van art. 
4 der Jachtwet 1923 juist was geweest, indien 
de opvatting der rechtbank juist was, welke 
heeft ingehouden, dat het in jagende houding 
loepen ze lve reeds voldoende was voor de 
strafbaarheid volgens dit artikel, zonder dat 
ook zou moeten blijken, dat verdachte daarbij 
bezig was tot het opsporen, bemachtigen of 
dooden van wild, of het pogingen daartoe 
doen; of, dat onder "jagende houding" reeds 
d it opsporen of pogingen doen daartoe wu 
moeten worden verstaan; dat requirant echter 
de,e meening der rechtbank niet kan deelen, 
doch meent. dat ook bewezen had moeten 
worden, dat hij bezig was wild op het litigieuse 
perceel op te sporen of pogingen daartoe deed, 
terwijl integendeel uit de diverse verklaringen 
eerder kan blijken, dat dit inderdaad niet het 
geval was; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de inleidende dagvaarding, gelijk ter zit
ting in eersten aanleg gewijzigd, met qualifi
catie on strafoplegging als voormeld, ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, dat hij 
enz. ( zie conclusie) ; 

0. dat volgens de grief de Rechtbank zoude 
zijn u itgegaan van de opvatting, dat het in 
jagende houding loopen zelve reeds voldoende 
was voor de strafbaarheid volgens art. 4 der 
Jachtwet 1923; dat echter deze opvatting in 
het bestreden vonnis niet is te vinden, hebben
de integendeel de Rechtbank overeenkomstig 
de inleidcnde dagvaarding bewezen verklaard, 
dat requirant met dat doel, te weten het doel 
om wild op te sporen en te bemachtigen en te 
dooden, op den grond liep met een schietge
weer, dat hij in jagende houding droeg; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden. 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

18 Juni 1937 KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Een geval van "afschuiving" doet zich 
voor, nu het bestuur van den gemeentelij
ken dienst niet heeft volstaan met de ver
huizingskosten van den armlastige te beta
len, maar hem een uitkeering in eens heeft 
gedaan van f 250, welke, behalve tot be
strijding van de verhuiskosten, diende voor 
allerlei doeleinden, die wel beoogden den 
armlastige aan een broodwinning te helpen, 
doch bij de beoordeeling waarvan niet uit 
het oog moet worden verloren, dat het 
hier betrof een poging om een arme een 
bestaan te verschaffen in eene andere 
gemeente, waarbij het risico van het niet 
sla.gen van deze poging pp die gemeente 
werd afgewenteld. 

Wij WILHELM! A, enz., 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
W. J. Willems; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1937, N°. 185; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Juni l.9:l7, N°. 
6132, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat Wilhelmus Johannes Willems op 17 
Juli 1936 met zijn gezin in de bevolkingsregis
ters der gemeente Teteringen werd ingeschreven, 
komende uit Voorburg, waarna hij zich in het 
begin van Augustus 1936 in Teteringen om 
ondersteuning aanmeldde; 

dat burgemeester en wethouders van Tete
ringen van meening zijn, dat tot de komst van 
Willems in hun gemeente invloed van de zijde 
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Voorburg 
heeft medegewerkt, aanvoerende, dat Willems 
heeft verklaard, dat hij van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Vool'burg van 1 Mei 1935 af 
tot 1 Juli 1936 een onbepaald bedrag voor 
steun zou hebben ontvangen, welk bedrag door 
elkander genkend ongeveer f 25.- per maand 
had beloopen ; dat hij bovenrtien verklaarde 
van dezelfde instelling bij zijn vertrek uit 
Voorburg eene som van f 250.- te hebben ont
vangen, waaruit bestreden werden de kosten 
zijner verhuizing, het betalen van enkele schul
den, enz.; dat door het burgerlijk armbestuur 
over deze zaak is gecorre pondeerd met Maat
schappelijk Hulpbetoon, te Voorburg, welke 
in~telling de hierboven weergegeven feiten er
kent ; dat hem volgen verklaring een bedrag 
van f 250.- werd verstrekt om hem eene 
bestaansmogelijkheid te verschaffen door het 
drijven van een bloemenhandel, waartoe nood
zakelijk uitgaven moesten worden gedaan, als 
daar zijn : aanschaffing bak.fiets, 1 jaar vent
vergunning, 1 maand huur vooruit, verhuis
kosten e. d., dat het burgerlijk armbestuur te 
Teteringen, na deze mededeeling ontvangen te 
hebben, aan Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Voorburg te kennen gaf, dat naar zijne meening 
in het onderhavige geval toepassing van de 
artikelen 30 en 40 der Armenwet behoorde 
plaats te vinden ; dat Maatschappelijk Hulp
betoon te Voorburg schrijft, dat zulks niet het 
geval kan zijn en in deze van afschuiving geen 
sprake is; dat, aangezien zij, burgemeester en 
wethouders, de meening van het burgerlijk 
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armbestuur deelen, en de genoemde Willems 
noodzakelijkerwijze reeds geholpen is moeten 
worden, zij verzoeken eene beslissing te willen 
uitlokken, dat de kosten, welke door het burger
lijk armbestuur te Teteringen ten behoeve van 
het gezin van ,villems reeds gemaakt moesten 
worden, door Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Voorburg aan genoemd armbestuur moeten 
worden vergoed ; 

dat het bestuur van den gemeentelijken dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Voorburg 
het standpunt van burgemeester en wethouders 
van Teteringen bestrijdt, aanvoerende, dat 
W. J. Willems, op 24 April 1935 van Antwerpen 
naar Voorburg is gekomen; dat hlj volgen zrjne 
bewering daar zonder middelen van bestaan 
was en om die reden naar Nederland terug 
moest; dat hij toen van zijn dienst eenigen 
steun in natura heeft ontvangen ; dat, toen hij 
later met bloemen ging venten, door zijn dienst 
eenige malen aan handelsgeld is geholpen ; 
dat echter, aangezien de leden van het gezin 
Willems Brabanders van geboorte zijn en naar 
hun oordeel de bloemenhandel in Brabant 
veel beter beloond wordt, Willems herhaalde
lijk verzocht hem een bedrag ineens te verstrek
ken, ten einde zich in Brabant te kunnen vesti
gen, meer in het bijzonder in de omgeving van 
Breda, waartoe eindelijk door zijn bestuur werd 
besloten, nadat het door Willems en zijne echt
genoote de overtuiging was bijgebracht, dat 
op de wijze, al door hen voorgesteld, de moge
lijkheid inderdaad aanwezig werd bevonden 
om zich aldaar een broodwinning door handel 
in bloemen te verschaffen ; dat, hoewel z\jn 
dienst in het algemeen tegenover soortgelijke 
verzoeken om tegemoetkoming in verhuiskos
ten enz. een afwijzend standpunt inneemt, om
dat inwilliging daarvan steeds den schijn kan 
wekken, alsof daar . invloed op uitgeoefend is, 
ten slotte nochtans besloten werd den man te 
helpen aan een bedrag van f 250.-, voor aan
schaffing van een bakfiets, 1 jaar ventvergun
ning, 1 maand huur , verhuiskosten enz., dat 
er wellicht kort na aankomst in Brabant om
standigheden zijn bijgekomen, die het verwer
ven van eene broodwinning nochtans hebben 
belet, doch dat door zijn dienst ten stelligste 
moet worden ontkend, dat in deze van afschui
ving sprake zou zijn; 

0. dat, al moge in het algemeen, wanneer 
blijkt, dat het initiatief om naar eene andere 
gemeente te verhuizen van den arme zelf is 
uitgegaan, er geen aanleicl ing worden gevonden 
om aan te nemen, dat 1,ich eon geval van af
schuiving, als becloeld in art-ikel 40 der Armen
wet heeft voorgedaan, niettemin onder de om
standigheden, zooals deze zich hier voordoen, 
de aanwezigheid van een dergelijk geval wèl 
behoort te worden aangenomen ; 

dat toch het hestuur van den gemeentelijken 
d ienst, voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Voorburg, blijkens de stukken, niet heeft vol
staan met aan Vi7illems de kosten van ziine 
verhuizing naar Noord-Brabant te verschaffen, 
doch hem eene uitkeering heeft gedaan van 
niet minder clan f 250.-, welke, behalve tot 
bestrijding van de verhuiskosten, diende voor 
de aanschaffing van een bakfiets, voor het beta
len van de eerste maand huishuur in de nieuwe 
woonplaats, voor het hebben van handelsgeld, 
het afdoen van schulden e. d. ; 

dat bij het verstrekken van deze som nu wel 
de bedoeling moge hebben voorgezeten om 

·Willems aan eene broodwinning te helpen, waar
tegen de bepalingen van de Armenwet r.ich in 
het algeme:m niet verzetten, doch dat niet uit 
het oog moet worden verloren, dat het hier 
betrof eene poging om aan een arme een bestaan 
te verschaffen in eene andere gemeente, waarbij 
het risico van het niet slagen van deze poging 
op die gemeente werd afgewenteld; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat de kosten van ondersteuning 
van het gezin Willems door de gemeente Tete
ringen voor ten hoogste één jaar komen t.en 
laste van den gemeentelijken dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Voorburg. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

18 J uni 1937. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 76.) 

Een college van B. en W. eener gemeente 
is niet bevoegd tot het instellen van beroep 
tegen eene beslissing van den gemeente
raad, als bedoeld in art. 7 5 l e lid. 

Beschlkkende op het beroep, ingesteld door 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Tubbergen tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel van 23 Februari 1937, 
N° . 1636/1544, 2° afdeeling, tot ongegrondver
klaring van het beroep van burgemeester en 
wethouders voornoemd· tegen het besluit van 
den raad der gemeente Tubbergen van 22 De
cember 1936, waarbij de overeenkomstig artikel 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mP
dewerking is verleend voor de aanschaffin!-( van 
twee kachels, ten behoeve van de Roomsch
Katholieke bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs te Langeveen, gemeente Tubbergen; 

Den Raad van State, Afdeelmg voor de ·Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
Mei 1937, N°. 192; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Juni 1937, N°. 5492, afdeeling Lager Onder
,vijs; 

0. dat de raad der gemeente Tubbergen in 
zijne vergadering van 22 December 1936 beslo
ten heeft aan het Roomsch-Katholieke School
bestuur te Langeveen op zijne aanvrage mede
werking te verleenen tot beschikbaarstelling 
van de benoodigde gelden ten bedrage van 
f 42.- voor de aanschaffing van twee nieuwe 
kachels ten behoeve van zijne school ter ver
vanu:i na- van versleten kachels~ daarbij over• 
wegende, dat <le kachels, waarvan vervanging 
door nieuwe wordt gevraagd, reeds meermalen 
gerepareerd zijn en niet blijvend voor reparatie 
in aanmerkir>g komen; dat, ware zulks wel het 
geval, voor het schoolbestuur practisch de moge
lijkheid zou zijn uitgesloten om versleten kachels 
langs den weg van artikel 72 der wet door nieuwe 
te doen vervangen ; dat de aanvrage var> het 
voormelde schoolbestuur derhalve niet in strijd 
is met de wet, doch integendeel als niet boven
matig steun vindt in de wet: 

dat, nadat burgemeester en wethouders van 
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Tubbergen van deze beslissing bij Gedeputeerde 
Staten van Overij ssel in beroep waren gegaan, 
dit college bij zijr besluit van 23 Februal'i 1937, 
N°. 1636/1544, 2e afdeeling, dit beroep onge
grond heeft verklaard, daarbii overwegende, 
dat het weliswaar twijfelachtig is of het appel
lcerende college van burgemeester en wethoude rs 
begrepen kan worden onder de tot het instellen 
van beroep bevoegde ingezetenen der gemeente, 
maar dat huv college, bij dien twijfel, aan het 
ontvangen van het beroep de voorkeur meent te 
moeten geven ; dat artikel 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 aan het bestuur eener bijzondere 
lagere school de bevoegdheid geeft de mede
werking der gemeente in t e roepen onder meer 
voor de aanschaffing van nieuwe schoolmeube
len ; dat het bestuur der Roomsch-Katholieke 
lagere school dienovereenkomstig - zijnde 
toch kachels onder schoolmeubelen begrepen -
de medewerking; van het bestuur der gemeente 
Tubbergen heeft gevraagd en verkregen voor 
den aankoop van twee nieuwe kachels ten be
hoeve van zijn schoolgebouw; dat burgemeester 
en wethouders dezen aankoop niet noodzakelijk 
achten, daar de voorhanden kachels na r epara
tie nog wel bruikbaar zouden zijn en desweg;e 
meenen, dat de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, door de inwilli
ging dezer aanvraag zouden zijn overschreden ; 
dat, wat dit punt betreft , naar tusschen alle 
bij dit geschil betrokkenen vaststaat, de kachels 
in den staat, waarin zij tevoren verkeerden, 
niet bruikbaa r waren; dat het schoolbestuur, 
voor de vraag gesteld, of hier reparatie dan w!\l 
vernieuwing behoorde plaats te vinien, op 
goede gronden heeft kunnen komen tot het 
besluit. dat de aanschaffing van nieuwe kachels 
doelmatiger en economisch beter verantwoord 
zou zijn; dat daarmede de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, dan 
ook niet zijn overschreden ; dat het besluit 
van den raad tot het verleenen der gevraagde 
medewerking dus in overeenstemming met de 
wet is te a-0hten en het door burgemeester en 
wethouders daartegen ingestelde beroep als 
ongegrond behoort te worden afgewezen ; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Tubbergen bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat, wat de formeele zijde 
van hun beroep betreft , zij hun beroep, op grond 
van de Lager-Onderwij swet 1920, bij Gedepu
teerde Staten hebben ingesteld , omdat zij reke
ning moesten houden met de mogelijkheid, dat 
het door hen bestre:len raadsbesluit niet langs 
den weg der gemeente\Vet voor v erni etiging 
vatbaar kon worden geacht, wij l in artikel 76, 
2e lid, der Laier-Onderwijswet 1920 een speciale 
proces-orde ,s voorgeschreven ; dat het wel 
denkbaar is, dat bij enge wetsinterpretatie 
twijfel kan ontstaan, of zij begrepen kunnen 
worden onder de tot het instellen van beroep 
bevoegde ingezetenen der gemeente, .doch dat 
hun beroep niet zonder meer als een actio popu
laris kan worden beschouwd; dat a rtikel 77 
der Lager-Onderwijswet 1920 het gemeente
bestuur den plicht oplegt over eene aanvrage, 
bedoeld in artikel 72, met het schoolbestuur in 
overleg te treden , zulks met de zeer kennelijke 
bedoeling om het gemeentebestuur de gelegen
heid te geven ertegen te waken, dat onnoodige 
uitgaven ten laste van de gemeentekas worden 
gebracht, en dat het derhalve al te ongerijmd 

ware, dat artikel 76, 2e lid, van diezelfde wet 
de strekking zou hebben het gemeentebestuur 
de gelegenheid te onthouden om tegen een met 
de wet strijdig raadsbesluit op te komen ; dat 
de Regeering ten overvloede in 1928 bij monde 
van Onzen toenmaligen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw bij de behandeling 
van een interpellatie betreffende de Ootmar
sumsche Schoolkwestie in de Tweede Kamer 
heeft verklaard, dat ieder ingezetene, maar 
ook het gemeentebestuur krachtens artikel 76, 
2e lid, der La6er-Onderwijswet 1920 tegen een 
volgens artikel 72 der wet genomen raadsbesluit 
kan opkomen; dat Gejeputeerde Staten hen 
derhalve terecht in hun beroep hebben ontvan
gen; dat zij, wat de materieele zijde van het 
geschil betreft, zich niet met de beslissing van 
Gedeputeerde taten en het daarbij overwogene 
kunnen vereenigen ; dat als vaststaand moet 
worden aa.ngenomen, dat de kosten van het 
gewone onderhoud van schoolkachels, uit nor
male slijtage ontstaan, dan wel uit slijtage, die 
aan slechte of onoordeelkundige behandeling 
moet worden toegeschreven, moeten bestreden 
worden uit de exploitatievergoeding krachtens 
artikel 101 der wet, zoodat het in casu uitslui
tend gaat om de vraag, of de kachels, waarvan 
het voormelde schoolbestuur de vervanging 
door nieuwe heeft gevraagd, àl dan niet gere
pareerd kunnen worden ; dat deze vraag naar 
hun oordeel zonder eenigen twijfel bevestigend 
moet beantwoord worden, waarvoor zij zich 
beroepen op hun persoonlijke waarneming, op 
het door hen ingewonnen rapport van den 
gemeente-opzichter , d.d. 6 October 1936, a l~
mede op de verklaring van A. J. Mensi nk, smid 
te Tubbergen, d.d. 17 December 1936; dat het 
ten eenenmale onbegrijpelijk is, hoe Gedeputeer
de Staten hiertegenover de overweging kunnen 
plaatsen: .,dat het schoolbestuur, voor de 
vraag gesteld , of hier reparatie dan wel ver
nieuwing behoorde plaats te vinden, op goede 
gronden heeft kunnen komen tot het besluit . 
dat de aanschaffing van nieuwe kachels doel
matiger en economisch beter verantwoord 
zou zijn", aangezien 1°. Gedeputeerde Staten 
noch persoonlijk, noch van hunnentwege door 
den Inspeeteur van het Lager Onderwij s of een 
deskund ige, ter plaat~e een onderzoek hebben 
ingesteld naar den toestand, waarin de versleten 
kachels zich bevinden; 2° . het schoolbestuur 
tegenover de gemeente niet de geringste poging 
heeft ondernomen om de juistheid aan te too
nen van zijne bewering, dat de kachels niet 
meer te repareeren zouden zijn, doch integen
deel de door hem gewenschte nieuwe kachels 
reeds tevoren, zonder eenig voorafgaand over
leg, heeft aangeschaft; en 3°. de versleten 
kachels doorgebrand zijn, naar alle waarschijn
lijkheid ten gevolge van onoordeelkundige be
handeling, en na voorzien te zijn van een nieu 
wen mantel en nieuwe steenen, voor de helft 
van den prijs van nieuwe kachels ten minste 
even goe:l bruikbaar zullen blijken als nieuwe 
kachels: dat, indien de beslissing van Gedepu
teerde Staten gehandhaafd wordt, met stellig
heid te voorzien valt, dat ook de overige school
besturen in hunne gemeente voortaan op cle
zelfde wijze de kosten van onderhoud van school
meubelen wegens slij tage op de o:emeente zullen 
afwentelen, en de conseq neaties derhalve, on
danks de wet van 4 Augustus 1933 (St,a,atsblad 
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N°. 414), der gemeente Tubbergen met hare 
vele bijzondere scholen uitermate duur zullen 
komen te staan ; dat zij in verband met het 
vorenstaande van oordeel blijven, dat door 
inwilliging van de aanvrage van het voormelde 
schoolbestuur de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, overschreden 
zijn, zoodat het daartoe strekkend raadsbesluit 
in strijd is met de wet ; 

0. dat ingevolge artikel 76, tweede lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 ieder ingezetene en 
het schoolbestuur bij Gedeputeerde Staten in 
beroep kan komen van eene beslissing van den 
gemeenteraad, als bedoeld in artikel 75, eerste 
lid, dier wet; 

dat hieruit moet volgen, dat een coflege van 
burgemeester en wethouder8 eener gemeente 
tot het instellen van een zoodanig beroep niet 
gerechtigd is ; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel mits
dien ten onrechte bij hun bestreden besluit het 
college van burgemeester en wethouders van 
Tubbergen in zijn beroep hebben ontvangen; 

dat Gedeputeerde Staten weliswaar hebben 
overwogen, dat het twijfelachtig is, of het appel
leerende èollege van burgemeester en wethou
ders begrepen kan worden onder de tot het 
instellen van beroep bevoegde ingezetenen der 
gemeente, en het college bij dien twijfel aan 
het óntvangen vari het beroep de voorkeur 
meent te moeten geven, doch dat, daargelaten 
nog, dat een college van burgemeester en wet
houders, ingevolge artikel 1 der Gemeentewet 
een bestuursorgaan der gemeente, niet zonder. 
meer als een groep ingezetenen kan worden 
aangemerkt, er voor eene overwe11ing als de 
evenbedoelde in het onderwerpelijke geval 
reeds hierom geen plaats is, nu het college van 
burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
naar het in zijn tot Ons gericht beroepschrift 
uitdrukkelijk verklaart, zijn beroep b\j Gedepu
teerde Staten heeft ingesteld in zijn hoedanig
heid van Gemeentebestuur; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Overijssel van 23 Februari 
1937, N°. 1636/1544, 2• afdeeling, burgemeester 
en wethouders van Tubbergen alsnog niet
ontvankelijk te verklaren in hun, bij Gedepu
teerde Staten ingesteld beroep tegen het be
sluit van den raad der gemeente Tubbergen 
van 22 December 1936. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

18 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Rv. art. 59; Woningwet artt. 6, 70, 71.) 

De rechter heeft. aan den wettelijken eisch 
van motiveering van zijne uitspraak vol
daan, indien hij, na de feiten te hebben 
vermeld, zijn oordeel geeft omtrent het 
geschilpunt. Partijen kunnen wel de juist
heid van dat oordeel in cassatie aanvallen, 
maar zij kunnen niet met vrucht de grief 
te berde brengen, dat de rechter aan zijn 
rechtskundig oordeel meer uitvoerige be
schouwingen had moeten wijden. 

Art. 6 der Woningwet, aan B. en W. het 
L. 1937 

zeggingsrecht omtrent het verleenen van 
eene bouwvergunning gevend, moet geacht 
worden tevens aan B. en W .. de bevoegdheid 
te hebben toegekend, indien op dit recht 
inbreuk wordt gemaakt, den bij art. 70 
bedoelden maatregel te nemen. 

De Rechtb. besliste, dat het dwangbevel 
niet over kosten van het expl.oit rept, zoodat 
het verzet die kosten niet betreft. 

Feitelijke omstandigheden, niet bij den 
rechter aangevoerd, kunnen niet met vrucht 
voor het eerst in cassatie worden naar 
voren gebracht. 

G. J. Nijhoff, turfhandelaar, wonende te 
Nijver<lal, gemeente Hellendoorn, eischèr tot 
cassatie van een op 17 Juni 1936 door de 
Arr.-Rechtbank te Almelo tusschen partijen 
gewezen vonnis, advocaat Mr. Tj. D. Schaper; 
gepleit door Mr. E. G. M. Roolvink, 

tegen: 
F. van Buren, in zijn hoedanigheid van Ont
vanger der gemeente Hellendoorn, verweerder 
in cassatie, advocaat Mr. A. Koning; gepleit 
door Mr. D. te Winkel. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Eischer tot cassatie heeft ingevolge art. 71, 
lid 5, der Woningwet verzet gedaan tegen een 
dwangbevel, waarbij door verweerder werd 
ingevorderd een bedrag van f 24.66 wegens 
kosten, door Burgemeester en Wethouders der 
gemeente H ellendoorn gemaakt voor het weg
nemen van twee bergplaatsen, door eischer 
opgericht in strijd met het bepaalde in art. 6 
Woningwet en met de Bouwverordening 1927 
van genoemde gemeente. Eischer erkende de 
verschuldigdheid van het deel der kosten, dat 
gemaakt was voor het wegnemen van de groot
ste dezer beide bergplaatsen, doch betwistte de 
verschuldigdheid van het deel der kosten, ge
maakt voor het wegnemen van de andere 
bergplaats ter grootte van 7 X 4 meter. Tegen 
het vonnis van de Arr.-Rechtbank te Almelo, 
waarbij hij werd verklaard kwaad opposant en 
waarbij het dwangbevel werd gehandhaafd, 
voert eischer aan de navolgende middelen van 
cassatie : 

I. ,,S., althans v. t . van art. 70 Woningwet 
j 0

• 6 dier wet jis. artt. 54, 77 en 144 3e lid 
der Grondwet, 151 en 152 Gemeentewet, door 
te overwegen: ,, (ad 2um) dat de uitvoering 
van art. 6 Woningwet blijkens den inhoud van 
dat artikel aan Burgemeester en Wethouders 
is opgedragen.", ten onrechte, nu gemeld 
art. 6 Woningwet voorzoover hier toepasselijk 
aan B . en W. slechts opdraagt het verleenen 
van een schriftelijke vergunning, doch dit 
artikel niet de opdracht zelf verstrekt, noch 
kan verstrekken tot het toezicht houden op hen 
die de verbodsbepaling van art. 6 overtreden, 
althans B. en W. op dit artikel hun opdracht 
tot uitvoering nimmer kunnen baseeren." 

II. ,,8., althans v. t. van artt. 162 Grond
wet, 20 R . 0. , 48 en 59 Rv. en art. 6 vVoning
wet door te overwegen a ls onder I aangegeven, 
nu juist was betwist dat de uitvoering van dat 
art. 6 Woningwet aan Burgemeester en Wet
houders was opgedragen." 

III. ,,8., althans v. t. van artt. 6 j 0
• 71 

Woningwet, j 0
• 48 Rv., omdat de Rechtbank 

17 
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ten onrechte heeft bes! ist, dat geen verzet is 
toegelaten op grond van het, als in strijd met 
de wet, niet verschuldigd zijn van een bedrag 
op last van B. en W. gevorderd bij het in het 
dwangbevel genoemde en daaraan verbonden 
bevel tot betaling." 

IV. ,,S., althans v. t . van artt. 70 j 0
• 6 

Woningwet en 59 Rv., omdat de Rechtbank 
heeft nagelaten te beslissen, of de bergplaat:J 
bij de daarstelling vóór 1920 door het toen
malige college van B. en W., belast met het 
geven van vergunningen en dus met de beoor
deeling over de noodzakelijkheid daarvan, is 
aangemerkt als een gebouw in den zin der 
Woningwet." 

Middel I acht ik ongegrond. Art. 6 {5 oud} 
aanhef en onder a der Woningwet, verbie
dende ronder schriftelijke vergunning van Bur
gemeester en Wethouders een woning of een 
ander gebouw te bouwen, geheel of voor een 
gedeelte te vernieuwen of te veranderen, of 
uit te breiden, draagt daarmede m. i. onge
twijfeld de uitvoering van deze wet aan B. en 
wezen a ls de autoriteit, welke de vereischte 
vergunning heeft te verleenen. Deze vergun
ning wordt derhalve verstrekt uit krachte en 
ter uitvoering van genoemd art. der Woning
wet en niet van eene gemeenteverordening 
(v.g. H.R. 7 Nov. 1935 '36 n°. 424). Indien 
nu een gebouw ronder die vereischte vergun
ning wordt gebouwd, wa°rdt dit gebouw zeer 
zeker daargesteld in strijd met de Woningwet 
en behoort derhalve, ingevolge art. 70, onder 
de uitvoering van die Wet, welke, wat de hier
bedoelde aangelegenheid betreft, uitdrukkelijk 
aan het gemeentebestuur is opgedragen, ook 
de bevoegdheid tot het, desnoods ten koste der 
overtreders, doen wegnemen van hetgeen in 
strijd met de Wet is gebouwd. 

Middel II, hetwelk blijkens de aangehaalde 
artikelen beoogt te klagen over s. of v. t. van 
de wettelijke voo·rschriften betreffende het met 
redenen omkleeden van vonnissen, mist feite
lijken grondslag, aangezien motiveering ten 
dezen geenszins ontbreekt, immers is gelegen 
in de verwijzing naar den inhoud van art. 6 
Woningwet, waaruit, volgens de Rechtbank, 
blijkt, dat de uitvoering in dezen aan B. en 
W . is opgedragen. Voor zoover het middel art. 
6 Woningwet door deze opvatting geschonden 
of verkeerd toegepast acht, komt het mij op 
grond van het bij middel I betoogde onjuist 
voor. 

Middel III mist feitelijken grondslag, aan
gezien de daarbij bedoelde beslissing niet in 
het bestreden vonnis is te vinden. In de 7e 
overweging ten aanzien van het recht behan
delt de Rechtbank eischers verweer, dat de 
vordering tot betaling der kosten van het 
exploit van beteekening van het dwangbevel 
niet steunt op de wet. De Rechtbank over
weegt dienaangaande, dat blijkens de acte van 
beteekening van het dwangbevel de deurwaar
der aan eischer bevel heeft gedaan om uiterlijk 
binnen twee vrije dagen na den dag van be
teekening aan den verweerder qq. te betalen 
de som van f 24.66, zijnde het bedrag van het 
door eischer verschuldigde, in het dwangbevel 
nader omschreven, met de kosten van dit 
explo it; dat in het dwangbevel zelf over de 
kosten van het exploit van beteekening niet 
wordt gerept; dat dit verweer dus niet betreft 

de verschuldi gdheid van het bij het dwang
bevel ingevorderde bedrag en daarom moet 
worden voorbijgegaan. Ten overvloede wordt 
dan verder nog overwogen, dat eischer terecht 
heeft opgemerkt, dat hij ingevolge lid 8 van 
art. 71 Woningwet de kosten van het exploit, 
welke hij ingevolge lid 7 van dit artikel ver
schuldigd is, slechts behoeft te betalen bij aan
bieding van eene kwitantie door verweerder 
qq. en dat dan ook met de som, welke in de 
acte van beteekening wordt genoemd in den 
zin: ,,Ik heb hem verder aangezegd, dat in
dien voormelde som niet binnen den bepaalden 
termijn voldaan is, zal worden overgegaan tot 
inbeslagneming en verkoop zijner goederen 
volgens de wet," slechts is te verstaan de 
tevoren in de acte genoemde som van f 24.66 . 
Uit deze overwegingen blijkt niets anders, dan 
dat de Rechtbank - m. i. terecht - het be
doelde verweer van eischer niet ter zake die
nende acht, wijl het niet betreft de verschul
digdheid van hetgeen bij dwangbevel werd 
gevorderd, doch alleen de kosten van het 
exploit van beteekening, waarvan in het 
dwangbevel niet wordt gerept, terwijl eischer 
alleen tegen het dwangbevel in verzet was 
gekomen. 

Middel IV mist eveneens feitel ijken grond
slag, aangezien uit het bestreden vonnis niet 
blijkt, dat eischer roude hebben beweerd, dat 
de bergplaats, waarover geschi l, bij de daar
stelling voor 1920 door het toenmalige college 
van B . en W. niet roude zijn aangemerkt als 
een gebouw in den zin der Woningwet. Er 
kon dus ook voor de Rechtbank geen aanle i
ding bestaan om dienaangaande eene beslis
sing te geven. 

Eischer heeft wel als verweer aangevoerd, 
dat bedoelde kleinste bergplaats, een brand
stoffenbergpl aatsje ter grootte van 7 X 4 
meter, met houten palen op den grond staan
de, niet was een gebouw in den zin van art. 
6 Woningwet, alsook, dat bij den bouw van 
die bergplaats schriftelijk, althans mondeling 
bouwvergunning werd verleend, daar toch niet 
is aan te nemen, dat het toenmalige gemeente
bestuur zijne plichten zoo ernstig rou hebben 
verwaarloosd. Omtrent deze weren wordt in 
het bestreden vonnis overwogen, dat een 
brandstoffenbergpl aatsje, hetwelk volgens de 
stellingen van partijen, voorroover niet uit
drukkelijk weersproken, eene grondopper
vlakte had van 7 X 4 meter en een hoogte 
van 3½ meter en voorzien was van houten 
wanden en van een met pannen gedekte hou
ten kap, op grond van zijne samenstelling en 
afmetingen als een gebouw in den zin van art. 
6 Woningwet moet worden beschouwd, dat 
eischer niet uitdrukkelijk stelt, dat tot den 
bouw dier bergplaats schriftelijke vergunning 
is verleend, doch slechts veronderstelt, dat 
schriftelijke, althans mondelinge, vergunning 
is gegeven, omdat het tegendeel plichtsverzuim 
van het toenmali ge bestuur wu opleveren, en 
dat bovendien eene mondelinge vergunning 
niet voldoende rou zijn, daar art. 6 Woningwet 
eene schriftelijke vergunning vereischt. Het 
wil mij voorkomen, dat tegen deze afdoende 
weerlegging van voormelde weren niet met 
vrucht kan worden aangevoerd, gesteld overi
gens, dat zulks voor het eerst in cassatie roude 
mogen geschieden, dat het voormalig college 
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van B. en W. der gemeente Hellendoorn ten 
tijde van de oprichting der bergplaats dew 
niet als een gebouw in den zin van art. 6 
Woningwet heeft aangemerkt. Bij de beoor
deel ing van de al of niet gegrondheid van h:it 
verzet tegen het onderwerpelijke dwaugbevel 
toch staat de vraag, of hier van een gebouw 
in den zin der wet al dan niet sprake was en 
of dus een schriftelijke vergunning voor de 
W. op, in zooverre dit college wordt aange
oprichting van dat gebouw al dan niet was 
vereischt, uitsluitend ter beoordeeling van den 
rechter. 

De voorgedragen middelen mitsdien alle on
gegrond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep, met veroordeeling van den 
eischer tot cassatie in de daarop gevallen 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voorwover 

van belang in cassatie, blijkt: 
dat eischer in verzet is gekomen tegen een 

dwangbevel, waarbij verweerder van hem 
invorderde een bedrag van f 24.66 wegens kos
ten door Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Hellendoorn gemaakt voor het weg
nemen van twee bergplaatsen bij eischers wo
ning staande; 

dat eischer de verschuldigdheid van het deel 
der kosten gemaakt voor een der twee berg
plaatsen, ter grootte van 7 bij 4 meter, heeft 
betwist; 

dat deze bergplaats door Burgemeester en 
Wethouders met toepassing van art. 70 Wo
ningwet is weggenomen, omdat zij was ge
bouwd ronder schriftelijke vergunning van 
Burgemeester en Wethouders, als in art. 6 
dier wet voorgeschreven; 

dat eischer zijne betwisting onder meer 
hierop grondde, dat de uitvoering van art. 6 
Woningwet nergens is opgedragen aan het 
Gemeentebestuur, doch aan den Minister en 
art. 70 dier wet met een beroep enkel op art. 
6 niet kan worden toegepast, welk verweer de 
Rechtbank, die het verzet ongegrond oordeelde, 
heeft verworpen t\it overweging, ,,dat de uit
voering van art. 6 Woningwet blijkens den 
inhoud van dat artikel aan Burgemeester en 
W'ethouders is opgedragen;" 

dat e ischer nog heeft aangevoerd, dat ook 
de vordering tot betaling van de kosten van 
het exploit niet op de wet steunt, maar de 
Rechtbank deze bewering ter zijde stelt, omdat 
zij niet betreft de verschuldigdheid van het 
bij dwangbevel ingevorderde bedrag, wijl het 
dwangbevel niet van de kosten rept; 

0. dat eischer de navolgende middelen van 
cassatie tegen het vonn is inbrengt: zie concl. 
Adv.-Gen.; 

0. omtrent de middelen: 
dat het eerste middel faalt, omdat art. 6 

Woningwet aan Burgemeester en Wethouders 
het zeggingsrecht omtrent het verleenen van 
eene bouwvergunning gevend, geacht moet 
worden tevens aan Burgemeester en Wethou
ders de bevoegdheid te hebben toegekend, 
indien op dit recht inbreuk wordt gemaakt, 
den bij art. 70 bedoelden maatregel te nemen; 

dat het tweede middel blijkens de aanhaling 
der wetsartikelen en de mondelinge toelichting 
bedoelt erover te klagen, dat de Rechtbank 

geen nadere rechtskundige beschouwingen 
heeft gegeven, waarom art. 6 Woningwet aan 
Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid 
verleent tot toepassing van art. 70; 

dat ook dit middel geen doel kan treffen; 
dat immers de rechter aan den wettelijken 

eisch van motiveering van zijn uitspraak heeft 
voldaan, indien hij, na de feiten te hebben 
vermeld, zijn oordeel geeft omtrent het geschil
punt, en partijen wel de juistheid van dit oor
deel in cassatie kunnen aanvallen - hetgeen 
in deze eischer ook bij het eerste middel deed 
-, maar niet de grief te berde kunnen bren
gen, dat de rechter aan zijn rechtskundig oor
deel ·. meer uitvoerige beschouwingen had moe
ten wijden; 

dat het derde middel feitelijken grondslag 
mist, daar de Rechtbank niet heeft beslist, dat 
geen verzet is toegelaten als in het middel 
bedoeld, doch dat het dwangbevel niet over 
kosten van het exploit rept, wodat het verzet 
die kosten niet betreft; 

dat het vierde middel feitelijke omstandig
heden naar voren brengt, waarvan niet blijkt, 
dat zij bij de Rechtbank zijn aangevoerd en 
op dergelijke omstandigheden niet met vrucht 
voor het eerst in cassatie beroep kan worden 
gedaan; 

Verwerpt het beroep in cassatie. (Salaris 
f 350, Red.). (N. J.) 

18 Juni 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielwet Art. 3.) 

De omstandigheid, dat een openbare ter 
kennisbrenging, als bedoeld in het 2e lid, 
niet heeft plaats gehad, staat aan de ont
vankelijkheid van een ingesteld beroep 
niet in den weg, aangezien het beroep 
openstaat binnen 30 dagen, nadat het 
besluit, waartegen het wordt ingesteld, 
ter openbare kennis is gebracht, zoodat, 
wanneer een zoodanig ter kennis brengen 
niet heeft pla-ats gehad, de beroepstermijn 
geacht moet worden nog loopende te zijn. 

Wij WILHELM! TA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. P . G. van Roosebeek, te de Bilt, tegen het 
bes] uit van burgemeester en wethouders dier 
gemeente van 10 Maart 1936, n°. 794, tot af
wijzing van zijn verwek om wederopenstelling 
van de Kerklaan aldaar voor het verkeer met 
motorrijtuigen in de richting van den Utrecht
scheweg naar den Blauwcapelscheweg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Januari 1937, n°. 9; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 10 Juni 1937, n°. 422, Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat burgemeester en wethouders van de 
Bilt bij hun evenvermelde beschikking hebhen 
overwogen, dat tot geslotenverklaring van de 
Kerklaan voor het berijden met motorrijtuigeu 
op meer dan twee wielen in de richting van 
den Utrechtscheweg naar den Blauwcapelsc_he
weg is overgegaan in het belang van de vrij
heid en veiligheid van het verkeer: 

dat zij het een groot bezwaar achten, dat van 
, Utrecht komende motorrijtuigen, welke de 
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Kerklaan wenschen in te rijden, den zoo uiterst 
drukken Rijksweg moeten kruisen; dat voorts 
de breedte van de K erklaan van dien aard is, 
dat passeeren van elkaar tegemoet komende 
motorrijtuigen de veiligheid van andere weg
gebruikers ernstig in gevaar brengt, hetw'llk 
nog meer klemt door de aanwezigheid der 
R-0omsch-Katholieke school; dat zij op grond 
van deze overwegingen van oordeel zijn, dat 
een onbeperkt autoverkeer over de K erklaan 
niet kan worden toegelaten; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat het 
inrijden van de Kerklaan door motorrijtuigen, 
komende van Utrecht, in geen enkel opzicht 
meer gevaar oplevert dan het inrijden van 
eiken anderen zijweg aan de linkerhand; dat 
de aldaar breede Rijksweg met parallelweg en 
vluchtheuvel den inrit van de Kerklaan ruim 
en overzichtelijk maakt; dat deze reden boven
dien gevaar veronderstelt voor de vrijheid en 
veiligheid op den Rijksweg en niet op de Kerk
! aan en daarom niet ter zake doende is ; dat 
de Kerklaan een verhardingsbreedte heeft van 
4.3 0 m en tusschen de wedei-zijdsche boomen
rijen een breedte van 5.20 m, welke afmetin
gen ruim voldoende zijn voor het elkaar pas
seeren van twee motorrijtuigen; dat voorts 
nagenoeg langs den geheelen weg een voetpad 
aanwezig is ter breedte van plus minus 3.50 m ; 
dat dit voetpad met een breedte van 4.25 m 
ook aanwezig is voor de Roomsch-Katholieke 
school, vóór welks schoolgebouw tevens een 
groote speel pi aats aanwezig is, afgesloten door 
een hoog ijzeren hek ; dat dit waarborg geeft, 
dat normaal voor de kinderen geen gevaar te 
duchten is; dat de Kerklaan in de jaren, dat 
zij voor alle verkeer geopend is geweest, nim
mer aanleiding heeft gegeven tot_ongelukken; 

0 . dat weliswaar ten aanzien van het onder
werpelijke besluit van burgemeester en wet
houdel'S van de Bilt een openbare ter kennis
hrenging, als bedoeld in art. 3, tweede lid, der 
Motor- en Rijwielwet niet heeft plaats gehad, 
doch dat deze omstandigheid aan de ontvanke. 
lijkheid van den appeliant in zijn beroep niet 
in den weg staat, aangezien krachtens de even
genoemde wetsbepaling het beroep openstaat 
binnen dertig dagen, nadat het besluit, waar
tegen het wordt ingesteld, ter openbare kennis 
is gebracht, zoodat, wanneer een zoodanig ter 
kennis brengen niet heeft plaats gehad, ·de 
beroepstermijn geacht moet worden nog loo-
pende te zijn; -

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat op 
grond van de overgelegde stukken moet wor
den aangenomen, dat het belang van de veilig
heid van het verkeer op de K erklaan, inzon
derheid ter plaatse, waar deze laan den Rijks
weg bereikt, door de geslotenverklaring wordt 
gediend en daartegen met opweegt de hmder, 
wèlken deze verkeersbeperking voor den appel
lant en andere weggebruikers mocht opleve-

red~t derhalve het verzoek om de gesloten
verklaring van de Kerklaan op te heffen te
recht is afgewezen; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren: 
Onze Minister van Waterstaat is beiast enz. 

(A.B.) 

Juni 1937. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205ter.) 

D e gemeenteraad is niet bevoegd om, 
waar (als in art. 205ter) bepaaldelijk zijn 
medewerlring in plaats van die van B. en 
W. ter uitvoering van eene wet wordt ge
vorderd, de vervulling van de uit dien 
hoofde op hem gelegde taak over te dragen 
aan B. en W. · 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van Hervormde scholen te 
Heerlen tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 5 Maart 1937, lste 
afdeeling, La. 1403/10 X, tot ongegrondverkla
ring van zijn beroep, t egen het beslmt van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heerlen van 31 October 1936, N°. 1.851.2 
B. 06.1 D, houdende afwijzing van het verzoek 
om overeenkomstig artikel 205ter der Lager
Onderwijswet 1920 voor het schoolgebouw, 
Ruijs-de-Beerenbroucklaan 29, te Heerlen, 
eene uitkeering ineens van 80 % van de ge
schatte waarde van het schoolgebouw te ont
vangen ter vervanging van de tot dusver ge
noten vergoed.ing ex artikel 205, eerste lid, 
dier wet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 2 
Juni 1937, N°. 201; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Juni 1937, No. 5650, Afdeeling Lager Onder
wij~; 

0 . dat krachtens artikel 205ter der Lager
Onderwijswet 1920 het beschikken op verzoeken 
van besturen van bijzondere lagere scholen, 
bedoeld in artikel 205, om ter vervanging van 
de jaarlijksche vergoeding, bedoeld in het eerste 
lirl van dit artikel , eene uitkeering te ontvangen 
van eene som ineens, als daarbij nader omschre
ven, is opgedragen aan het gemeentebestuur ; 

dat in verband met artikel 151 der gemeente
wet onder gemeentebestuur hier moet worden 
verstaan de gemeenteraad en niet het college 
van burgemeester en wethouders, aangezien 
moet worden aangenomen, dat de medewerking 
ter uitvoering van d e wet hier bepaaldelijk van 
den raad wordt gevorderd ; 

dat toch dit artikel niet geacht moet worden 
's raads medewerking aan de uitvoering van 
wetten, algemeene maatregelen van bestuur of 
provinciale reg lementen en verordeningen. af
hankelijk te stellen van het feit, dat daarbiJ de 
raad uit<lrukkelijk als het bevoegd orgaan voor 
het verleenen van medewerking is aangewezen, 
doch veeleer in dien zin behoort te worden uit
gelegd, dat in gevallen, waarin geen bepaald 
·gemeenteorgaan is aangewezen, doch de mede
werking zonder nadere defin ieering is opgedra
gen aan het gemeentebestuur, de aar<l van de 
te treffen voorziening, al naar gelang zij in het 
algemeen tot de taak van een bepaald orgaan 
gerekend moet worden t e behooren, voor de 
competentie beslis~end i~ ; 

dat, daar het beslissen over uitgaven ten 
last e van de gemeente bij de gemeentewet 
bepaaldelijk aan den gemeenteraad is voorbe
houden, op welk algemeen beginsel ook door 
de Lager-Onderwijswet 1920 geen inbreuk wordt 
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gemaakt, het beschikken op verzoeken als het 
onderwerpelijke, hetwelk financieele gevolgen 
voor de -gemeente met zich brengen kan, naar 
zijn aard tot de bevoegdheid van den raad be
hoort, zoodat de door de wet gevorderd e mede
werking in deze ook door dit college behoort 
te geschieden ; 

dat mitsdien op het door het schoolbestuur 
tot het gemeentebestuur gericht verzoek ten 
onrechte door burgemeester en wethouders is 
beschik t ; 

dat de vertegenwoordiger van het gemeente
bestuur van Heerlen ir de openbare vergadering 
van de Afdoeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, er weliswaar op 
heeft gewezen, onder overlegizing van een exem
plaar van de notulen van de openbare vergade
ring van den raad dier gemeente op-30 Octoher 
1936, dat dit college in die vergadering besloten 
heeft tot dekking der uitgaven, voortvloeiende 
uit de door burgemeester en wethouders te 
nemen beslissingen op verzoeken, als bedoeld 
in artikel 205ter der Lager-Onderwijswet 1920, 
de noodige credieten ter beschikking te stellen 
en tevens burgemeester en wethouders voor 
zooveel noodig heeft gemachtigd om met de 
hiervoor in aanmerking komende schoolbe
sturen de in het voorstel bedoelde overeenkom
sten aan te gaan, doch dat burgemeester en 
wethouders ook hieraan niet de bevoegdheid 
konden ontleenen om op het verzoek van het 
schoolbestuur te beschikken, aangezien een 
gemeenteraad aan geen enkele wettelijke bepa
ling de bevoegdheid kan ontleenen om in een 
geval als het onderwerpelijke, waarin bepaalde
lijk zijn medewerking in plaats van die van bur
gemeester en wethouders ter uitvoering eener 
wet wordt gevorderd, de vervulling van de 
uit dien hoofde op hem gelegde taak over te 
dragen aan burgemeester on wethouders ; 

dat in verband met het vorenstaande het 
besluit van Gedeputeerde Staten niet kan wor
den gehandhaafd ; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten en van het besluit 
burgemeester en wethouders der gemeente 
H eerlen van 31 October 1936, N°. 1.851.2 
B. 06.1 D, laatstgenoemd college alsnog onbe
voegd te verklaren om op het onderwerpelijk, 
door het bovenvermeld schoolbestuur tot het 
gemeentebestuur van Heerlen gericht verzoek 
te beschikken. 

Om,e Minister van OndenvUs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz . 

(A.B.) 

21 Jiini 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36). 

Rij de herziening van een uitbreidings
plan - ook bij de verplichte tienjaarlijksche 
herziening - behooren slechts onderzocht 
te worden de bezwaren, welke met bij de 
vaststelling van het oorspronkelijk uit
breidingsplan zijn kunnen worden inge
bracht. 

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

G. van den Hoek, G. J. de Kok, Jhr. Mr. J.C. 
Schorer en H . W. van Hoytema, te Culemborg, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 4 November 1936, N°. lll, 
waarbij een herziening van het uitbreidings
plan van Culemborg is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
Juni 1937, N°. 206; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 14 Juni 1937, N°. 5489 · 
M/P .B.R., Afdeeling Volkshuisvesting ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 4 November 1936, N°. lll, 
goedkeuring hebben verleend aan een besluit 
van den raad der gemeente Culemborg van 16 
Juli 1936, tot vaststelling van een plan tot her- · 
ziening van het plan van uitbreiding voor die 
gemeente, daarbij de tegen het raadsbesluit 
ingediende bezwaarschriften o.a. van G. van 
den Hoek, G. J. de K ok, Jhr. Mr. J .C. Schorer 
en H. W. van Hoytema, t e Culemborg, niet
ontvankelijk verklarende, op grond , dat deze 
niet zijn gericht tegen de vastgestelde herziening 
van het uitbreidingsplan, maar tegen dat plan 
zelf en derhalve niet ter gelegenheid van de 
goedkeuring dier herziening kunnen worden 
onderzocht ; 

dat van dit besluit de evengenoemde perso
nen bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoeren
de, dat ook bij gelegenheid van de zoogenaamde 
tienjaarlijksche herziening (artikel 36, 5• lid, 
der Woningwet) de gelegenheid tot het indienen 
van bezwaren moet worden opengesteld; dat · 
deze tienjaarlijksche herziening zich kan bepa' 
len tot eene ongewijzigde opnieuw-vaststelling; 
dat derhalve, indien het standpunt van Gede
puteerde Staten juist ware, de door de wet ge
wilde gelegenheid tot reclame tegen ongewijzig
de opnieuw-vaststelling van het plan geen zin 
zou hebben, omdat, de reclames dan toch, over
eenkomstig de meening van Gedeputeerde 
Staten, niet-ontvanlfelijk zouden moeten wor- ' 
den verklaard ; dat door een niet-ontvankelijk
verklaring derhalve aan hen een recht wordt 
onthouden, dat de wet bij herziening van een 
uitbreidingsplan welbewust aan belangheb
bende eigenaren van gronden in dat plan heeft 
willen toekennen; dat handhaving van het 
standpunt van Gedeputeerde Staten huns in
ziens bovendien eene ongeoorloofde beperking 
van het eigendomsrecht zou zijn, omdat een 
eigenaar die, om welke redenen dan ook, bij 
de vaststelling van het uitbreidingsplan zich 
niet verzet heeft tegen eene bezwarende bepa
ling in dat plan, genoodzaakt kan worden daarin 
ten eeuwigen dage te berusten, ook al zouden 
zijne financieele omstandigheden het hem 
noodig maken, bij gelegenheid van eene her
ziening tegen die bezwarende bepaling op te 
komen ; dat naar hun meening daarom het 
recht vau reclame bij de tienj aarlijksche her
ziening ook bedoeld is om aan alle belangheb
bende eigenaren van gronden in het uitbreidings
plan de gelegenheid te verschaffen voor hunne 
belangen op te komen ; dat zij voorts, wat de 
zaak zelve betreft , de huidige bestemming van 
hun eigendom niet door het algemeen belang 
geboden achten ; dat eene aanwijzing van perceel 
Sectie B, nummers 1050- 1055, van G. van den 
H oek voor tweede klasse open bebouwing, van 
pe~ceel Sectie H, N°. 892 van G. J . de K ok voor 
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tw,eede en derde klasse bebouwing, van de 
perceelen Sectie B. nummers 1120 en 1121, van 
Jhr. Mr. J.C. Schorer voor tweede klasse open 
bebouwing met verlegging van rooilijn en van 
de perceelen Sectie B, nummers 847, 735 en 
1003 var.. H. W. van Hoytema in eene andere 
bebouwingsklasse, met verandering van rooi
lijn en bestemming, meer beantwoordt aan het 
doel, waarvoor het uitbreidingsplan in het leven 
is geroepen en ook met hunne belangen beter 
strookt; 

O. dat bij de herziening van een uitbreidings
plan - ook bij de verplichte tienjaarlijksche 
herziening - slechts onderzocht behooren te 
worden de bezwaren, welke niet bij de vaststel
ling van het oorspronkelijke uitbreidingsplan 
zijn kunnen worden ingebracht; 

dat, naar op grond van de stukken moet wor
den aangenomen, de bezwaren van de appel
lanten destijds hadden kunnen zijn ingebracht 
tegen het oorspronkelijke uitbreidingsplan ; dat 
mitsdien die bezwaren, afgezien nog van de 
omstandigheid, dat zij betrekking hebben op 
terreinen, welker bestemming bij de herziening 
niet is gewijzigd, thans niet tot onthouding 
van goedkeuring aan de herziening kunnen 
leiden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van SocialP. Zaken is belast. enz. 

(A.B.) 

21 Juni 1937. BESCHIKKING van de Mi
nisters van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Financiën, n°. 8552, afd. 
V.R.M.O/23 Juni 1937, n°. 2.06, afd. Dir. 
Bel., regelende de schoolgeldheffing aan de 
Rijks Hoogere Burgerscholen. 

De llfinisters van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financiën 

Hebben goedgevonden : 
a. hun gemeenschappelijke beschikking van 

26 Maart 1936, n°. 3804, afdeeling V.H.M.O. 
en 6 April 1936, n°. 127, afdeeling Centrale 
Directie, gepubliceerd in de Bijlage tot de Neder
landsche Staatscourant van 8 April 1936, n°. 70, 
aangevuld bij hun gemeenschappelijke beschik
king van 
4 Mei 1936, n°. 10285 I, afdeeling V.H.M.O. en 
7 Mei 1936, no. 185, afdeeling Centrale Directie, 
gepubliceerd in de Nederlandache_ Staatscourant 
van 12 Mei 1936, n°. 92 1 te W1Jz1gen en aan te 
vullen als volgt : 

I. Artikel 3 wordt gelezen : .. 
Van hen, die in Nederland woonden b1J het 

begin van het belastingjaar, dat aan het school
jaar onmiddellijk voorafging, en van 1:en, die 
zich in den loop van de maanden llfo1 tot en 
met Maart van dat belastingjaar in Nederland 
hebben gevestigd, wordt het schoolgeld geheven 
naar den maatstaf van de gemengde hoofdsom 
over dat bela-stingj aar. 

Voor personen, die zich na de maand Maart, 
in het eerste lid bedoeld, in Nederland hebben 
gevestigd, wordt het schoolgeld geheven naar 
den maatstaf van de gemengde hoofdsom over 

1 C. V. 1936 blz. 123. 

het belastingja.ar, waarin het tijdstip van vesti
ging in Nederland valt. Bij vestiging in Neder
land in de maand April wordt het volgende 
belastingjaar in aanmerking genomen. 

Van niet onder de vorige leden vallende per
sonen, die in Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao woonden op 1 Januari aan het school
jaar voorafgaande, wordt het schoolgeld geheven 
naar den maatstaf van de gemengde hoofdsom, 
welke vermoedelijk in aanmerking genomen 
zou zijn, indien de gemeentefondsbelasting en 
de vermogensbelasting ook in die gewesten 
zouden worden geheven en indien alsdan het 
belastingjaar aanving met 1 Januari. 

Ten aanzien van niet onder de vorige leden 
vallende Nederlanders, die in 's Rijks dienst in 
het buitenland wonen, of die ten genoegen van 
den inspecteur der directe belastingen of der 
registratie en domeinen, binnen wiens dienst
kring de school gevestigd is, aantoonen, dat zij 
voor de uitoefening van hun beroep in het 
buitenland wonen, wordt de gemengde hoofd
som gesteld op het bedrag, dat naar het oordeel 
van dien inspecteur in aanmerking genomen 
zou zijn, indien hun woonplaats behoorde tot 
het grondgebied van de gemeente, waar de 
school is gevestigd. 

II. In artikel 5 wordt, in het hoofd van de 
eerste schoolgeldkolom, in àe plaats van : ,.een" 
gelezen : één of geen. 

III. Artikel 6 wordt gelezen : 
Voor de toepassing van artikel 5 worden on

der schoolgaande kinderen verstaan de leerlin
gen, waarvoor het schoolgeld verschuldigd is, 
benevens de andere eigen of aangehuwde min
derjarige kinderen of pleegkinderen van den 
schoolgeldschuldige, van welke drie maanden 
vóór den aanvang van het schooljaar mocht 
worden verondersteld, dat zij bij den aanvang 
van dat schooljaar leerling zouden zijn van 
eenige inrichting in Nederland . voor lager, 
n~jverheids-, middelbaar, voorbereidend hoog_er 
of hooger onderwijs, voor zoo!eel het onderwIJS 
niet tot het avondonderwtJS moet worden 
gerekend. 

IV. Artikel 8 wordt gelezen: 
Indien uit één gezin meer dan één ki11d vo?r• 

bereidend hooger of middelbaar onderwtJS geru~t 
aan een door het Rijk of door een gemeente lil 
stand gehouden of gesubsidieerde inrichting, 
wordt het voor iederen leerling volgens de 
vorige artikelen verschuldi_gd. schoolgeld ver
minderd met een achtste, mdien er twee zoo
danige kinderen in het gezin zijn, en met ~en 
vierde, indien er meer dan twee zoodaruge 
kinderen in het gezin zijn. 

Voor de toepassing van het vorige lid wordt 
het onderwijs aan een_ kweekschool voor onder
wijzers en/of onderw1Jzeressen met 011ddelbaar 
onderwijs gelijkgesteld. 

V. Het eerste lid van artikel 10 wordt 
gelezen: 

Voor na 31 Augustus 1933 toegelaten leer
lingen, die, na reeds eenmaal i~ een school van 
voorbereidend hooger en/of nudd~lbaar onder
wijs niet tot een hoogere klasse te ZIJD bevorderd, 
is een Rijks hoogere burgerschool andermaal 
niet tot een hoogere klasse worden bevorderd, 
of die na reeds eenmaal niet tot een hoogere 
klasse'van een school van voorbereidend hooger 
en/of middelbaar onderwijs te zijn bevorderd 
in een Rijks hoogere burgerschool voor de 
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tweede maal het onderwijs in de vijfde klasse 
volgen, is anderhalfmaal het schoolgeld ver
schuldigd, berekend volgens de artikelen 5, 7 of 
8. Dit verhoogde schoolgeld is uitsluitend ver
schuldigd voor het schooljaar of de schooljaren, 
waarin de leerling niet voor de eerste maal het 
onderwijs in de klasse, waarin h.ij geplaatst is, 
volgt ; te dezen wordt met de klasse, waarin de 
leerling der Rijks hoogere burgerschool geplaatst 
is, gelijkgesteld de overeenkomstige klasse 
eener andere school van voorbereidend hooger 
en/of middelbaar onderwijs. 

Tusschen het eerste en het volgend lid wordt 
ingevoegd een nieuw tweede lid, luidende : 

Voor de toepassing van het vorige lid wordt 
een kweekschool van onderwijzers en/of onder
wijzeressen als een school van middelbaar onder
wijs aangemerkt. 

Het tweede lid wordt derde lid, het derde lid 
wordt vierde lid. 

VI. In artikel 13, a, eersten volzin, vervallen 
de woorden: .,of verzorgers" en wordt in plaats 
van : ,,het getal schoolgaande kinderen van den 
schoolgeldschuldige, bedoeld in artikel 6 van 
deze besch.ikking" gelezen : de getallen der 
school$aande kinderen van den schoolgeld
schuldige, bedoeld in de artikelen 6 en 8 van 
deze besch.ikking. 

In artikel 13, c, vervallen de woorden : ,,of 
verzorger". 

VIL Tusschen artikel 17 en artikel 18 wordt 
ingevoegd een nieuw artikel 17bis, luidende: 

Teruggegeven of niet gevorderd wordt de 
helft van het volgens de vorige artikelen bepaal
de schoolgeld over elk schoolgeldkwartaal, waar
over voor een leerling ten gevolge van het 
overgaan naar een andere school schoolgeld 
verschuldigd is als leerling van meer dan één 
inrichting van onderwijs, als bedoeld in artikel 6; 

b. te bepalen, dat deze besch.ikking, voor 
zoover betreft de toepassing van artikel 3, 
wordt geacht in werking te zijn getreden op 
1 September 1936. 

(B. S.) 

22 .Juni 1937 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

De ~emeente, die ingevolge art. 39, zoo
als dat vóór de wet van 27 Juni 1935, S. 379, 
luidde, tot betaling der verpleegkosten is 
gehouden, blijft met die betaling ook na 
invoering van bedoelde wet belast, daar 
uit geen bepaling dier wet volgt, dat zij 
mede zou strekken, om in reeds bestaande 
verplichtingen verandering te brengen. 

Wij WILHELMINA, enz., 
BeRlissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Johannes C. 
Pronk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
Juni 1937, n°. 203; 

Op de voordracnt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 16 Juni 1937, n° . 
62S-i, afd. Armwezen; 

O. dat Johennes Cornelis Pronk, geboren op 
5 October 1915 te Overschie, waar zijn vader is 
blijven wonen, op 29 Februari 1932, komende 
van Rotterdam ah kweekeling opgenomen 

werd in de Landbouwkolonie Nederlandsch 
Mettray t e Gorssel, nadat aan die stichting 
overeenkomstig artikel 421 van het Burgerlijk 
Wetboek bij be chikking van de Arrondisse
ments-Rechtbank te Rotterdam van 19 Febru
ari 1932 de voogdij over hem was opgedragen ; 
dat zijn geestestoestand het noodig mMkte, 
hem, nadat de rechterlijke machtiging daartoe 
op 28 September 1932 was aangevraagd, den 
daaraanvolgenden dag over te brengen naar het 
krankzinnigengesticht Oude en Nieuwe Gast
huis te Zutphen; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging van den patiënt in dit gesticht, welke 
tot aan zijne meerderjarigheid, te weten tot 
5 October 1936, door de Stichting Landbouw
kolonie Nederlandsch Mettray zijn voldaan, 
daarna geschil is gerezen tusschen de gemeenten 
Overschie, Rotterdam en Gorssel, welk geschil 
niet in der minne is kunnen worden bijgelegd ; 

dat burgemeester en wethouders van Over
schie niet bereid zijn de verplegingskosten voor 
rekening van hunne gemeente te nemen, waartoe 
zij aanvoeren, dat het tweede lid van artikel 39 
der Armenwet, dat werd ingevoegd bij de wet 
van 27 Juni 1935 (Staatsblad n°. 379) en op 1 
Augustus 1935 in werking trad, niet op dit 
geval kan worden toegepast, aangezien de 
rechterlijke machtiging tot het plaatsen van den 
patiënt in het gesticht reeds op 28 September 
1932 werd aangevraagd ; dat dus als woon
plaats ten deze zal moeten worden aangemerkt, 
de gemeente, waar de patiënt ten tijde van het 
aanvragen van de rechterlijke machtiging domi
cilie had, te weten op 28 September 1932 ; dat 
dit derhalve zal moeten zijn de gemeente Gors
sel, aangezien de stichting Landbouwkolonie 
Nederlandsch Mettray aldaar belast was met 
de voogdij over den patiënt ; dat zij daaren
boven opmerken, dat de patiënt bij het intreden 
van de meerderjarigheid eene zelfstandise woon
plaats heeft gekregen ; dat, aangezien hij nadien 
te Oversch.ie nimmer heeft vertoefd, die ge
meente niet als zijn domicilie te dezen aanzien 
zal kunnen worden aangewezen ; 

dat burgemeester en wethouders van Rotter
dan evenmin termen vinden om de verplegings
kosten ten laste van hunne gemeente te doen 
komen, aangezien de vader van den patiënt 
op 19 Februari 1932, toen deze laatste onder 
voogdij werd gesteld, geen woonplaats had te 
Rotterdam, doch te Overschie ; 

dat burgemeester en wethouders van Gorssel 
hunne gemeente niet gehouden achten tot het 
betalen van de bedoelde verplegingskosten, 
aangezien de patiënt vóór den datum, waarop 
bij onder voogdij werd geplaatst, in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek woonplaats had te 
Overschie, welke gemeente huns inziens op 
grond van het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 39 der Armenwet, welke bepaling aan 
dat artikel is toegevoegd bij de wet van 27 
Juni 1935 (Staatsblad n°. 379), voor de verple
gingskosten aansprakelijk is ; 

0. dat ingevolge artikel 39 der Armenwet, 
zooals dit artikel ten tijde van de opneming 
van den patiënt in het krankzinnigengesticht 
en van de aanvrage van de rechterlijke machti
ging luidde, de kosten, voortvloeiende uit de 
overbrenging van arme krankzinnigen naar en 
hunne verpleging in gestichten voor krankzinni
gen, voorzoover die niet uit de fondsen dier ge-
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stichten zelve moeten worden bestreden, of 
daarin door instellingen van weldadigheid niet 
wordt voorzien, worden voklaan uit de kassen 
der gemeenten, waar de verpleegden woonplaats 
hadden in den zin van het Burgerlijk Wetboek 
ten tijde, dat de rechterlijke machtiging om 
hen in een gesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
en, indien die woonplaats binnen het Rijk niet 
is aan te wijzen, uit 's-Rijks kas; 

dat in het ondernerpelijke geval de patiënt 
op 28 September 1932, datum waarop de rech
terlijke machtiging is aangevraagd, in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek woonplaats had in 
de gemeente Gorssel, waar de stichting Land 
bouwkolonie Nederlandsch Mettray, aan wie 
de voogdij over bem was opgedragen, gevestigd 
was· 

d;t de bedoelde kosten van zijne verpleging 
mitsdien uit de kas dezer gemeente behooren te 
worden verdaan ; 

dat daaraan niet afdoet, dat ten gevolge van 
het meerderjarig worden van den patiënt op 
5 October 1936 het wettelijk domicilie van den 
patiënt aldaar een einde heeft genomen, en 
evenmin de omstandigheid, dat de verpleeg
kosten tot dezen datum door Nederlandsch 
Mettray zijn betaald ; 

dat in een en ander ook geen verandering 
wordt gebracht door de toevoeging ·bij de wet 
"Van 27 Juni 1935 (Staatsblad n°. 379) van een 
nieuw tweede lid aan het voormelde artikel 
39 der Armenwet, krachtens welk lid ten aan
zien van arme krankzinnigen, die ten tijde dat 
de rech terlijke machtiging wordt aangevraagd, 
staan onder voogdij van een vereeniging, stich
ting of instelling, als bedoeld in artikel 421 van 
het Burgerlijk Wetboek, welker zetel in eene 
ander!' gemeente is gevesti~d dan waar zij voor 
hun plaatsing onder voogdiJ woonplaats hadden 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek, van het 
eerste lid wordt afgeweken, in dier voege, dat 
de meergemelde kosten worden voldaan, uit de 
kas der gemeente van de laatstbedoelde woon
plaats en_ indien die woonplaats binnen het 
Rijk niet is aan te wijzen, uit 's Rijks kas, 
aangezien de hierbe<loelde aanvullingswet eerst 
in werlring is getreden op 1 Augustus 1935, 
een tijdstip, waarop de rechtsplicht van de 
gemeente Gorssel, om ingeval van armlastigheid 
van den patiënt de kosten van zijne verpleging 
te betalen, bereids gevestigd was; 

dat uit geen bepaling der aanvullingswet 
volgt, dat zij mede zou strekken, om in reeds 
bestaande verplichtingen verandering te bren
gen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

voor de toepassing van art. 39 der Armenwet, 
als woonplaats van den armlastigen krankzinni
ge J. C. Pronk aan te wijzen de gemeente Gors
sel. 

On ze Minister van Binuenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

22 J uni 1937. KONINKLIJK BESL IT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 103 j0 • art. 
101 5• lid.) 

Bij de berekening van de uitgaven voor 
het openbaar lager onderwijs in een ge
meente is het aanvaardbaar dat de exploi-

tatiekosten van leslokalen, die uitsluitend 
voor andere doeleinden dan het geven van 
lager onderwijs worden gebruikt, over de 
tijdvakken, waarin dat gebruik plaats vond, 
ten volle op het bedrag der bedoelde uit
gaven in mindering worden gebracht . 
Evenzeer is het toelaatbaar, dat wordt 
afgetrokken een gedeelte van de exploitatie
kosten van gymnastieklokalen, die mede 
voor andere doeleinden dan het geven van 
onderwijs aan de leerlingen der openbare 
scholen zijn gebezigd, en zulks in de ver
houding, waarin die kosten onderscheiden
lijk ten behoeve van het onderwijs aan de 
school en ten behoeve van het nevengebruik 
hebben gestrekt. 

Wij WILHELMINA, enz., 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeni~ng voor Christe]jjk 
Nationaal SchoolonderwiJS te Glimmen, ge
meente Haren, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Groningen van 21 Januari 
1937, Letter L. b, 5• afdeeling, waarbij met 
wijziging van het besluit van den raad der 
gemeente Haren van 3 April 1936, het voor 
schot, bedoeld in artikel 103, derde lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1936, 
ten behoeve van de bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs van den appellant, nader 
is vastgesteld op f 943. 98 : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1937, N°. 190; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 J uni 1937, N°. 5488, afdeeling Lager Onder
wijs; 

O. dat de raad der gemeente Haren bij beslui t 
van 3 April 1936 het bedrag van het voorschot, 
bedoeld in artikel 103, derde lid, der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1936 ten be
hoeve van de bovengenoemde school heeft 
vastgesteld op f 934.14, uit overweging, dat 
terzelfder zake voor de overeenkomstige open
bare lagere scholen in deze gemeente over !iet 
dienstjaar 1934 volgens de gesloten gemeente
rekening per leerling is uitgegeven een bedrag 
van f 14.24; dat het gemiddeld aantal leerlingen 
der genoemde school in het afgeloopèn jaar be
droeg 82 en naar dit getal en het bov'envermelde 
bedrag per leerling de vergoeding z6u bedragen 
f ll 67 .68 ; dat 80 % van het, bedrag'ad f 1167 .68 
beloopt f 934.14, zoodat in verbai'id met het 
bepaalde in artikel 103, derde lid; der Lager
Onderwjjswet 1920 het verzoek lian worden 
ingewilligd; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het school
bestuur bij Gedeputeerde Staten van Groningen 
in beroep was gekomen, Gedeputeerde Staten 
bij hun be luit van 21 Januari 1937, Letter L . b, 
5° afdee]jug, het bedrag van het voorschot nàder 
hebben vastgesteld op f 943.98 ; ' 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. hebben 
overwogen, dat de gemeenteraad op de kosten 
der overeenkomstige openbare lagere scholen 
in de gemeente Haren over het jaar 1934, waar
naar het voorschot is berekend, in mindering 
heeft gebracht een bedrag van f 100.- wegens 
onderhoud van lokalen van openbare lagere 
scholen, welke in 1934 hebben leeggestaan , 
alsmede een bedrag van f 707.- wegens 
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onderhoud, verlichti ng, verwarming en schoon
houden van lokalen van openbare lairere scho
len, welke in dat jaar geheel of gedeeltelijk voor 
andere doeleinden zijn gebruikt geweest; dat 
de raad bij de berekening van dezen aftrek de 
middelde kosten van onderhoud per lokaal 
(leegstaande en voor andere doeleinden dan 
gewoon lager onderwijs gebruikte lokalen inbe
grepen) heeft gesteld op f 100.- en de gemid
delde kosten van verlichting, verwarming en 
schoonhouden per lokaal (leegstaande lokalen 
niet, voor andere doeleinden dan gewoon lager 
onderwijs gebruikte lokalen wel inbegrepen) 
op f 184.-, welke bedragen van f 100.- en 
f 184.-, behoudens eene geringe afronding, 
aansluiten bij de ter zake in de gemeentereke
ning over 1934 geleden uitgaven; dat het in 
mindering gebrachte bedrag van f 100.- is ver
kregen door voor twee over het geheele jaar 
1934 leeg gestaan hebbende lokalen de helft 
van de per lokaal berekende kosten van onder
houd (f 100.-) af te trekken; dat het in minde
ring gebrachte bedrag van f 707.- als volgt is 
samengesteld : 

aftrek voor twee lokalen, waarvan 
een hét geheele jaar 1934 en het andere 
sedert 1 November 1934 gebruikt voor 
bewaarschoolonderwijs 11/6 X (f 100 
+ f 184 = . . . . . : . . . . . . f 331.-

aftrek voor twee gymnastiekloka
len, welke ook voor andere doeleinden 
dan het geven van openbaar gewoon 
lager onderwijs gebruikt worden, voor 
elk lokaal ½ x f 100.- + 3/. x f 184, 
dus voor twee lokalen samen . . . . ,, 376.-

. bijeen . . . f 707.-; 
dat er geen voldoende aanleiding bestaat bij de 
berekening van het in artikel 101, 2° lid , der 
Lager-Onderwijswet 1920 bedoeld gemiddeld 
bedrag per leerling van de kosten der overeen
komstige openbare lagere scholen in de gemeen
te de kosten van leegstaande lokalen niet mede 
te tellen ; dat de wet zoodanigen aftrek. niet 
voorschrijft, die overigens ook niet in overeen
stemming zou zijn met het beginsel van de 
financieele gelijkstelling van het openbaar met 
het bijzonder lager onderwijs, welke mede
brengt, dat ook de kosten van leegstaande 
lokalen van bijzondere scholen voor vergoeding 
door de gemeente in aanmerking komen ; dat 
derhalve de vorenbedoelde aftrek van f 100.
voor twee leegstaande lokalen door den raad der 
gemeente Haren ten onrechte is toegepast; dat, 
wanneer de kosten van de overeenkomstige 
openbare scholen worden verhoogd door een 
nevengebruik harer lokalen voor andere doel
einden dan het openbaar lager onderwijs, het 
redelijk is en ook in overeenstemming met de 
bestaande jurisprudentie. die hoogere kosten 
bij de berekening van de in artikel 101, 2de lid, 
der wet bedoelEle kosten der overeenkomstige 
openbare scholen niet mede te tellen ; dat de 
raad der gemeente Haren bij zijn bestreden 
besluit mitsdien terecht te dezer zake een af
trek heeft toegepast, welke aftrek gevoeglijk 
naar den hoven weergegeven maatstaf kan ge
schieden; dat de kosten van de openbare lagere 
scholen der gemeente Haren over 1934, waar
naar het voorschot is berekend, mitsdien 
I 100.- hooger kunnen worden gesteld dan in 
het be~treden raadsbesluit is geschied; dat het 

bedrag dier kosten dus nader moet worden ge
steld op f 9,153.22 + f 100.- = f 9,253.22; 
dat het gemiddeld getal leerlingen der openbare 
lagere scholen der gemeente Haren over 1935 
666 heeft bedragen, zoodat het gemiddeld be
drag per leerling van de kosten der overeen
komstige openbare lagere scholen voor het 
berekenen van het voorschot op de vergoeding 
over 1936 is te stellen op f 9,253.22 : 666 = 
= f 13.89, vermeerde,rd met f 0.50 voor admini
stratiekosten, derhalve op f 14.39; dat het ge
middeld getal leerlingen der school van den 
appellant in het jaar 1935 82 bedroeg; dat het 
bedrag van het voorschot derhalve n:1der kan 
worden gesteld op 80 % van 82 x f 14.39= 
= f 943.98; 

dat van het genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten het schoolbestuur bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat Gedepu
teerde Staten uit het oog hebben verloren, dat 
inderdaad de meerkosten, uit zoogenaamd ne
ven~ebruik voortvloeiende, blijkens vroegere 
beslissingen van de Kroon op àe exploitatie
kosten van het openbaar onderwijs in minde
ring behooren te worden gebracht, maar dat in 
casu het bedrag van f 707 .- niet met de 
werkelijke meerkosten overeenkomt; dat im
mers dit bedrag werd gevonden door samentel
ling van de volledige (geschatte) kosten voor 
verlichting, verwarming, onderhoud en schoon
houden van twee voor kleuteronderwijs gebe
zigde lokalen gedurende den tijd, dat deze 
uitsluitend voor dit doel in gebruik waren en 
met 3/. deel dier kosten voor gymnastieklokalen, 
die naast het gebruik voor het openbaar onder
wijs ook voor andere doeleinden werden gebe
zigd, dat het nu duidelijk is, en ook in strijd 
met het uitgangspunt van Gedeputeerde Staten, 
die zelve voor geheel leegstaande lokalen terecht 
onderhoudskosten in rekening brengen, dat het 
voor de voor kleuteronderwijs gebezigde lokalen 
afget,rokken bedrag méér is, dan de werkelijke 
meerkosten uit dit nevengebruik voortvloeien
de, terwijl ook een aftrek van 3/. der geschatte 
kosten voor de gymnastieklokalen. die af en 
toe voor andere nevendoeleinclen beschikbaar 
gesteld werden, veel te groot is ; dat immers 
al deze lokaliteiten ook zonder het bedoelde 
nevengebrnik onderhouden en van tijd tot tijd 
schoongemaakt zouden moeten worden, terwijl 
tevens het nevengebruik ook de verwarmings
kosten nauwelijks beïnvloedt, daar centrale 
verwarming aanwezig is en, daar het neven
gebruik wegens kleuteronderwijs overdag ge
schiedt, ook de verlichtingskosten daarvoor 
gevoeglijk op nihil zijn te stellen; dat op deze 
gronden de aftrek van f 707.- veel te groot is 
en mitsdien niet gehandhaafd zal kunnen wor
den; 

0. dat naar Ons gevoelen ecne wijze van bere
kening van de uitgaven voor het openbaar lager 
onderwijs in eene gemeente, waarbij de exploi
tatiekosten van leslokalen, die, zooals de beide 
voor het kleuteronderwijs gebezigde lokalen, 
uitsluitend voor andere doeleinden dan het 
geven van lager onderwijs werden gebruikt, 
over de tijdvakken, waarin dat gebruik plaats 
vond, ten volle op het bedrag der bedoelde 
uitgaven in mindering worden gebracht, aan
vaardbaar is te achten; 

dat voorts evenmin met grond bezwaar kan 
worden gemaakt tegen den door den gemeente-
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raad en Gedeputeerde Stat en toegepasten aftrek 
van een gedeelte van de exploita tiekosten der 
gymnastieklokalen, te weten voor het onder
houd de helft en voor verlicht ing, verwarming 
en schoonhouden drie kwart, aangezien op 
grond van de overgelegde stuk.ken moet worden 
aangenomen, dat deze kostenverdeeling bena
dert de verhouding, waarin de kosten onder
scheidenlijk ten behoeve van het ond erwij s aan 
de school en ten behoeve van het nevengebruik 
hebben gestrekt; 

dat dus de beslissing van Gedeputeerde Staten 
behoort t e wor den gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minist er va n Onderwij s, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

22 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad 
(Gemeentewet artt. 299, 301.) 

Nu de onderhavige belastingverordening 
wel voorschrijft, dat, overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 265d (thans 301) Gem.wet, 
het hoofd der afd. ,,Belastingen " ter gem.
secretarie in de plaats van den Burgemees
ter treedt voor de toepassing van het 5• 
lid van art. 265b (thans 299) dier wet -
d . i. dus ingeval van beroep krachtens het 
3• of 4• lid van het artikel - doch zulks 
niet voorschrijft voor de toepassing van 
deszelfs 6• lid - cassatie beroep, in dat 
geval in te stellen door den burgemeester 
-, kan bedoeld afdeelingshoofd in het 
door hem ingestelde beroep in cassatie niet 
worden ontvangen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroep chr ift in cassat ie van het 

hoofd der a fd . ,,Betastingen" ter gem.-secre
tarie va n H eerl en tegen de u itspraa k van den 
Raad va n Beroep voor de Di recte Belast ingen 
te Roermond van 30 Dec. 1936, betreffende 
den aanslag van De Staatsmijnen in Limburg 
te H eerl en in de zakelijke belasting op lwt 
bedrijf in laatstgenoemde gemeente, belasting
jaar 1931 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 9 der verordening op de heffing 

eener zakelij ke belast ing op het bedrijf in de 
gemeente H eerlen I ui dt: Overeenkomstig het 
bepaalde bij art. 2 65d der Gemeentewet t reedt 
voor de toepassing van de artt. 264 en 265h 
5e lid dier Wet in de pl aats van den R aad, 
van B . en 'vV. of van den Burgemeester, het 
hoofd der afd. ,.Belastingen" ter gemeente
seci·etarie · 

dat de;lrnl ve di t a rt ikel der vernrdening 
onder meer wel voorschrijft, dat, overeen kom
stig het bepaal de bij a rt. 265d ( thans art. 301) 
der Gemeentewet, het hoofd der afd .. ,Be las
tingPn" ter gem.-secretarie in de plaats van 
den bu rgemeester t reedt voor de toepass ing 
van het 5e li d van a rt . 265b (thans art. 29 9) 
d ier wet - dat is dus in geval van beroep 
krachtens het 3e of •l e l id van het artikel -
doch zu lks niet voorschr ijft voor de toepass ing 
van deszelfs 6e li d, hetwelk bepaal t, dat in 
dat geval het in art. 18 der Wet van 19 Dec. 

1914, S . 564, bedoelde beroep in cassatie wordt 
ingesteld door den burgemeester; 

dat hieruit vol gt, dat het hoofd der a fdee
ling ., 13ela,tingen" ter gemeente-secretari e in 
het door hem ingestelde beroep in cassat ie niet 
kan worden ontvangen; 

Verkl aart hem daarin niet-ontva nkelij k. 

(N. J .) 

22 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad . 
(Gemeentewet artt. 274, 277.) 

Art. 2 van de onderhavige verordening 
wijst o. a . al s belastingplichtige aan " hem, 
die belang heeft bij de publicit eit van de 
aankondiging". Daaronder vallen slechts 
degenen, die daarbij rechtstreeksch belang 
hebben . Deze aanduiding van den belas
tingplichtige is niet t e vaag. 

' De door de gemeente bevoegdelijk ge-
heven belasting op openbare aankondigin
gen brengt mede, dat die gemeente niet 
vrij van belasting kan worden gepasseerd 
met een auto, die bepaaldelijk is ingeri cht 
om door middel van op dien auto aange
brachte aankondigingen reclame te maken, 
zonder dat gedurende dit passeeren die 
auto door bedekking der aankondigingen 
is ontdaan van de eigenschap, dat het 
rijden met dien anto gepaard gaat met het 
maken van de beoogde reclame. 

Deze omstandigheid is geen reden om 
aan te nemen, dat dientengevolge deze 
belasting geacht moet worden in den zin 
van art. 274 Gem.wet den doorvoer te 
belemmeren . 

De H ooge R aad, enz.; 
Gezien het beroepschr ift in cassatie van 0 . 

W. 0 . te Rhenen tegen de ui tspraak van den 
Raad van Beroep voor de D irncte Belastingen 
te Arnhem van 15 F ebr. 1937, betreffende een 
hem opgelegden aanslag in de belasting op 
openbare aankondig ingen in de gem. Arnhem 
over het tijdvak van 15 J uni tot 15 September 
1936 ; 

Gehoord enz. ; 
0 . dat de verordening tot heffing va n ('ene 

belasting op openbare aankondig ingen in <le 
gem. Arnhem onder meer inhoudt: 

A rt. 1. Van a ll e aankondi gingen va n wel
ken aard ook, bi nnen de gemeente Arnhem, 
aangebracht op plaatsen zichtbaar voor het 
publiek wordt een belasti ng geheven. 

Art. 2. Deze belasting is verschuld igd door : 
1. den eigenaar van het roerend o[ onroe

rend goed, waarop de aankondi g ing is aange
bracht of waaraan deze is bevesti gd ; 

2. den bewoner of gebruiker van het ge
bouw, waarop de aankondig ing is a angebracht 
of waaraan deze is bevest igd; 

3. den pachter van het recht tot het aan
brengen van aankondigingen ; 

4. hem, die belang heeft bij de publ icite it 
van de aankondiging; 

met dien ve rstande evenwel dat het beta len 
van de belasting doo r den een, den ander van 
den belastingpl icht ontheft. 

Art . ll . De in een naderen aanslag te be
g rijpen belasting wordt met het viervoud daar
van verhoogd. I ngeva l va n navorde ring over 
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meer dan een belastingjaar, wordt de verhoo
ging slechts toegepast op één der bedragen, 
die van den belastingplichtige te weinig zijn 
geheven, bij verschil op het grootste; 

0. dat een belanghebbende in voormelde 
belasting een aanslag, met viervoudige verhoo
ging is opgelegd wegens eene openbare aan
kondiging betreffende bel anghebbende's die
renpark te Rhenen, aangebracht op een 
reclame-auto, die gereden heeft door de gem. 
Arnhem; dat deze aanslag, nadat belangheb
bende daartegen had gereclameerd, door den 
hoofdambtenaar ter Recretarie, Chef van de 
Afd. Financiën en Belastingen der gem. Arn
hem is gehandhaafd; 

dat belanghebbende vervolgens in beroep 
heeft aangevo rel : 

1. dat hij niet had mogen zijn aangeslagen, 
omdat hij geen belang had bij de publiciteit 
der aankondiging in Arnhem en de auto niet 
hem , maar eene reclamefirma te Utrecht toe
behoort, welke firma voor hem slechts be
paalde opdrachten uitvoert en geen op
dracht van hem had in Arnhem reclame to 
rijden; 

2. dat in Arnhem geen reclame is gereden, 
doch de auto uitsluitend over Arnhemsch 
grondgebied is gegaan om andere gemeeuten, 
woals Nijmegen en Apeldoorn, te bereiken, 
zoodat in geval van belastingheffing onder die 
om tandigheden de doorvoer naar andere ge
meenten zou worden belemmerd, hetgeen bij 
de wet verboden is; 

3. dat in geen geval de viervoudige verhoo
ging had mogen zijn geheven; 

0. dat de Raad van Beroep bij de be treden 
uitspraak de beschikking van voormelden 
ambtenaar heeft bevestigd, voor zoover daarbij 
de aanslag in hoofdsom werd gehandhaafd, 
maar de viervoudige verhooging niet verschul
digd heeft verklaard, daarbij overwegende ten 
aanzien van het eerste bezwaar van belang
hebbende: 

., dat volgens art. 1 de belastin'( is verschul
digd voor a lle aankondigingen, van welken 
aard ook, binnen de gem. Arnhem aangebracht 
op plaatsen zichtbaar voor het publiek en 
volgens art. 2 sub 4 de belasting onder meer 
verschuldigd is door "hem die belang heeft 
bij publiciteit van de aankondiging"; dat 
belanghebbende volgens de letter als belas
tingplichtige te Arnhem uit dien hoofde be
schouwd kan worden en a ls exploitant van het 
dierenpark, tot bew ek waarvan in de betref
fende aankondigingen het publiek wordt aan
gespoord, belang heeft bij deze aankondigin
gen in Arnhem; dat hieraan niet kan afdoen, 
dat volgens het contract van belanghebbende 
met de reclamefirma de,..e niet was opgedragen 
in Arnhem reclame te rijden, maar er alleen 
nuuu doorheen n1oest rijden om na.ar Apel 
doorn, Nijmegen enz. te gaan, daar door dit 
rijden door Amhem, nu de aankondig ingen 
daarbij zichtbaar waren voor het publiek, 
reeds reclame te Arnhem kon worden ge
maakt;" 

en t. a. v. het tweede bezwaar van belang• 
hebbende : 

"dat volgen art. 1 der heffingsverordening 
alleen bela ting geheven wordt van aankon
digingen aangebracht op plaatsen zichtbaar 
voor het publiek binnen de gem. Arnhem; 

dat het dus aan belanghebbende vrijstond de 
reclame-auto vrij van belasting over het grond
gebied van de gem. Arnhem te doen vervoeren 
mits wrg werd gedragen, dat de reclame voor 
het publiek niet zichtbaar was; dat aan het 
onzichtbaarmaken wellicht wel eenige kosten, 
moeite en een gering tijdverlies verbonden 
zullen zijn, maar dat op grond daarvan niet 
kan gezegd worden dat de onderhavige be
lasting den doorvoer belemmert, a ls bedoeld 
in art. 274 der gemeentewet;" 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
1. S., althans v. t . van art. 147 der Grond

wet en van de artt. 269 en 277 der Gemeente
wet; 

2. S., althans v. t. van art. 147 der Grond
wet en art. 274 der Gemeentewet; 

daarbij ter toelichting van het eer te middel 
aanvoerende, dat, nu de Raad van Beroep het 
woord "belang" niet in engen zin heeft opge
vat, dit medebrengt, dat de gem. Arnhem 
naar believen in de betreffende belasting kan 
aanslaan de velen, die een min of meer ver 
verwijderd belang hebben bij de publicatie der 
aankondiging, hetgeen echter in str ijd is met 
het aangehaalde art. 269, daar in die betee
kenis het woord "belang" den belastingplich
tige niet aanwijst, maa,· te dien aanz ien slechts 
een vage aanduiding geeft; 

terwijl ter toelichting van het tweede middel 
wordt aangevoerd, dat, ook naar de meening 
van den Raad van Beroep, kosten, moeite e11 
tijdverlies wuden moeten worden geofferd om 
met den reclameauto Arnhem te passeeren 
ronder belasting to betalen en de belasting
heffing derhalve den doorvoer weliswaar niet 
belet, maar wel degelijk belemmert; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat voormeld art. 2 van de verordening tot 

heffing va11 eene belasting op openbare aan
kondigingen in de vierde plaats als belasting
plichtige aanwijst "hem, die belang heeft bij 
de publiciteit van de aankondiging"; 

dat deze bepaling kennelijk in dien zin 
moet worden verstaan, dat daaronder niet 
vallen a llen, die slechts eenig verwijderd be
lang bij die publiciteit hebben, doch slechts 
degenen, die daarbij rechtstreek ch belang heb
ben, dus wel in de eerste plfiats degeen op 
wiens onderneming de mot, eene aankondiging 
beoogde reclame betrekking heeft, in dit geval 
belanghebbende, voor wiens dierenpark met 
de onderhavige aankondiging beoogd werd 
rnclame to maken; 

dat derhalve de aanwijzing a ls belasting
plichtige van hem, die belang heeft bij de 
publiciteit der aankondiging, wegens de ken
nelijk daaraan te hechten beteekenis, niet. is 
eene te vage aanduiding van den belasting
plichtige, terwijl de Raad van Beroep aan het 
voorschr ift ook zeker geen te ruime beteekenis 
heeft toegekend door in dit geval belangheb
bende te beschouwen als iemand, die krachtens 
het voorschrift behoort tot de in de verorde
ning aangewezen bela tingplichtigen; 

dat mitsdien het eerste middel niet tot cas
satie kan leiden; 

0. ~mtrent het tweede middel: 
dat de door de gem. Arnhem bevoegdelijk 

geheven belasting op openbare aankondigingen 
medobrengt, dat die gemeente niet vrij van 
belasting kan worden gepasseerd met een auto, 
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die bepaaldelijk is ingericht om door middel 
van op die auto aangebrachte aankondigingen 
reclame te maken, zonder dat gedurende dit 
passeeren die auto door bedekking der aan
kondigingen is ontdaan van de eigenschap, 
dat het rijden met die auto gepaard gaat met 
het maken van de beoogde reclame; 

dat de Raad van Beroep terecht heeft geoor
deeld, dat deze omstandigheid geen reden is 
om aan te nemen, dat dientengevolge deze 
belasting geacht moet worden in d,m zin van 
art. 27 4 der Gemeentewet den doorvoer te 
belemmeren; 

dat derhalve ook het tweede midJel belang
hebbende niet kan baten; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gemeentewet art. 280.) 

Art. 280 Gem.wet stelt t.a.v. de daarbij 
bedoelde bela,;ting den eisch dat zij een bij
drage zal vormen in de daarbij n ader om
schreven ten laste der gemeente komende 
kosten, en voorts den eisch dat die bijdrage 
een billijke zal zijn. 

De vraag of bij de regeling van het bedrag 
dezer bijdrage door den gemeentelijken 

wetgever inderdaad de billijkheid is be
tracht staat niet ter beoordeeling van den 
rechter. 

Aan diens oordeel is echter niet onttrok
ken de vraag of zoodanige regeling voldoet 
aan eerstgenoemden eisch. waarin wordt 
uitgedrukt dat het totaal der belasting 
vorenbedoelde ten laste der gemeente 
komende kosten niet zal overtreffen . De 
R. v. B. had de ge~rondheid van het des
betreffende bezwaar dus moeten onder
zoeken. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gezi en het beroepschrift in cassatie van A. 

te Dordrecht tegen de uitspraak van den Raad 
van B eroep voor de Directe Belastingen Il te 
Rotterdam van 8 F ebr. 1937, betreffende zijn 
aanslag in de Straatbelasting der gem. Dor
drecht over 1936 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat, blijkens art. 1 der desbetreffend(• 

heffingsverordening, in de gem. Dordrecht 
onder den naam van Straatbelasting een be
lasti ng wordt geheven wegens gebouwde eig-en
dommcn en de daarbij behoorende erven, di e 
aan openbare land- of waterwegen in de ge
meente be lenden of in de onmiddellijke nabij
heid daarvan gelegen zijn, en wegens oni;e
bouwde e igendommen, d ie aan deze wegen 
belenden of op deze wegen uitgang hebbl'n; 

dat belanghebbende, in deze belasting aan
geslagen, zich, na vruchtelooze reclame bij 
den Gemeenteraad, heeft gewend tot den Raad 
van Beroep, bij beroepschrift aanvoerende dat, 
in strijd met art. 280 der Gemeentewet, het 
t~rief der belasting, vervat in art. 5 der hef 
fi ngsverordening, kennelijk is gericht op het 
,erkrij gen van een bate voor de gemeentekas 
boven het totaal der in art. 280 genoemde 
kosten, welke bate voor het jaar 1936 volgens 
zekere cijfers der gemeentebegrooti ng tenmin-

ste f 101,000 zou beloopen; 
dat de Raar! van l.leroep echter rle beschik

king van den Gemeenteraad heeft gehandhaafd 
'la te hebben qverwogen: 

"dat appellant in ' s Raads vergadering met 
nadruk betoogde, dat zijn bezwaar niet geldt 
de berekening van zijn bijdrage als deel van 
het totaal der door bezit.ters van vast goed 
gezamenlijk te dragen kosten, doch dat het 
betreft het in a 1·t. 5 der verordening be
lichaamde tarief, dat z. i. in strijd is met art. 
280 der Gemeentewet; en vervolgens nogmaals 
zeide, dat zijn bezwaar niet geldt de billijk
heid van zijne bijdrage in verhouding tot het 
geheel , doch wèl de bil! ij kheid van het totaal 
van de geheven belasting en daarmede dus 
ook zijn te zijnen laste komende deel daarvan; 

"dat, naar 's Raads oordeel, art. 280 dor 
Gemeentewet aan de Gemeenten toestaande 
een belasting a ls de onderhavige te heffen, 
het aan _den Gemeente1ijkcn Wetgever, onder 
toezicht der Koningin, overlaat om het bedrag 
dezer belasting naar billijkheid te regelen en 
de vraag, of bij deze regeling inderdaad de 
billijkheid betracht is , n iet ter heoordeeling 
vau den Raad staat, meL andern woorden, dat 
art. 280 der Gemeentewet een voorschrift be
vat niet voor den Rechter, doch voor de Kroon, 
aan welke het a l dan niet goedkeuren van de 
heffingen is overgelaten; 

"dat de Raad dan ook, wat betreft de door 
appell ant ges ignaleerde onbillijkheid, niet in 
een onderzoek vermag te treden, noch wat 
betreft het totaa l van de door de Gemeente 
geheven straatbelasting, noch wat betreft her 
ten laste van appellant daa1·v'an komend\l 
deel·" 

0 . ' dat belanghebbende in cassatie stelt· 
S., althans v. t., van art. 16 der W et van 19 
Dec. 1914, S. 564. i. v. m. de artt. 271; on 280 
der Gerneent.ewet; 

0. dat art. 280 dor Gemeentewet t. a. v. de 
daarbij bedoelde belasting den eisch stelt, dat 
zij een bijdrage ,,al vormen in de daarbij na
der omschreven, ten laste der gemeente ko
mende, kosten en voorts den eisch, dat die 
bijdrage een bill ijke zal zij n; 

dat inderdaad het artikel aan den gemeente. 
lijken wetgever, onder toezicht der Koningin. 
overlaat hot bedrag dezer bij drage naar bil-
1 ijkhoid t,e regelen, weshalve de vraag, of bij 
een wodanige regeling aan katstgenoemdon 
eisch is voldaan en dus de billijkheid is be
tracht, niet staat ter beoordeeling van den 
rechter· 

dat ~hter aa.n diens oordC'e l niet is onttrok
ken de vraag, of wodanige regeling voldoet 
aan eerstgenoemden eisch, waarin wordt uit-
gedrukt, dat het totaal dor belasting voeen
bedoeldc, ten laste der gemeente komende. 
kosten niet. za l overtreffen; 

dat belanghebbende bij beroepschrift aan den 
Raad van Beroep heeft ge~t.:ild, dat de rege
li ng in art. 5 der onderhavige he ffingsveror
dening met dezen e isch geen rekening wu 
houden , en uit de bestreden uitspraak niet 
blijkt, dat hij dit aan art. 280 der Gemeente
wet ontleende bezwaar ter vergadering van 
den Raad heeft prijs gegeven; 

dat hieruit volgt, dat de Raad de gegrond
heid van dit bezwaar had behooren te onder
weken, zoodat, nu dit niet is geschied, het 
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middel terecht klaagt over schending van art. 
16 der Wet van 19 Dec. 1914, S. 564; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep voornoemd ter verdere behandeling 
en beslissing van de zaak in voltallige ver
gadering met inachtneming s·:!~ ,i;t, arrest. 

(N. J.) 

22 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Onteig.wet art. 54h.) 

In het stelsel der Onteigeningswet is de 
schadeloosstelling, bedoeld in art. 54h, naar 
haren aard eene door de wet naar eenen 
vasten maatstaf gefixeerde vergoeding, die 
onafhankelijk is hiervan, of de werkelijk 
door de voorloopige inbezitneming geleden 
schade meer of minder bedraagt dan het 
wettel\jk vastgesteld bedrag. Eenige andere 
of verdere vergoeding wegens de voorloopi
ge inbezitneming, gelijk het cassatiemiddel 
wil, is met de wet in strijd. 

Hendricus Jozephus Meyer (eigenlijk ge
naamd Hendrikus J osephus Meyer), landbou
wer, wonende te Rijk, gemeente Haarlemmer
meer, eischer tot cassatie van een vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Haarlem, den 27 April 
1937 tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. 
J. van Kuyk; gepleit door Mr. Van de Biesen, 

tegen: 
1 °. den Burgemeester der gemeente Haarlem
mermeer, ten deze krachtens de Onteigenings
wet ten fine van onteigening in rechte optre
dende voor de gemeente Amsterdam, wonende 
te Haarlemmermeer, ve1-weerder, advocaat Mr. 
F. M. Westerouen van Meeteren; 

en tegen: 
2°. de Naamlooze Vennootschap "Amsterdam
sche Maatschappij van Levensverzekering", ge
vestigd en kantoor houdende te Amsterdam, 
mede-verweerster, advocaat Jhr. Mr. H. de 
Ranitz, (niet gepleit) . 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Dit geding betreft de onteigening op den 
naam van den verweerder onder 1, optreden
de voor den Burgemeester van Amsterdam, 
van een aan den eischer in cassatie toebehoo
rende, onder Haarlemmermeer gelegen boer
derij ten behoeve van de uitbreiding van het 
vliegveld Schiphol. De verweerster onder 2, 
houdster eener hypotheek op de te onteige nen 
boerderij is in het geding als tusschenkomende 
partij toegelaten. 

Bij de dagvaarding werd aan eischer aan
gezegd, dat de eischer qq., thans eerste ver
weerder, gebru ik wenschte te maken van het 
in art. 54a der Onteigeningswet omschreven 
recht tot voorloopige inbezitneming der boer
derij. 

Op 29 Januari 1935 heeft de Rechtbank bij 
interlocutoir vonnis de in art. 27 der Wet voor
geschreven benoemingen gedaan en op 6 Mei 
1935 heeft de gemeente Amsterdam zich in 
het feitelijk bezit van de boerderij gesteld. 

Op 27 Apri l 1937 heeft de Rechtbank eind
vonnis gewezen, waarbij de onteigening is uit
gesproken en het bedrag der schadeloosstelling 
is vastgesteld. 

Hiertegen wordt thans het volgend middel 
tot cassatie aangevoerd, dat de vraag, waar
omtrent de eischer en de eerste verweerder in 
cassatie verschillen, uiteenzet en waaromtrent 
de verweerster onder 2 zich aan het oordeel 
van den H. R. gedraagt: 

,,S. of v. t . van artt. 152 Grondwet en 1, 37, 
40, 41, 54a tot en met 54h Onteigeningswet, 
doordien de Rechtbank, na te hebben over
wogen dat aan den eischer tot cassatie vergoed 
moet worden de door hem tengevolge van de 
voorloopige inbezitneming geleden sch ade, 
niettemin zonder daaromtrent een onderwek te 
doen en het beloop dier schade, welke door 
den e ischer was gesteld en door de deskun
digen in hun rapporten was becijferd, vast te 
stellen om daarmede bij de vaststelling van 
het eindbedrag der schadeloosstelling rekening 
te houden, haar ten onrechte uit hoofde van 
art. 54h Onteigeningswet voor die schade een 
fixum wu vaststellen, ronder meer heeft be
paald op 5 % van de totaalsom der schade
vergoeding te rekenen vanaf het in dat artikel 
bedoelde tijdstip, daarbij voorbijziende, dat 
art. 54h zulks n iet medebrengt of rechtvaar
digt en zulks in strijd is met het beginsel dat 
de eischer als onteigende partij volledig moet 
worden schadeloosgesteld". 

Met dit middel kan ik mij niet vereenigen 
en het komt mij voor, dat de R echtbank in zijn 
vonnis art. 54h Onteigeningswet terecht aldus 
heeft verstaan, dat in het geval, waarin de 
onte igenende partij, die bij dagvaard ing heeft 
medegedeeld, dat hij het recht tot voorloopige 
inbezitneming van het te onteigenen goed 
reeds vóór de einduitspraak wenscht te ver
krijgen, de in genoemd artikel bedoelde wet
telijke interessen der schadeloosstelling, welke 
dan onder de toe te kennen schadeloosstelling 
begrepen zijn, een vast percentage daarvan 
zijn, dat toegekend wordt ter vergoeding van 
de schade ten gevolge van de vervroegde inbe
zitneming door den onteigende te lijden we
gens het gemis van het genot gedurende het 
verdere geding, n.l. in afwijking van het bij 
art. 55, Ji d 2 der Wet bepaalde reeds loopende 
van den dag in art. 27 der Wet bedoeld af tot 
den dag der voldoen ing of consignatie der 
schadeloosstelling. 

Dit volgt in de eerste p laats - gelij k bij 
pleidooi namens den verweerder is betoogd -
uit de Memorie van Toelichting op de Wijzi
gingswet van 5 Juli 1920, S. 329, waarbij 
Hoofdstuk Ula, getiteld "Van de voorloopige 
inbezitneming" , in de Onteigeningswet is in
gelasch t , in welke memorie men leest (Bijl. 
2e Kamer 1918-19, 387 n°. 3, blz. 5 en ook 
opgenomen in de uitgave van Schuurman en 
J ordens op art. 54h) : 

"Voorts moest de voorloopige inbezitneming 
ook van invloed zijn op het bedrag van de toe 
te kennen schadeloosstellingen en bij de be
paling van dien invloed moet er op worden 
gelet, dat de gedaagde in het geding tot ont
eigening, wanneer hem bij dagvaarding is 
aangezegd, dat de onteigenende partij tot 
voorloopige inbezitneming wenscht over te 
gaan, er niet op mag rekenen, dat hij het 
bezit van het te onteigenen goed langer zal 
behouden dan enkele weken, nadat tot de 
benoeming van den rechter-commissaris is 
overgegaan. 
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,,Daarom (ik onderstreep) is voor het geval, 
dat de onteigenende partij bij de introductieve 
dagvaarding heeft medegedeeld, dat zij het 
recht tot voorloopige inbezitneming wenscht 
te verkrijgen, bepaald, dat in afwijking van 
het bepaalde in art. 55 onder de schadeloosstel
] i ng zijn begrepen de wette! ij ke in teressen 
daarvan te rekenen van den dag, waarop de 
rechter-commissaris is benoemd." 

In de tweede plaats is aldus de rechtspraak 
van den H. R. ook gevestigd. 

Reeds bij arrest van 9 December 1925 (W. 
11447, N. J. 1926, 86) is overwogen: 

,,dat, waar art. 65, 2e lid dier wet (de Ont
eigeningswet) de onteigenende partij, wo het 
in het eerste I id bedoeld geval van verval van 
het vonnis van onteigening niet intreedt, 
slechts verplicht rente over het bedrag der 
schadeloosstelling te betalen van den dag van 
het vonnis van onteigening, art. 54h, in afw
wijk ing daarvan en kennelijk ter vergoedin(J 
van de schade tijdens de inbezitneniin(J wegens 
het gemis van het genot geleden ( ik onderstreep 
weder) die rente laat loopen van den dag, 
waarop de in art. 27 omschreven benoemingen 
hebben plaats gevonden, dat wil zeggen: van 
een datum, die, blijkens de regeling van artt. 
54b, 54c en 54d, zelfs aan dien, waarop de 
feitelij ke inbezitneming kan geschieden, voor
afgaat". 

Eveneens overwoog de H. R. bij arrest van 
19 December 1927 (W. 11806, N . J. 1928, 
236): 

"dat de vergoeding, geregeld in art. 54h 
der Onteigeningswet, wordt uitgedrukt in een 
zeker percentage van "de" schadeloosstelling, 
met welke uitdrukking niets anders kan zijn 
bedoeld dan de schadeloosstelling volgens de 
regelen der Onteigeningswet", welke schade
loosstell ing de H. R. in dezelfde overweging 
noemt de eigenlijke schadeloosstelling. 

Uit een en ander vloeit voort, dat de in art. 
59h bedoelde interessen moeten worden be
schouwd als een wederzijds bindende vaststel
ling der schadevergoeding voor het gemis van 
het genot voor den duur der vervroegde inbe
zitneming, staande naast de eigenlijke schade
loosstelling voor de ontneming van den eigen
dom, voorzien in art. 152 Grondwet. 

Hiertegen mag dan ook niet - gelij k bij 
p leidooi voor den verweerder is betoogd -
worden aangevoerd, dat art. 152 Grondwet 
den eisch stelt, dat de onteigende vol ledig za l 
worden schadeloos gesteld voor alle schade, 
welke de onteigening en wat daarmede samen
hangt voor hem medebrengt. Ook hierom is 
dit in elk geval onjuist, omdat hetzelfde 
grondwetsartikel verwijst naar de nadere voor
schriften der wet en den gewonen wetgever 
derhalve vrijlaat de schadeloosstelling zoo te 
regelen, dat de uitkomst in bijwndere geval
len wel eens kan zijn, dat de onteigende daar
in niet een volledige vergoeding van zijne 
schade vindt en daarentegen in andere geval
len een meer dan volledige vergoeding, zooals 
bij toepassing de r regeling van art. 54h ook 
kan voorkomen, daar de wettelijke inte ressen 
reeds ingaan voordat de voorloopige inbezit
neming kan hebben plaats gehad. 

Ik concludeer ten slotte tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeeling van den eischer 
in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor woveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en de vonnissen van 29 
Januari 1935 en van 27 October 1936, blijkt : 

dat bij de wet van 20 April 1934, S. 157, is 
verklaard, dat het algemeen nut de onteigening 
vordert ten name van de gemeente Amsterdam 
van perceelen, noodig voor vergrooting van 
het landingsterrein Schiphol; 

dat bij K. B. van 23 Juli 1934 n°. 39 ter 
onteigening zijn aangewezen de perceelen, 
Kadastraal bekend in de gemeente Haarlem
mermeer, Sectie I nos. 2078, 2079, 2077, 398, 
397, 396, 395, 1940, 2052, 401, 402, 403, 404, 
405, 411, 410, 409, 408, 407 en 406, zijnde bij 
voormeld K . B. de eischer tot cassatie a ls 
eigenaar aangewezen; 

dat de gemeente Amsterdam, de onteigening 
vorderende, als schadeloosstelling het door de 
onteigende partij ongenoegzaam geacht bedrag 
van f 196818 heeft aangeboden en heeft mede
gedeeld het recht van voorloopige inbezit
neming, bedoeld in art. 54a Onteigeningswet, 
te willen verkrijgen; 

dat de mede-verweerster in cassatie heeft 
verwcht als tusschenkomende partij te worden 
toegelaten ; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 29 J anuari 
1935 dit verwek heeft ingewilligd, deskun
digen heeft benoemd, en verstaan, dat de door 
haar benoemde Rechter-Commissaris het be
drag zal bepalen, waartoe zekerheid zal wor
den gesteld, ingeval eischer gebruik maakt 
van zijn recht van voorloopige inbezitneming; 

dat, na uitgebracht deskundigen-rapport, de 
Rechtbank bij vonnis van 27 October 1936 
een nader onderwek door deskundigen heeft 
bevolen en vervolgens bij eindvonnis heeft 
overwogen, dat de totaalwaarde van de te 
onteigenen perceelen in hun geheel, met in
begrip van de mest, bedraagt f 210000, terwijl 
zij met betrekking tot de inkomenschade heeft 
geoordeeld, dat de onteigende het recht heeft 
in staat te worden gesteld om zijn boeren
bedrijf elders voort te zetten op eene boerderij, 
b·elijkwaardig aan die welke onteigend wordt, 
wordende de inkomenschade in haar geheel 
op f 25765 gesteld; 

dat de Rechtbank vervolgens heeft over
wogen: 

dat ten slotte aan gedaagde vergoed moet 
worden de door hem tengevolge van de voor
loopige inbezitneming geleden schade; dat 
deze overeenkomstig art. 54h Onteigenings
wet, welk artikel hiervoor een fixum vaststelt, 
moet worden bepaald op een bedrag, groot 
5 % over de totaalsom der schadevergoeding 
te rekenen vanaf den dag in art. 27 Ont
eigeningswet bedoeld, zijnde ten deze 29 Jan. 
1935, tot den dag der voldoening of con
signatie; 

dat de Rechtbank hierna, de onte igening 
uitsprekende, de schadeloosstelling heeft be
paald op f 235765 vermeerderd met de wette
lijke rente ad 5 % 's jaars over dit bedrag 
vanaf 29 Januari 1935 tot den dag der vol
doen ing of consignatie, alles vrij geld, zulks 
onder den last aan de onteigende partij om 
van genoemd bedrag aan de tusschenkomende 
partij eene betaling te doen als in het vonnis 
nader vermeld, en met veroordeeling van den 
eischer in hoedanigheid in de kosten; 
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0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: zie concl. Proc.-Gen. ; 

dat blijkens de toelichting aan het middel 
ten g ronds) ag I igt de steil ing, dat de ont
eigende recht heeft op vergoeding van de vol
ledige schade, geleden ten gevolge van de 
voorloopige inbezitneming van zijn goed; dat 
de wettelijke interessen, bedoeld in art. 54h 
der wet, enkel worden toegekend als gevolg 
van het feit, dat de vergoeding wegens de 
voorloopige inbezitneming niet reeds terstond 
bij het nemen van dien maatregel, maar eerst 
later, na het uitspreken der onteigening, ont
vangen wordt; 

0 . hieromtrent : 
dat de wet in Hoofdstuk III van Titel I 

bij de behandeling van het geding tot ont
eigening de schadeloosstelling wegens de ont
eigening regelt ; 

dat in Hoofdstuk IV, bij de voorzieningen 
betreffende de betaling van de schadeloosstel 
ling in art. 55, tweede lid , wordt bepaald, dat 
daaronder zijn begrepen de wettelijke interes
sen daarvan, te rekenen van den dag van het 
vonnis; 

dat in Hoofdstuk IIIa, handelend over de 
voorloopige inbezitneming, in art. 54h wordt 
gesteld, dat in afwijking van het bepaalde in 
art. 55 onder de schadeloosstelling zijn begre
pen de wettelijke interessen daarvan, te reke
nen van den dag, waarop de in art. 27 om
schreven benoemingen - te weten van de 
deskundigen en den rechter-commissaris -
hebben plaats gehad; 

dat, waar de wet naast de schadeloosstelling 
wegens de onteigening zelve, nog eene bijzon
dere schadeloosstelling toekent in verband met 
de voorloopige inbezitneming is aan te nemen, 
dat zij eene vergoeding wil geven voor de 
schade, die geleden wordt door derving van 
het feitelijk genot van het goed gedurende het 
tijdperk der genoemde inbezitneming en in het 
korte tijdperk daarvóór, waarin met dien 
maatregel valt rekening te houden ; 

dat art. 54h, onder de wettelijke interessen 
van "de schadeloosstelling" verstaat de inte
ressen van de schadeloosstelling, toegekend 
wegens de ontneming van den eigendom en 
van het nadeel , intredend als gevolg van die 
ontneming, waaronder ook in het bedrijf ge
leden nadeel is te begrijpen ; da t dusdoende 
de wet de interessen berekent in dier voege, 
a ls ware de onteigening reeds ingetreden en 
de deswege toe te kennen schadeloosstelling -
die wegens bedrijfsschade daaronder begrepen 
- reeds verschuldigd op het oogenblik der 
benoeming van de deskundigen en van den 
rechter-commissaris; 

dat in dit stelsel de schadeloosstelling, be
doeld in art. 54h, naar haren aard is eene door 
de wet naar eenen vasten maatstaf gefixeerde 
vergoeding, die onafhankelijk is hiervan , of 
de werkelijk door de voorloopige inbezitneming 
geleden schade meer of minder bedraagt dan 
het wettelijk vastgesteld bedrag; dat dus 
eenige andere of verdere vergoeding wegens 
de voorloopige inbezitnem ing, gelijk het mid
del wil , met de wet in strijd is; 

dat geheel in overeenstemming hiermede de 
Memorie van Toelichting op de wijzigingswet 
van 5 Juli 1920, S. 329, waarbij H oofdstuk 
IIIa der Onteigeningswet is ingelascht, luidt: 

"Voorts moest de voorloopige inbezitneming 
ook van invloed zijn op het bedrag van de toe 
te kennen schadeloosstellingen en bij de be
paling van dien invloed moet er op worden 
gelet, dat de gedaagde in het ged ing tot ont
eigening, wanneer hem bij dagvaarding is aan
gezegd, dat de onteigenende partij tot voor
loopige inbezitneming wenscht over te gaan, 
er niet op mag rekenen, dat hij het bezit van 
het te onteigenen goed langer zal behouden 
dan enkele weken, nadat tot de benoeming 
van den rechter-commissaris is overgegaan. 

,,Daarom is voor het geval , dat de ont
eigenende partij bij de introductieve dagvaar
ding heeft medegedeeld, dat zij het recht tot 
voorloopige inbezitneming wenscht te verkrij
gen, bepaald, dat in afwijking van het be
paalde in art. 55 onder de schadeloosstelling 
zijn begrepen de wettelijke interessen daarvan 
te rekenen van den dag, waarop de rechter
commissaris is benoemd."; 

dat uit het voorgaande de onjuistheid volgt 
van eischers stelling, dat de interessen, in 
art. 54h genoemd, eene vergoeding vormen 
voor het feit, dat de onteigende niet reeds 
aa,1stonds bij de voorloopige inbezitneming 
maar eerst later, na het eindvonnis, de schade
loosstelling wegens die inbezitneming ont
vangt; 

dat toch, ware dit het geval, de interessen 
wuden moeten loopen over het bedrag, dat als 
schadevergoeding wegens de voorloopige inbe
zitneming toegekend wordt, terwijl zij, gelijk 
gezegd, loopen over de schadeloosstelling we
gens de onteigening zei ve; 

dat eischer zich nog er op heeft beroepen, 
dat volgens art. 152 Grondwet de inbezit
neming is gelijk te stellen met de onteigening 
zelve en dus recht geeft op volledige schade
vergoeding, maar dat, wat hiervan zij, dit 
beroep reeds hierom niet kan afdoen, omdat 
op het onderwerpelijk punt beslissend is het 
stelsel, dat in de Onteigeningswet is neerge
legd; 

0. dat mitsdien het middel niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 300 en f 25, 

Red.). 
(N. J .) 

28 Juni 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Zondagswet . - Winkelsluitingswet 1930 
S. 460,. - Derogatie-quaestie.) 

De winkelsluitingswet 1930, S. 460, laat 
de voorschriften van de Zondagswet, als 
betreffende een ander onderwerp, en met 
haar niet onvereenigbaar, onverlet. 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij de Kantongerechten in het Arrondissement 
Amsterdam is requirant van cassatie tegen een 
vonnis van het Kantongerecht t e Amsterdam 
van den zestienden April 1937, waarbij het ten 
laste van W. G. S., winkelier, wonende te Am
sterdam, bewezen verklaarde niet strafbaar is 
verklaard en gerequireerde te dier zake van 
alle rechtsvervolging is ontslagen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord enz. ; 
Gezien enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 
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requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: 

Schending door verkeerde toepass ing van de 
artt. 2 der wet van 1 Maart 1815 (Staatsblad 
n°. 21) en 2 en 4 der winkel luitingswet 1930 
(Staatsblad n°. 460), door te beslissen, dat de 
bepalingen der winktlsluitingswet op dit punt 
zouden dorogeeren aan de bepaling van art. 2 
der Zondagswet. De winkelsluitingswet bevat 
geen enkele uitdrukkelijke bepaling, waaruit 
mag worden geconcludeerd , dat het aan winke
liers, die volgens de bepalingen dier wet hun 
winkels gedurende den Zondag geopend mogen 
hebben, geoorloofd zoude zijn hun winkelwaren 
op of aan den openbaren weg uit te stallen. 
Ook uit de strekking van de winkelsluitingswet 
mag een dergelijke gevolgtrekking niet worden 
gemaakt, aangezien deze beoogt den winkelier 
een wekel\ikschen rustdag te bezorgen en gee~s
zins, zooals met de Zondagswet het geval 1s, 
t en doel heeft de heiliging van den Zondag. 
Uit deze strekking der winkelsluitingswet volgt 
geenszins, dat het den winkeliers geoorloofd 
zoude zijn op Zondag hunne winkelwaren op of 
aan den openbaren weg uit t e stallen; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Wijnveldt, 
namens den Procureur-Generaal, in zijn con
clusie, strekkende, dat de Hooge Raad het von
nis vernietige voor zoover dit het feit niet straf
baar verklaart, en ten principale zal recht doen, 

met aanhaling der artt. 10, sub 3 en 11 der 
wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), de 
artt. 2 en 6 der wet van 1 Maart 1815 (Staatsblad 
no. 21), de artt. 23 en 91 van het Wetboek van 
Strafrecht aan het bewezen verklaarde feit de 
benaming geve van : 

"op Zondagen, met uitzondering van geringe 
eetwaren, op straten als winkelier zijn waren 
uitstallen" , 

en gelet op de omstandigheden hierboven 
vermeld, waaronder het feit gepleegd is, gere
quireerde veroordeele tot betaling van een geld
boete van één gulden bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door één dag hechtenis ; 

Overwegende dat bij het bestreden vonnis ten 
laste van gerequireerde overeenkomstig de 
dagvaarding is bewezen verklaard, dat hij te 
Amsterdam op Zondag 5 Juli 1936 als houder 
van een in r.erceel de Clercqstraat 100 gevestig
den winke , zijn winkelwaar, namelijk fruit, 
heeft uitgestald aan den openbaren weg de 
Clercqstraat, in het ra-amkozijn van genoemd 
perceel en wel aan de buitenzijde van het win
kelraam; 

Overwegende dat de Kantonrechter, na te 
hebben vastgesteld dat het bewezen verklaarde 
feit is begaan ten tijde, dat het voorschrift der 
winkelsluitingswet 1930 (Staatsblad n°. 460), 
dat de winkels op Zondag gesloten zullen zij n, 
voor den winkel van gerequireerde niet gold, 
heeft overwogen, dat deze wet omtrent de wijze, 
waarop sommige winkels op Zondag geopend 
mogen zijn, geen beperkingen inhoudt, zoodàt 
moet worden aangenomen, dat zij, een winkelier 
uitdrukkelijk vergunnende zijn winkel op 
Zondag gedurende een aantal uren geopend te 
hebben, hem implicite vergunt gedurende dien 
tijd zijn waren uit te stallen; dat zonder dit de 
vergunning ook uiterst weinig waarde voor hem 
zou hebben en dat in zooverre de genoemde 
wet derhalve aan de Zondagswet van het jaar 

1815 derogeert, weshalve de Kantonrechter het 
bewezen verklaarde niet strafbaar heeft ver
klaard en gerequireerde van al Ie rechtsvervol
ging heeft ontslagen; 

Overwegende dat het middel terecht tegen 
deze beslissing opkomt, daar toch de winkel
sluitingswet 1930 (Staatsblad n°. 460) de voor
schriften van de Zondagswet, als betreffende 
een ander onderwerp, en met haar niet onver
eenigbaar, onverlet heeft gelaten, gelijk ook bij 
de behandeling van de winkelsluitingswet blij
kens de geschiedenis bepaaldelijk de 'bedoeFng 
is geweest; 

Vernietigt het bestreden vonnis voor zooverre 
het bewezen verklaarde niet strafbaar is ver
klaard en gerequireerde t e dier zake van alle 
rechtsvervolging is ontslagen ; 

Rechtdoende ten principale ingevolge art. 
105 der wet op de rechterlijke organisatie: 

Overwegende dat het bewezen verklaarde is 
strafbaar, als opleverende : op Zondag als 
winkelier zijn waren uitstallen; 

Overwegende dat gerequireerde deswege is 
strafbaar, zijnde niet gebleken van eenige om
standigheid, waarom hij dit niet zoude zijn ; 

Gezien de artt. 2 en 6 der wet van 1 Maart 
1815 (Staatsblad no. 21) en 23 van het Wetboek 
van Strafrecht ; 

Verklaart het bewezene en den gerequireerde 
strafbaar; 

Overwegende dat na te noemen straf moet 
geacht worden in overeenstemming te zijn met 
aard en ernst van het gepleegde feit ; 

Veroordeelt den gerequireerde tot betaling 
van een geldboete van één gulden bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis van één dag. 

(Gem. -Stem.) 

28 J uni 1937. UITSPRAAK van den Centralen 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
Art. 58 l • lid.) . 

Geen strijd met eenig algemeen verbm
dend voorschrift; in tegenstelling nl. tot 
het Ambtenarengerecht vat de C. R. v. B. 
zeker besluit van den :Minister van Finan
ciën op als een besluit tot handhaving van 
een vroeger, reeds onaantastbaar ~eworden, 
besluit. Zou het een zelfstandig beshnt 
zijn (de :Minister had zich als verweerder 
er niet op beroepen, dat het bestreden be
sluit eigenlijk niet anders was dan een be
vestiging van zijn vroegere beshssmg), dan 
ware het in fraudem legis genomen, n l. om 
den betrokken ambtenaar nog aan een 
nieuwen beroepstermijn t e helpen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Uitspraak in zake : 
de Minister van Financiën, eischer in hooger 

beroep, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetl"eden: _Mr. B. R. 
Wesseling, plaatsvervangend R1Jksadvocaat 
te Utrecht, 

tegen: 
L. H. J . H. , wonende te Eindhoven, ge

daagde in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijge~taan door 
zijn raadsman Mr. K. J. van Nieukerken. 
advocaat te Amsterdam. 



273 28 JUNI 1937 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Financiën bij besluit 

van 9 Maart 1936 heeft goedgevonden en ver
staan den Inspecteur der directe belastingen, 
enz. L. M. J. H., toegevoegd aan het Hoofd 
van de inspectie der directe belastingen te 
Utrecht, met ingang van l Juni 1936 te ver
plaatsen naar Eindhoven en hem aan te wijzen 
als hoofd van de inspectie der directe belastin
gen aldaar, met vaststelling van zijn jaarlijksche 
bezoldiging van f 5643.-, zijnde f 5472.- aan 
wedde en f 171.- aan toelage ingevolge artikel 
17 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 en met vaststelling van 
zijn pensioensgrondslag op f 5643.- ; 

zijnde door den waarnemend directeur der 
directe belastingen enz. t e Utrecht bij schrijven 
van 11 Maart 1936 aan genoemden L. M. J . 
H . mededeeling gedaan van den inhoud van 
vorenbedoeld besluit ; 

0 . dat gedaagde zich bij brief van 7 April 1936 
heeft gewend tot den Minister van Financiën 
met verzoek, op de daarin vermelde gronden, 
a l dan niet met toepassing van art. 17 van het 
Bezoldigingsbesluit, zijn salaris met ingang 
van 1 Juni 1936 te willen vaststellen op het 
maximum bedrag als inspecteur (hoofd van een 
inspectie) ; 

0 . dat vervolgens de Minister van Financiën 
dd. 23 Juni 1936 aan den H eer Directeur der 
directe belastingen, enz. te 's-H6rtogenbosch 
de navolgende missive heeft doen geworden: 

,,Ik heb de eer U uit te noodigen den In
specteur der directe belastingen L. M. J. H. 
te Eindhoven, naar aanleiding van een door 
hem ingediend adres in zake de vaststelling 
van zijn bezoldiging, mede te deelen, dat de 
aanwijzing van een toegevoegd inspecteur als 
hoofd van een inspectie moet worden aange
merkt als een bevordering. Bij de berekening 
van de bezoldiging in het hoogere ambt is der
halve artikel 17 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 van toe
passing. 

Bij zijn aanwijzing tot hoofd van de inspectie 
der directe belastingen te Eindhoven is zijn be
zoldiging mitsdien terecht dienovereenkomstig 
berekend. Zijn verzoek om hem de maximum
bezoldiging verbonden aan het ambt van in
specteur, hoofd van een inspectie, toe te kennen, 
kan op grond van het bovenstaande niet worden 
ingewilligd." ; 

0 . dat de Directeur der directe belastingen, 
enz. te 's-H ertogenbosch dd. 26 Juni 1936 aan 
gedaagde mededeeling heeft gedaan van den 
inhoud van evenbedoelde missive; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Hertogen
bosch bij uitspraak van 20 Maar t 1937 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door gedaagde tegen voormeld "besluit'' van 
23 Juni 1936 ingestelde beroep gegrond heeft 
verklaard, heeft vernietigd het besluit van den 
Minister van Financiën neergelegd in zijn missi
ve dd. 23 Juni 1936, waarbij geweigerd werd 
het verzoek van gedaagde, om de maximum 
wedde verbonden aan het ambt van Inspecteur, 
hoofd van een inspectie, aan hem toe te kennen, 
en heeft bepaald, dat Zijne Excellentie de Mi-

L. U,37 . 

nister van Financiën alsnog zal besluiten, dat 
aan L. M. J . H., Inspecteur der Directe Belas
tingen, aangewezen als hoofd der inspectie der 
Directe Belastingen te Eindhoven, ingevolge 
artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, met ingang van 
1 Juni 1936, zal worden toegekend de maxi
mum wedde verbonden aan het ambt van In
specteur, hoofd van een inspectie, zulks over
eenkomstig Schaal 237 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934; 

0 . dat de Minister van Financiën van die uit
spraak tijdig is gekomen in hooger beroep en 
op de bij beroepschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht die uitspraak te vernietigen 
en alsnog het beroep van klager in prima niet 
ontvankelijk en/of ongegrond te verklaren en 
de door klager in prima aangevallen beslissing 
ongewijzigd t e handhaven; 

0. dat gedaagde op de in de contra-memorie 
gestelde gronden heeft verzocht de uitspraak van 
het Ambtenarengerecht t e bevestigen ; 

In rechte: 
0. dat L. M. J . H. , voornoemd, t egen 

vorenvermeld besluit van den Minist er van 
Financiën van 9 Maart 1936 beroep had kunnen 
instellen bij het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch, doch zulks niet heeft gedaan, zoo
dat dit besluit onaantastbaar is geworden; 

0. dat het in de missive van den Minister 
van Financiën van 23 Juni 1936 vervatte be
sluit in werkelijkheid beteekent, dat die Minister 
heeft besloten aan gedaagde te doen weten, 
dat h~j geen wijziging brengt in zijn besluit 
van 9 Maart 1936, en dat het dan ook niet kan 
en mag worden beschouwd als onafhankelijk 
van dit besluit van 9 Maart 1936 te zijn genomen, 
reeds daarom niet, wijl het der administratie 
niet vrij staat een betrokkene, in fraudem legis , 
alsnog aan een nieuwen beroepstermijn t e 
helpen, wordende hierbij opgemerkt-, dat in 
casu niet in het minst is gebleken, dat zooda
nige bedoeling bij het nemen van voormeld 
besluit van 23 Juni 1936 zou hebben voorge- · 
zeten; 

0 . dat de Minister aldus op 23 Juni 1936 
een besluit heeft genomen, dat geheel binnen 
den kring zijner bevoegdheid ligt, waaruit 
volgt, dat het niet ~ezegd kan worden feite~jk 
of rechtens te striJden met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften, terwjjl er 
t en deze ook geen sprake van is, dat de Minister 
van zijn bevoegdheid, om geen wijziging te 
willen brengen in een onaantastbaar geworden 
besluit, kennelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, moet worden vernietigd en het door 
L. M. J . H. tegen het in de missive van 
den Minister van Financiën van 23 Juni 1936 
vervatte besluit ingestelde beroep alsnog on
gegrond behoort t e worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep : 
Verklaart het door L. M. J . H ., voornoemd, 

tegen het in de missive van den Minister van 
Financiën van 23 Juni 1936 vervatte besluit 
ingestelde beroep alsnog ongegrond. -

. (A.B.) 

18 
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28 Juni 1937. UITSPRAAK van den Centralen 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
Art. 58, 1 • lid.) 

De bepaling van dit artikel brengt met 
zich mede, dat de ambtenarenrechter be
voegd is te beoordeelen, wat " uit een oog
punt van gemeentebelang" i. c. gevorderd 
werd. 

Uitvoerige beschouwing van den C. R. 
v. B. omtrent dat gemeentebelang. 

Uitspraak in zake : 
D. van Vugt, wonende te Amsterdam, klager, 

in persoon ter openbare t erechtzitting versche
nen, 

tegen: 
den Raad der gemeente Amsterdam, verweer

der, vertegenwoordigd door den Burgemeester, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden : Mr. Dr. M. I. Prins, 
directeur der afdeeling Arbeidszaken ter Ge
meentesecretarie, wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en geboord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
O. dat de Raad der gemeente Amsterdam dd. 

17 December ' 1936, gezien de voordracht van 
B. en W. van 4 December 1936, beeft beslo
ten: 

I. t e bepalen, dat het vijfde lid van art. 16 
van het R eglement voor de H oofdambtenaren 
in dienst der gemeente Amsterdam zal luiden 
als voli(t : 

,, (5). De ambtenaar wordt ontslagen bij het 
einde van het jaar, waarin bij den leeftijd van 
vijf en zestig jaar bereikt. Echter kan, in
dien uit een oogpunt van gemeentebelang hier
tegen geen bezwaar bestaat, reeds bij, of na 
het bereiken van den leeftij d van zestig jaar, 
ontslag verleend worden, onder toekenning 
van een uitkeering, bij afzonderlijke verorde

. ning te regelen." ; 
IL wegens het bereikt hebben van den 60-
jarigen of ouderen leeftijd eervol ontslag uit 
den gemeentedienst te verleenen : 

met . .. ... enz. 
met ingang van 1 Januari 1933 aan D. van 

Vugt, directeur van de Wascb - en Schoonmaak-, 
Bad- en zweminrichtingen ; 

0 . dat de Commissie van Beroep, bedoeld in 
art. 13 van het R eglement voor de H oofdambte
naren in dienst der gemeente Amsterdam, bij 
uitspraak van 21 April 1937 - naar welker 
inhoud hierbij "·ordt verwezen -- het beroep 
van klager, ini(esteld t egen voormeld besluit, 
voorzoover daarbij aan hem ontslag is verleend, 
ongegrond heeft verklaard ; 

O. dat klager van die uitspraak tijdig bij dezen 
Raad in beroep is i!ekomen, bij klaagschrift op 
de daarbij aangevoerde gronden vorderende 
vernietiging van de uitspraak en, overeenkom
stig zijn vordering voor het Scheidsgerecht, 
vernietiging van voormeld R aadsbesluit van 
17 December 1936 voorzoover het hem be
treft; 

0. dat de Burgemeester van Amsterdam, als 
vertegenwoordiger van verweerder, bij contra
memorie diens standpunt heeft uiteengezet; 

In rechte: 
0. dat, op grond van den inhoud der gêding-

stukken, vaststaat, dat de Raad der gemeente 
Amsterdam hij besluit van 17 December 1936, 
N°. 666, aan D. van Vugt, directeur van de 
Wascb- en Schoonmaak-, Bad- en Zwemin
richtingen, met ingang van 1 Januari 1938 eer
vol ontslag beeft verleend uit den gemeente
dienst wegens het bereikt hebben van den 60-
j arigen leeft ij tl ; 

0. dat verweerder dit ontslag doet steunen op 
lid 5 van artikel 16, hierboven vermeld ; 

0. dat alsnu· moet worden beslist, of voor
meld ontslagbesluit feitelijk of rechtens strijdt 
met het bepaalde in vorenbedoeld lid 5 van 
artikel 16, hierboven vermeld, zijnde het e3niae 
ten deze in aanmerking komende toepasselijke 
algemeen verbindende voorschrift, dan wel, 
of de Raad der gemeente Amsterdam, het be
streden _ontslagbe~luit nemende, van zijn be
voegdheid kenneliJk een ander gebruik beeft 
gemaakt dan tot de doeleinden. waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; · 

0 . dat door klager niet is beweerd en dezen 
Raad niet is gebleken. dat het laatstgenoemde 
geval zich ten deze zoude voordoen ; 

0. dat dus nog slechts overblijft de beant
woording van de vraag, of het bestreden ont
slagbesluit feitelijk of rechtens strijdt met 
meergenoemd artikel 16, lid 5; 

0. dat klager t en deze strijd aanwezig acht, 
wijl z. i. uit een oogpunt van gemeentebelang 
er wel bezwaar tegen bestaat, hem met ingang 
van 1 Januari 1938 ontslag te verleenen; 

0. dat de vertegenwoordiger van verweerder 
blijkens da door hem ingediende contra-memo
rie van oordeel is, dat deze Raad niet bevoegd 
is zelfstandig te beoordeelen , of uit een oogpunt 
van gemeentebelang wellicht bezwaar bestaat 
tegen het aan klager verleende ontslag, welk 
oordeel bij doet steunen op dezen grond, dat 
een andere zienswijze ernstig inbreuk zou maken 
op het vrije goedvinden der Overheid; 

0 . dat deze Raad in het midden wenscbt te 
laten, of, in het afgetrokkene, het wenscbelijk 
is, dat hem de bevoegdheid toekomt, zelfstandig 
te · onderzoeken, of in een voorliggend geval 
tegen een bestreden besluit uit een oogpunt van 
gemeentebelang bezwaar kan worden gemaakt 
en dientengevolge tot nietigverklaring van dat 
besluit zal moeten worden overgegaan, doch, 
nu noch eenige bepaling van de Ambtenaren
wet 1929, noch eenig ander wettelijk voorschrift, 
zijn rechtsmacht te dezer zake beperkt, zich 
aan de verplichting tot het instellen van zoo
danig onderzoek niet mag onttrekken, zoo ook 
niet in het onderhavige geval, nu uit de bewoor
dingen van voormeld artikel 16, lid 5, duidelijk 
blijkt, dat het tot het verleenen van het ontslag 
bevoegde orgaan de beoordeeling van het al 
of niet bestaan van voormeld bezwaar niet, 
met uitsluiting van den rechter, aan zich beeft 
getrokken; 

0. dat, blijkens zijn tot de Commissie van 
Beroep gericht klaagschrift, klager van meening 
is, dat tagen zijn ontslag uit een oogpunt van 
gemeentebelang bezwaar bestaat, 

1°. omdat in dit geval een directeur van 
buitenaf benoemd moet worden en dus geen 
bezuiniging wordt verkregen, maar integendeel 
de kosten worden verhoogd; 

2°. omdat het altijd in strijd is met het ge
meentebelang roekeloos in t e grijpen in de rechts
positie van een hoofdambtenaar ; 
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3°. omdat de gemeente met besparing van 
kosten nog twee jaar langer gebruik had kun
nen maken van de door hem opgedane ervaring , 
bij het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe 
zwembaden en het uitwerken van sociale maat
regelen in verband met wasch- en badhuizen ; 

0. dat het in de vorige overweging onder 2°. 
genoemde bezwaar wellicht zoude kunnen 
worden aangevoerd in een betoog, hetwelk tot 
strekking zou hebben, duidelijk te maken, dat 
een wijziging, ,i,ls door den Ra11d der gemeente 
Amsterdam bij zijn besluit van 17 December 
1936, N°. 666, gebracht in lid 5 van art. 16 
van het R eglement voor de Hoofdambtenaren 
in dienst der gemeente Amsterdam, niet aan
bevelenswa11rdig is, maar niet gebezigd kan 
worden t en betooge, dat het in casu bestre
den besluit in strijd is met het genoemde ge
wijzigde lid 5 ; 

0. dat he t hierboven onder 1°. genoemde be
zwaar t en deze alle beteekenis mist, omdat de 
mogeli~kheid, da t door een bepaald besluit 
voor een zekeren tijd verhooging van kosten 
wordt veroorzaakt, nog niet beteekent, dat 
tegen zulk een besluit, geoordeeld uit een oog
punt van gemeentebelang, bezwaar bestaat; 

0 . dat ook he t hier boven onder 3°. aangevoerde 
bezwaar ondeugdelijk is, omdat daardoor 
a llerminst wordt aannemcl\jk gemaak t , dat er 
uit een oogpunt van gemeentebelang zóódanige 
gewichtige gronden kunnen worden aangevoerd 
voor het in dienst houden van klager, dat toe
passing van het bovenbedoelde gewi jzigde 
lid 5 te zij nen aanzien ach terwege had behooren 
te blijven; 

0 . dat dezen Raad ook overigens nie t is ge
bleken van het bestaan van eenigen grond, 
waarop het aan klager verleende ontslag uit 
een oogpunt van gemeentebelang zoude k unnen 
worden bestreden; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd, zij het op andere gron
den dan waarop zjj werd genomen ; 

Rechtdoende in naam der Kon ingin ! 
Bevestigt de uitspraak , waarvan beroep. -

(A.B.) 

28 Juni 1937. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205ter. ) 

Terecht heeft de gemeenteraad toepassing 
van art. 205ter geweigerd, nu moet worden 
aangenomen, dat de mogelijkheid, dat de 
school te eeniger tij d ten gevolge van ont
volking zal worden opgeheven, niet denk
beeldig is te achten, in welk geval de ge
meente met de uit de uitkeering ineens 
voor tvloeiende lasten zou blijven bezwaard 
en geen aanspraak meer zou kunnen maken 
op de jaarlijks door de aangrenzende ge
meenten ingevolge het 4• lid bij te dragen 
tegemoetkomingen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Markelo tegen het 
besluit van Ged Staten van Overijssel van 19 
Januari 1937, n°. 1,6401/462, 2e Afd., waarbij 
met vernietiging in zooverre van het Besluit 
van den raad der gemeente Markelo van 31 
ûctober 1936 is bepaald, dat door den ge-

meente Markelo aan het R . K . parochiaal 
K erkbestuur van den H eiligen Petrus en 
Paulus te Goor, overeenkomstig art. 205ter 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor het school
gebouw van genoemd kerkbestuur te Kerspel
Goor, gemeente Markelo, een bedrag van 
f 41 .840, zijnde 80% der geschatte waarde van 
het vrijstaande school gebouw, onvoorwaarde
lijk zal worden ui tgekeerd ter vervanging van 
de tot dusver genoten vergoeding ex a rt . 205, 
eerste lid, dier wet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
9 Juni 1937, n°. 218; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Juni 1937, n°. 5859, afdeeling Lager-Onder
wijs; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun genoemd beslu it I. het raadsbesluit 
hebben gehandhaafd , voorzooveel betreft de 
afwijzende beschikking ten aanz ien van het 
ingebouwde schoolgedeelte met eene getaxeer
de waarde van f 10. 700; II. in afwijking 
van h et raadsbesluit hebben bepaald, dat door 
de gemeente :Markelo aan het appell eerende 
schoolbestuur zal worden uitgekeerd een be
drag van f 41.840, zijnde 80% der gesch atte 
waarde van het vrijstaande school gebouw van 
het schoolbestuur, kadastraal C, n°. 2049 (ge
deeltelijk, en zulks onvoorwaardelijk); 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het heroep krachtens de wet en t ijdi g is 
ingesteld en mitsdien ontvankelijk is, dat aan 
het bestuur der bijwndere school te Kerspel 
Goo l' va.n 1 J anuar i 1922 a. f krachtens art. 205 
der L ageronderwijswet 1920 werden uitge
keerd: a. overeenkomstig het 5e lid ,oor een 
ingebouwd gedee lte, behoorende tot het K asteel 
H eeckeren, bestaande uit drie leslokalen, met 
gang, meube len en 2000 m2 grond, kadastraal 
C, 2348 (gedeeltelijk ) met een geschatte waar
de van f 10.700 f 531.92; en b. o,ereenkom
stig het le lid van het genoemde wetsartikel 
voor een vrijstaand schoolgebouw, bestaande 
uit vi er leslokalen met gymnastieklokaal , meu
belen en 5000 m 2 grond, kadastraal C, 2049 
(gedeeltelijk) met een geschatte waarde van 
f 52.300, f 3249.92 ; dat het schoolbestuur bij 
schrij ven van 20 Juli 1936 aan het bestuur de t· 
gemeen te Markelo o.m. heeft gevraagd : ,,Te
vens neemt het schoolbestuur de vrijhe id , een 
en ander volgens de bepal ingen der wet, Uw 
Col lege te verweken ons te gelegener tijd de 
vo ll e som der getaxeerde waarde der schol en 
verm inderd met 20% wel te wil len doen to,,
komen" ;1 dat de ra.ad der genoemde geme(:nf:f' 
daarop den 31n û ctober 1936 heeft bes loten 
het verzoek af te wijzen, zulks op grond van 
de overwegingen: a. de toestand van de open
bare scholen in de gemeente is wodanig, dat 
in de nabije toekomst daarvo9r veel geld zal 
moeten worden besteed; b. het oorspronkelijk 
vrijstaande gebouw, op welke de aanvrage om 
uitkeering ineens van toepass ing is, heeft door 
den aanbouw van 2 lokalen voor naai- en be
waarschool na de schatting in 1921 , wodanigc 
verandering ondergaan, dat daardoor deze 
schatting, al is deze a ls de wettelijke gr,md
slag te beschouwen, feitel ijk op losse schroeven 
is gezet; c. het belang van de gemeente .Mar
kelo bij de bijwndere school te Kerspel-Goor 
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is gering, zulks wegens het feit, dat het over
groote deel der leerlingen vau elders afkom
stig is ; d. de onzekere ecouomische toestan
den, ten gevolge waarvan het meer de voor
keur verdient den bestaanden toestand ten 
aanzien van de voldoening de r jaarlijk,;che 
uitkeering te bestendigen , dan deze jaarlij1,
sche uitkeering door eene uitkeering ineens, 
tegen waarschijnlijk mindere jaarlijksche, en 
in de toekomst afloopende kosten, af te koo
pen; e. het ontbreken van steun op billijke 
financieele overwegingen; /. de verwarde 
toestand van het oogenblik op onderwijsge
bied ; g. niet te voorziene ontwikkeling op 
financieel gebied; h. bij eventneele inwilli
ging van het verzoek bekomt de gemeente niet 
den eigendom van het betrokken gebouw; 
i. vrees voor het lijden van schade voor de 
bijzondere school bij inwilliging van het ver
zoek; j. de financieele gevolgen zijn voor de 
gemeente niet te overzien; k. de gemeente zal 
zich een belangrijk offer moeten getroosten, 
terwijl het schoolbestuur zich met het ont
vangen kapitaal van eventueele lasten zal 
kunnen ontdoen ; dat het school bestuur zich 
tegen deze beslissing den 13n November 1936 
in beroep heeft voorzien bij hun college, ver
zoekende, dat onder vernietiging van het be
sluit van den raad van 31 October 1936, waar
van beroep, beslist zou worden, dat aan het 
schoolbestuur alsnog de gevraagde uitkeering 
ineens zou worden uitbetaald; dat het inlei
dende verzoek van het schoolbestuur kennelijk 
steunt op art. 205te,· der Lager-Onderwijswet 
1920; dat in dit wetsvoorschrift echter slechts 
geregeld worden kapitaalsuitkeeringen tet 
vervanging van jaarlijksche vet·goedingen, be
doeld in het eerste lid van art. 205 der ge
noemde wet; dat de vervanging door kapi
taalsuitkeeringen van jaarlijksche vergoedin
gen voor ingebouwde scholen, geregeld in het 
vijfde lid van art. 205 voornoemd, niet in de 
wet is voorzien; dat derhalve de afwijzende 
bes! issing van den raad, voor zooveel zij be
treft de lokalen, ingebouwd in het Kasteel 
Heeckeren, zij het op andere gronden, behoort 
te worden gehandhaafd; dat volgens de ken
nelijke strekking van art. 205te,· der Lager
Onderwijswet 1920 een op grond van dat ar
tikel gedane aanvrage door h et betrokken 
gemeentebestuur moet worden ingewilligd, 
tenzij er overwegende redenen bestaan voor 
afwijzing; dat de aanvraag van het bestuur 
der R . K. lagere school te Kerspel-Goor, voor 
zooveel betreft het vrijstaande school gedeelte 
met een getaxeerde waarde van f 52.300 steun 
vindt in het aangehaalde wetsarti kel en dat 
de redenen, di e de raad van Markelo voor 
zijne afwijzing van het verzoek aanvoert, niet 
als voldoende zijn aan te merken ; dat immers 
de redenen sub a, e, f en g, niet ter zake die
nende zijn, de redenen sub b, c, d, h, j en k 
betreffen <le wettelijke regeling als zoodanig, 
die aan het gemeentebestuur niet te beoor
deelen staat en de reden sub i a lleen het 
schoolbestuur, niet het gemeentebestuur aan
gaat; dat ook overigens niet is gebleken van 
gegronde redenen , die aan een inwilliging 
van het verzoek in den weg zouden kunnen 
staan, zoodat deze inwilliging alsnog behoort 
plaats te hebben ; dat door burgemeester en 
wethouders aan den raad is voorgesteld, deze 

inwilliging te binden aan eenige voorwaar
den; dat evenwel noch aan de onderhavige 
speciale wettelijke regeling, noch ook aan 
algemeene beginselen van administratief recht 
de bevoegdheid tot het stellen vau zoodanige 
voorwaarden kan worden ontleend, zoodat de 
toekenning onvoorwaardelijk behoort plaats 
te hebben; 

dat van dit besluit van Ged. Staten, voor
zoover het bepaalde onder II, betreft, de raad 
der gemeente Markelo bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de school ligt in 
de onmiddellijke nabijheid van de grens van 
Goor en niet ver verwijderd van de grens van 
Ambt-Delden; dat het gemiddeld aantal leer-
1 ingen ongeveer 270 bedraagt, waarvan slecht;; 
ongeveer 25 uit Markelo, dat zijns inziens toe
passing van art. 205ter, 4e lid , der Lager
Onderwijswet 1920 de gemeente Markelo in 
de toekomst niet voldoende voor schade zal 
kunnen behoeden; dat in de toekomst de 
school zal kunnen worden ontval kt door den 
bouw van een nieuwe school onder de ge
meente Goor; dat hij daarvoor vreest, indien 
wordt overgegaan tot splitsing van de school 
in een voor jongens en een voor meisjes; da.t 
het eveneens volstrekt niet onmogelijk is, dat 
voor de verst af wonende leerlingen uit Ambt
Delden op den duur tot schoolbouw wordt 
overgegaan; dat bij ontvolking van de school 
de toepassing van art. 205ter, 4e lid, der La
ger-Onderwijswet 1920, betreffende het ver
haal van aangrenzende gemeenten, weinig 
beteekenis meer zal hebben; dat de garantie , 
vervat in art. 205ter, derde lid , der Lager
Onderwijswet 1920, ten aanzien van deze 
school van geringe beteekenis is; dat toch, 
indien Geel. Staten de beslissing, bedoeld in 
art. 83, 5e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
zouden nemen, het bezit van de desbet reffende 
lokalen met grond voor Markelo niet veel 
zou beteekenen ; dat de school deel uitmaakt 
van een vroeger landgoed en zooclanig afzon
derlijk is gelegen; dat cl(\ uitoefening van 
het eigendomsrecht aan beperking zal kunnen 
worden onderworpen; dat aan het schoolge
bouw later 2 lokalen zijn bijgebonwcl, welke 
niet onder de toepassing van art. 205ter val
len; dat hierdoor de gemeente niet naar be-
1 ieven met het bedoelde schoolgebouw zou 
kunnen handelen; dat dientengevolge ook de 
verkoopwaarde geringer zal zijn; dat de ge
meente na korter of langer tijd geldelijke 
schade zal kunnen lijden ; dat, zoo het besluit 
wordt gehandhaafd , het in ieder geval nooclig 
zal zijn, daaraan de voorwaarden te verbin
den 1 °. dat het School gebouw niet met hypo
theek is of wordt bezwaard, 2°. dat het school
gebouw behoorlijk tegen brandschade zal zijn 
verzekerd en dat bij geheele of gedeeltelijke 
vernietiging wegens brand de assurantiepen
ningen ter beschikking van het gemeentebe
stuur van Markelo worden gesteld ten behoeve 
van den herbouw, 3°. dat geen vervreemding 
van het. schoolgebot,w met bijbehoorencle11 
grond mag plaats hebben zonder goedkeuring 
van het gemeentebestuur van Markelo; 

0 . dat blijkens de geschiedenis van de tot
standkoming van art. 205te,· der Lager-Oncle,-. 
wijswet 1920 deze bepaling het gemeentebe
stuur en, in geval van beroep, het hooger ge
zag vrijlaat in de beoordeel ing van de vraag, 
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of het verzoek moet ,vorden ingewilligd of af
gewezen; 

0. hierom trent, dat het aantal leerlingen der 
onderhavige school, die onder de gemeente 
Ma rkelo is gelegen in de onmiddellijke nabij
heid van de g rens met de gemeente Goor en 
niet ver verwijderd van die met de gemeente 
Ambt-Delden, ongeveer 270 bedraagt, waarvan 
ongeveer 175 uit Goor, 70 ui t Ambt-Delden 
en 25 uit Markelo; 

dat op grond van de overgelegde stukken 
mag worden aangenomen, dat de mogelijkheid, 
dat deze school te eeniger t ijd ten gevolge van 
ontvolking za l worden opgeheven, niet dcmk
beeld rg is te achten; 

da t met het oog hierop de omzetting van de 
jaarlijksche vergoeding in eene uitkeering in
eens het ri sico voor de gemeente oplevert, dat, 
terwijl zij bij opheffing van de school ontsla
gen zou zijn van de betaling van de jaarlijk
sche vergoed ing, de jaarlijksche lasten , voort
vloeiende uit eene uitkeering ineens, nog jaren 
daa rna op haar zouden blijven rusten ; 

dat het hierin gelegen risico verzwaard 
wordt door de omstandigheid, da t ingeval van 
opheff ing va n de school de gemeente Markelo 
geen aanspraak meer zou kunnen maken op de 
jaarlijks door de aangrenzende gemeenten in
gevolge art. 205ter, vierde I id, der wet bij te 
dragen tegemoetkomingen in de lasten, welke 
de gemeente Markelo ter zake van de nitkee
ring ineens op zich heeft genomen; 

dat daar nog bij komt, dat art. 205ter, derde 
1 id, j 0

• art. 83, 5e 1 id, der wet niet kan wor
den toegepast ten aanzien van de loknlen, 
waarop de vergoeding betrekking heeft,, nu 
zich in het schoolgebouw ook andere lokalen 
bevinden; 

dat immers, daargelaten nog, dat in art. 83, . 
5e lid , enkel on alleen sprake is van "het ge
bouw", een eigendomsoverdracht a ls hie rhe
doeld ten aanzien van slechts een dee l va11 het 
gebouw niet kan plaats vinden; 

dat op grond van het vorenstaande moet 
worden geoordeeld, dat er zich in dit geval 
omstandigheden voordoen, welke tegen om-
1,etting van de jaarlijksche vergoeding in eene 
uitkeering van eene som ineens overwegend 
bezwaar opleveren; 

dat dus de gemeenteraad terecht bij zijn ge
noemd beslui t afwijzend hue ft geschikt op het 
verzoek van het school bestuur en Geel. Staten 
ten onrechte onder II van hun besluit, in af
wijking van dit raadsbeslui t, toepassing aan 
art. 205ter der Lager-Ondern·ijswet 1920 heb
ben gegeven ; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met "ernietiging van het heslui t van Geel. 

staten van Overijssel van 19 J anua ri 1937, n° . 
16401/462, 2e Afd. , voorzoover daarbij onder 
II in afwijking van het beslui t van den raad 
der gemeente Markelo van 31 October 1936 
is bepaald, dat door de gemeente Markelo 
aan het appell eerencle schoolbestuur zal ,❖or
den uitgekeerd een bedrag van f 41.80, zijnde 
80% der geschatte waarde van het vrijstaande 
schoolgebouw van het bedoelde schoolbestuur. 
kadastraa l C 2049 (gedeelte lijk) en zulks on
voorwaardelijk, het genoemd raadsbesluit, ook 
te dezen opzichte ongewijzigd te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst.en en 
Wetenschappen is belast enz . (A. B.) 

28 J imi 1937. KONINKLIJK BESLUIT 
(Woningwet Art. 36.) 

De door appellanten gewenschte beper
king der breedte van een in het plan opge
nomen weg kan reeds hierom niet worden 
aangebracht, omdat bedoelde weg · een 
Rijksweg is, waarvan de breedte in het 
Rijkswegenplan is vastgesteld. Dichtere 
bebouwing op het terrein van appellanten 
kan niet worden toegestaan, aangezien 
zulks de harmonische ontwikkeling van de 
gemeente zou verstoren, die nabij de kom 
een clichtere bebouwing en aan de buiten
wegen slechts een verspreide bebouwing 
eischt. Het bezwaar van appellanten, dat de 
omgeving van het onderhavig t errein reeds 
thans elk landelijk schoon mist gaat niet 
op, daar het i. c. niet gaat om landelijk 
schoon, doch om het behoud van een nog 
eenigermate landelijk karakter der, buiten 
de bebouwde kom gelegen, terreinen, ten 
einde te voorkomen, dat de bebouwde 
kommen van op grooten afstand van elkaar 
gelegen gemeenten zouden worden aaneen
gebouwd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. de Ronde c.s., te Schipluiden, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
7 Juli 1936, B. N° . 6334/21 (2e a fdeeling) , 
G.S. N°. 145/1 , waa rbij o.m. is goedgekeurd 
het door den gemeenteraad van Schipluiden 
vastgestelde uitbreidingsplan " Den Hoorn" ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Juni 1937, N° . 126 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 22 Juni 1937, N°. 5724 
M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0 . dat, nadat de raad der gemeente Schip-
1 uiclen bij zijn be lui t van 12 Augustus 1935 
het evengenoemde uitbreidingsplan had vast
gesteld, M. de Ronde c.s . binnen den daar
voor gestelden term ijn bij Geel . Staten van 
Zuid-Holland bezwaren tegen het plan hebben 
ingediend , daarbij o. m. aanvoerend_e, d~t _door 
hen is geconstateerd, dat op het u1tbre1dmgs
plan-Den Hoorn de Delftweg van Den Hoorn 
tot de grens der gemeente Delft is bepaal cl op 
19 m , inclusief 5 m voortuin, terwij l de Hoorn
sche Kade is bepaald op een breedte van 10 
m exclusief 5 m voortuin; dat hun uit de bij 
dit uitbreidingsplan behoorende bebouwings
verordening is gebleken, dat de terre inen 
langs den Delftweg, gelegen tusschen de Delft
scha Groentenveiling en de grens der gemeente 
Delft, a lsmede de terreinen langs de Hoorn
sche Kade van ongeveer 100 m oostwaarts van 
Den Hoorn tot de grens met de gE>meente 
Delft, bestemd zijn voor zeer wijd uiteengelegen 
open bebouwing, waaronder wordt versta'.'-n 
een bebouwing met enkele of dubbele wonm
gen, waarvan de a fstand van den zijge~_e l tot 
den zijgevel min tens 30 m of van den z1J gevel 
tot de terreingrens niet minder dan 15 m zal 
mogen bedragen, terwijl daarbij vercl7r is be
paald, dat het bebouwde oppervlak niet groo
ter mag zijn dan 1/6 gedeelte van het bouw
terrein· dat door hen a ls eigenaren van het 
groots~ gedeelte van de in het uitbreidings
plan omschreven terreinen ernstig bezwaar 
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wordt gemaakt tegen de vaststelling van dit 
uitbreidingsplan met bijbehoorende verorde
ning, zooals dit thans door den raad is aange
nomen, en wel op de volgende gronden: a. dat zij 
door dit besluit financieel zeer ernstig worden 
geschaad, aangezien bij den koop van de hun 
toebehoorende terreinen in de koopsom reke
ning is gehouden met het feit, dat een strook 
van die terreinen, gelegen langs den openbaren 
weg, a ls bouwterrein was aan te merken, ron
der dat kon worden verwacht, dat er ten aan
zien van deze bouwterreinen zulke bezwarende 
bepalingen wuden worden gesteld, dio het 
practisch onmogelijk maken deze terreinen 
als bouwgrond te verkoopen; b. dat, indi en 
de beide genoemde wegen moeten worden tot 
stand gebracht als in het uitbreidingsplan be
paald, op een enkele uitwndering na alle 
langs deze wegen gelegen woningen zull en 
moeten worden afgebroken, waarbij is op te 
merken, dat daarbij woningen zijn, di e nog 
maar sedert korten tijd gebouwd zijn, welke 
wetenschap met het oog op een rustige bewo
pi ng, mede in verband met hunne daarbij gele
gen bedrijven, zeer bezwaarlijk is, dat zij tegen 
het onderwerpelijke uitbreidingsplan de navol
gende a lgemeene bezwaren naar voren wen
schen te brengen: 

1 °. dat aan de genoemde toegangswegen 
naar de gemeente Delft, met afmetingen a ls in 
het uitbreidingsplan bepaald, met het oog op 
de belangen der gemeente Schipluiden in het 
geheel geen behoefte bestaat, waar tot het vei
l ig opnemen van het lokal e verkeer ter plaatse 
met belangrijk mindere breedte kan worden 
volstaan en het naar hunne meening niet ge
oorloofd is dergelijke wegen tot stand te bren
gen door bepalingen in het uitbreidingsplan, 
wat beteekent, dat dit dan op kosten van hen, 
reclamanten, zal gesch ieden; 2°. dat het naar 
hunne meening een paskwil is, voor de langs 
hunne terreinen gelegen weggedeelten zulke 
afmetingen te bepalen, terwijl de toegangen 
wowel van de zijde van Den Hoorn als van 
die van de gemeente Delft van zeer minimale 
afmetingen, bijvoorbeeld 1.72 m en 2.50 m 
zijn, en verandering van deze toegangen zulke 
financieele offers zal vragen, dat kan worden 
aangenomen, dat daartoe niet zal worden over
gegaan; 3°. dat zij zich afvragen, waarom 
huqne terreinen met zulke bezwarende bepa
l ingen a ls weg- en bebouwingsvoorwaarden 
moeten worden belast, als in aanmerking wordt 
genomen, dat de terreinen rond de Delftsche 
Groenten veiling voor industrieterreinen zijn 
bestemd, terwijl voor de naaste omgeving van 
D en Hoorn en voor de bebouwingen op 
Del ftsch grondgebied tot aan de grens dezer 
gemeente een gesloten, c.q. een half open be
bouwing is vastgesteld, waardoor zij niet aan 
den indrnk kunnen ontkomen, dat wederom 
op hunne kosten de hun in eigendom toebehoo
rende terreinen worden bestemd voor vi ll a
bouw, dus voor stadsverfraaiing; 4°. dat zij 
opmerken, dat bij de huidige bepalingen van 
de bebouwingsbreedte in het uitbreidingsplan 
voor het bouwen van een enkele woning be
schikt zal moeten worden over een terrein
oppervlak van minstens 1000 m2 en voor een 
dubbele woning over minstens 1700 m2, waar
door het onmogelijk zal blijken om op derge
lijke terreinafmetingen rnndabele huizen te 

bouwen en derhalve in de practijk in wezen 
een bouwverbod op hunne terreinen wordt 
gelegd op een wijze, die moreel niet te ver
antwoorden is; 5°. dat ten aanzien van het 
belang der gemeente Schipluiden, met het 
oog op de verschillende gemeentediensten, het 
thans vastgestelde uitbreidingsplan daarmede 
zeker geen rekening houdt, waar immers de 
exploitatie dezer diensten gebaat is , wanneer 
daarvan zooveel mogelijk bewoners profitee,ren 
en daarvan de lasten dragen, hetgeen thans 
onmogelijk wordt gemaakt, en dat zij om deze 
redenen in overweging geven niet tot-goedkeu
ring van het door den raad vastgestelde uit
breidingspla n over te gaan, doch daarin de 
navolgende wijzigingen te doen aanbrengen: 
le. de wegbreedte van den Del [tweg te be
palen op 15 m uit de Hoornsche vaart met 
daaraan grenzend een strook van 5 m, bestemd 
als voortuin; 2e. dat de minste afstand tus
schen de zijgevels zal moeten bedragen 6 m, 
of wel, dat de afstand van den zijgevel tot de 
terre ingrens nergens minde,· dan 3 m zal mo
gen bedragen ; 

dat Geel. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 7 Juli 1936, B . N°. 6334/21 (2e 
afdeeling) G.S. 0

• 145/1, met ongegrond
verklaring van de ingediende bezwaren o. m. 
het uitbreidingsplan " Den Hoorn" hebben 
goedgekeurd, daarbij overwegende, dat de 
Commissie van advies voor de uitbreidings
plannen in Zuid-Holland omtrent deze bezwa
ren o. m. opmerkt: ,,Naast de verkeersbel an
gen van den Rijkswaterstaat is op de vorm
geving van het onderhavige plan van invloed · 
geweest de gedachte, dat Den Hoorn niet aan 
Delft moet worden vastgebouwd. Het aanslui
tende gedeelte van het Delftsche uitbreidings
plan kent dan ook bepalingen, die zelfs nog 
str ingenter zij n, zoowel wat de breedte van de 
wegen, als wat den onderlingen afstand tus
schen de huizen betreft, zoodat er zeker geen 
aanleiding is om in deze tot concess ies over te 
gaan. Wat de vijf punten betreft, waarin re
clamanten hun bezwaren neerleggen, mogen 
wij het volgende opmerken: 

1 °. Dat voor den Delftweg met een belang
rijk mindere verkeersbreedte wu kunnen wor
den volstaan, indien het slech ts om het locale 
verkeer van Sch ipluiden ging, kunnen wij niet 
ontkennen; adressanten zien echter over het 
hoofd, dat de Del ftweg, als schakel tusschen 
het provincial e wegennet in het Westland en 
Delft van groote interlocale beteekenis is. 
Reeds eerder merkten wij op, dat de Commis
s ie geen bezwaren heeft tegen het reduceeren 
van de breedte der Hoornsche Kade van 13 
tot 10 m, mits de voortuindiepte in dat geval 
met 3 m wordt vergroot. 2°. Inderdaad zij n 
enkele bebouwde gedeelten der wegen in kwes
tie (met name in de gemeente Delft) zeer 
smal. Er bestaan echter plannen om op 
Delftsch gebied voor die gedeelten tot dem
ping van het water over te gaan, waardoor 
t.z.t. inderdaad een weg van voldoende breedte 
zal worden verkregen, zood at in casu geen 
noodelooze offers zullen worden gevraagd. 
3° . D at de gronden rond de Del ftsche Groen
tenveiling tot industrieterrein zijn bestemd, 
lijkt ons log isch, vooral, nu die beste=ing 
zich niet verder in de richting van Delft u it
strekt, da n het laatste gebouw van de reeds 



279 28 JUNI 1937 

bestaande stelselmat ige bebouwing. Het onbe
bouwde gedeelte tusschen Den Hoorn en Delft 
is echter, evenals de terreinen langs andere 
wegen buiten de stelselmatige ui tbreiding, 
volkomen log isch voor meer verspreide bebou
wing bestemd. 4 °. Bij de huidige bepaling der 
bebouw ingsvoorschriften is bij een vrijstaand 
huis van 6.50 m breedte een terrei nbreedte 
van 26.50 m vereischt, wat bij een diepte van 
40 m tot een grondoppervlak van 1460 m2 
leidt. Voor twee huizen aaneen bedraagt de 
vere ischte grondoppervlakte bij 40 m terrein
diepte 860 m2 per huis, wat voor verspreide 
bebouwing buiten de kom zeker niet te hoog 
is te achten. 5° . Dat het belang der gemeente 
Sch ipluiden wu zij n ged iend met een bebou
wing, als door reclamanten gewenscht, moeten 
wij bes] ist ontkennen. Tegenover de directe 
voordeelen, die wellicht verbonden wuden zijn 
aan enkele aansluitingen méér op de leidingen 
voor gas, water en electrisch I icht, kunnen 
wovele nadeelen staan, indien de bebonwde 
kom van Den Hoorn aan die van Delft wu 
worden vastgebouwd, dat men met de huizen 
weleens het paard van Troje kan blijken te 
hebben binnengehaald. Ingaan op het voorstel 
der reclamanten moeten wij dan ook beslist 
ontraden"; dat, wat dit rapport betreft, hun 
college zich vereenigt met hetgeen door de 
Commissie werd aangevoerd en het bezwaar 
mitsdien ongegrond acht; dat wat nu de naag 
betreft, of en in hoeverre de plannen, afgez ien 
van de tegen het plan-Den Hoorn door bela ng
hebbenden ingebrachte bezwaren, voor goed
keuring vatbaar zijn, hun college deze vraag 
bevestigend meent te kunnen beantwoorden : 
dat het· weliswaar van oordeel is, dat de plan
nen tekortkomingen vertoonen, welke een her
ziening wenschelijk maken, doch dat het die 
tekortkomingen niet van zoodanigen aard acht, 
dat deswege aan de plannen in het algemeen 
goedkeuring wu moeten worden onthouden; 

dat van het beslu it van Ged. Staten M. de 
Ronde c.s. bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat zij van meening zij n, dat 
Ged. Staten bij hunne overwegingen tot onge
grondverkl ar ing van hun ingediend bezwaar
schrift de door hen ten opzichte van het uit
breidingsplan "Den Hoorn" ter kennis ge
brachte bezwaren in het geheel niet, c.q. zeer 
onvoldoende, hebben weerlegd, zoodat zij daar
uit concludeeren, dat de door hen ter kennis 
gebrachte bezwaren voor Ged. Staten voldoen
de steekhoudend hadden kunnen zij n, om de 
goedkeuring aan het onderwerpelijke uitbrei
dingsplan te onthouden; dat naar hunne mee
n ing derhalve Ged. Staten het onderwerpelijke 
uitbreidingsp lan ten onrechte hebben goedge
keurd; dat naar hunne m een ing deze conclusie 
geen misvatting is, daar vrijwel alle leden 
yan den gerneenteraad van Schipluiden hunne 
inzichten inzake het onderwerpelijke uitbre i
dingsplan deelen, hetgeen blijkt uit een bij 
het beroepschrift in afschrift overgelegde ver
klaring; 

0. dat de appell anten bl ij kens hun, bij Ged. 
Staten van Zuid-Holland ingediend, bezwaar
schri ft, waarnaar zij in hun beroepschrift ver
wijzen, a lsnog deze wijzigingen in het uitbrei
dingsplan wi ll en zien aangebracht, dat de 
wegbreedte van den Delftweg wordt bepaald 
op 15 meter u it de Hoornsche vaart met daar- , 

aan grenzend een strook van 5 meter, bestemd 
als voortuin, alsmede, dat de m inste a fstand 
tusschen de zijgevels zal moeten bedragen 6 
meter, of wel , dat de afstand van den zijgevel 
tot de terreingrens nergens m inder dan 3 me
ter zal mogen bedragen; 

dat de eerstbedoelde wijziging reeds hierom 
niet kan worden aangebrach t, omdat de Delft
weg een Rij ksweg is, waarvan de breedte vol
gens het Rijkswegenplan 19 m moet bedragen ; 

dat, wat de tweede, door de appell anten ver-. 
langde wijziging betreft, Wij met den Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting) van oordeel zij n, dat het niet 
juist wu zijn om op het, buiten de bebouwde 
kom gelegen, terrein van de appe ll anten een 
di ch tere bebouwing toe te staan, aangezien 
zulks de harmonische ontwikkeling van de 
gemeente wu verstoren, die nabij de kom een 
dichtere bebouwing en aan de buitenwegen 
slechts een verspreide bebouwing eischt; 

dat de gemachtigde van de appell anten in 
de openbare vergadering van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Gesch ill en 
van Bestuu r, waarin qver deze zaak verslag is · 
uitgebracht, nog heeft aangevoerd, dat de 
hierbedoelde omgeving reeds thans elk l an
del ijk schoon mist, ten gevolge van de aan
wezigheid van arbe iderswoningen, warenhuizen 
en vei li ngsgebouwen e. d. , doch dat ook d it 
bezwaar niet opgaat; 

dat het immers blijkens een nader, op ver
wek van de evengenoemde Afdeeling u itge
bracht ambtsbericht van den Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) bij 
het onden verpelijke uitbreidingsplan niet gaat 
om landelij k schoon, doch om het behoud van 
een nog eenigermate landelij k karakter van 
de_ze, buiten de bebouwde kom gelegen ter
reinen· 

dat ~amelijk moet worden voorkomen, dat 
de bebouwde kommen van op grooten afstand 
van elkaar gelegen gemeen ten, in het onder
werpelijke geval Schipluiden en Delft, zo uden 
worden aaneengebouwd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

28 htni 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 6.) 

Op de schriftuur kan, daar de bij art. 
433 lid 2 Sv. gestelde termijn niet is in
achtgenomen, niet worden gelet. 

Ambtshalve : De Kantonr. heeft bewezen 
verklaard, dat req . het houten gebouw 
7.,onder toestemm ing van B . en W. in de 
eerste helft van 1936 tot won ing in ge
bruik heeft genomen, zulks terwijl dit 
laatstelij k niet als won ing gehezigd was. 
Uit den inhoud der tot het bewijs gebe
zigde bewijsmiddelen kan echter niet wor
den afgeleid, dat het gebouw " laatstelijk" 
- d . w . z. vóór de eerste helft van 1936 
- niet als woning gebezigd was en sch ijnt 
veeleer het tegendeel te volgen. Het vonn is 
is derhalve niet naar den e isch der wet 
met redenen omkleed. 
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Op het beroep van J . L. B., journalist te 
Maartensdijk, requirant van cassatie tegen 
een te zijnen laste gewezen vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Utrecht van 6 April 1937, 
houdende bevestiging, in hooger beroep, van 
eene door het Kantongerecht te Utrecht op 
15 Januari 1937 gedane uitspraak, waarbij 
requirant, ter zake van "wnder schriftelijke 
vergunning van B. en W. krachtens eenig 
zakelijk recht tot woning in gebruik nemen 
een gebouw, laatstelijk niet a ls woning ge
bezigd", met aanhaling van de artt. 1, 6, 59 
cijfer 2, 67, 68 en 78 van de Woningwet, 23, 
91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijftien gulden en tien dagen vervangende 
hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
0. dat bij den H. R. op den dag der te

rechtzitting is binnen gekomen eene schriftuur, 
inhoudende grieven tegen het bestreden von
nis, doch op dit stuk geen acht kan worden 

· geslagen, daar de bij art. 433 lid 2 Sv. ge
stelde termijn daarbij niet is in acht genomen; 

0. echte r ambtshalve: 
dat bij het bevestigde vonnis ten laste van 

requirant, overeenkomstig de inleidende dag
vaarding, is bewezenverklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
in de eerste helft van het jaar 1936 te Bunnik 
zonder schriftelijke vergunning van B . en W. 
dier gemeente, als eigenaar van een houten 
gebouw, gelegen op een perceel grond aan de 
Maatschapslaan aldaar, van welk gebouw de 
afmetingen binnenzijds bedroegen ongeveer 
2.40 m hoog (aan de voorzijde), ongeveer 
2.07 m hoog (aan de achterzijde), ongeveer 
4 m lang, ongeveer 2.42 m breed, dit gebouw 
in gebruik genomen heeft tot woning, zulks 
terwijl dit laatstelijk niet a ls woning gebezigd 
was · 

o.' dat de Kantonrechter, wat het slot dier 
bewezenverklaring betreft, heeft overwogen , 
dat hij als bewezen en vaststaande aanneemt, 
dat verdachte - die in 1932 het bij dagvaar
ding bedoelde gebouw heeft geplaatst - steeds 
heeft bedoeld dit gebouw, bestaande uit twee 
vertrekken, tot eenigen vorm van huisvesting 
te zullen gaan inrichten en als wodanig te 
zullen gaan benutten, en derhalve tot woning 
in gebruik te nemen en hij daartoe definitief 
is overgegaan in het jaar 1936; 

dat echter uit den inhoud der tot het bewijs 
gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden 
afgeleid, dat, gelijk is bewezenverklaard, het 
gebouw "laatstelijk" - dat wil zeggen vóór 
de eerste helft van het jaar 1936 - niet a ls 
woning gebezigd was en veeleer uit die ,e
wijsmiddelen, zoo onder andere uit de ver
klaring van getuige Goosen, dat zij verdachte 
sinds F ebruari 1934 kent en sindsdien drie 
dagen per week in gemeld getimmerte bij 
hem komt en dat het op 24 October 1936 
daarin aanwezige meubilair, zich daarin reeds 
in 1934 bevond, het tegendeel schijnt te vol
gen; 

dat het eenige, dat wijst op eene veran
dering van den toestand in de eerste helft 
van 1936, is de verklaring van den getuige 
Meems, dat er aanvankelijk slechts weinig 

menschen op bezoek kwamen, later echter, en 
wel in de eerste helft van het jaar 1936 en 
daarna, er velen op bewek kwamen en er 
toen ook klachten dienaangaande uit de om
geving kwamen, doch daaruit niet kan worden 
afgeleid, dat het gebouw in de eerste helft 
van 1936 wèl en te voren niet als woning 
werd gebezigd; 

0. dat het bevestigde vonnis derhalve niet 
naar den eisch der wet met redenen is om
kleed, waardoor het op straffe van nietigheid 
gegeven' voorschrift van art. 359 lid 2 in ver
band met de artt. 398, 350 en 358 Sv. is ge
schonden, terwijl de Rechtbank door, in stede 
van dit vonnis te vernietigen, het te bevesti
gen, datzelfde voorschrift in verband met de 
artt. 415 , 425 en 423 van genoemd Wetboek 
heeft geschonden ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
R echtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ter berechting en a fdoening op 
het bestaande hooger beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Lie1·.] 

( . J .) 

28 J uni 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. artt. 3 en 
6bis.) 

Kantonr.: Het verwee r van verd ., dat 
art. 3 M.- en R.Regl. hier niet van toe
passing kan zijn, daar hier art. 6bis van 
het Regl. van toepassing is, moet worden 
verworpen. Op het door verd. gepleegde 
feit [op den openbaren weg met een vier
wieli g motorrijtuig niet naar behooren 
naar rechts uitgeweken bij het tegenkomen 
van een met paard bespannen voertuig] is 
art. 3, lid 2, sub a zeer zeker van toepas
sing; de mogelijkheid of art. 6bis tevens is 
overtreden kan buiten be chouwing blijven. 

H. R.: Req., die betoogt, dat art. 3, lid 
2 sub a in zijn onderdeelen voor de bewe
zenverklaarde casuspositie tegenstrijdige 
gedragingen voorschrijft, en meent dat 
a lthans, bij zijn beroep op art. 42 Sr. 
[omdat in zijn rijrichting een voertuig was 
dat door hem werd ingehaald] de Kan
tom. niet had mogen volstaan met zijn 
bovengemelde overweging, ziet voorbij, dat 
onder omstandigheden a ls door req. aan
gevoerd, een verplichting tot inhalen niet 
bestaat, integendeel wodanig inhalen door 
art. 6bis wordt gewraakt, weshalve dan 
ook de toepasselijkheid van art. 3, lid 2, 
sub a daardoor niet wordt verlet. 

Op het beroeep van Th. A. B., arts te \Vehl , 
1·equirant van cassatie tegen een vonnis van 
het Kantongerecht te Terborg van den 27 
April 1937, waarbij requirant ter zake van 
" het als bestuurder van een motorrijtuig op 
den weg met hetgeen door hem wordt ·bestuurd 
niet behoorlijk uitwijken naar rechts bij het 
tegenkomen van rij- of voertu igen", met aan
haling van de artt. 3, lid 2, sub a, 73, 88 van 
het Motor- en Rijwielreglement, 2 sub 5, 28 , 
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30, 39 der Motor- en Rijwiel wet, is veroordeeld 1 

tot een geldboete van drie gulden en een ver
vangende hechtenis van drie dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Terborg verklaarde bij 
schriftelijk vonnis van 27 April 1937 ten laste 
van requirant bewezen, dat hij in den voor
middag van den 28 Januari 1937 te ongeveer 
10¾, uur te Wehl , heeft gereden over den 
voor het openbaar verkeer openstaanden rij
weg, de Dorpstraat, met een door hem be
stuurd vierwielig motorrijtuig en daarmede 
niet behoorlijk is uitgeweken naa r rechts bij 
het tegenkomen van een met een paard be
spannen voertuig. 

Hij gaf enz. 
De bewijsmiddelen, waarop de K antonrech

ter deze veroordeeling doet steunen berusten 
volgens het vonnis hierop, nadat verdachte ter 
terechtzitting heeft bekend : dat hij ten tijde 
en plaats bij dagvaarding bedoeld als bestuur
der van een automobiel reed ; dat hij een 
paard en wagen, die van tegenovergestelde 
richting naderde en daarbij stil hield links 
gepasseerd heeft; dat hij daarbij op de klin
kers kwam en alzoo van den rijweg verdween; 
dat hier art. 6bis Motor- en Rijwielreglement 
van toepassing is en dit niet is telastegelegd 
en dat hij om deze redenen moet worden vrij
gesproken," dat blijkt uit het ter terechtzit
ting medegedeelde op den ambtseed opge
maakt proces-verbaal (als bevattend: de be
vinding van den relatant), dat hij persoonlijk 
waargenomen heeft, dat verdachte op den 28 
Januari 1937 des voormiddags omstreeks 10¾, 
uur als bestuurder van een vierwielige auto
mobiel daarmede reed over den voor het open
baar verkeer openstaanden rijweg, de Dorp
straat in de gemeente Wehl ; dat voor deze 
auto 1·eed een met een paard bespannen wagen 
en uit de tegenovergestelde richting naderde 
een eveneens met een paard bespannen wagen ; 
dat voertuigen en auto in beweging waren en 
niet hebben stil gestaan; dat verdachte,met 
zijn auto naar links uitweek en aldus de tegen
liggende wagen aan den voor verdachte lin
kerkant passeerde ; dat de weg aldaar zoo 
breed is, dat vier auto's elkaar kunnen pas
seeren; dat de weg geheel verhard is, in het 
midden met keisteenen, aan de zijkanten met 
klinkers. 

De inhoud van dit proces-verbaal heeft ver
ba] isant, als getuige gehoord, bevestigd. 

Nog vermeld ik thans, omdat hetgeen in 
cassatie wordt aangevoerd , daarmede verband 
houdt, als inhoud van het vonnis, dat requi
rant verschillende gronden heeft aangevoerd, 
welke tot niet-strafbaarheid zouden le iden, 
welke de Kantonrechter heeft verworpen. 

De Kantonrechter zegt in zijn vonnis dien
aangaande het volgende: 

0. dat wel is waar verdachte meent niet 
strafbaar te zijn omdat ten l ste tegen! iggende 
wagen zou hebben stil gestaan, doch dit ver
weer wordt verworpen, omdat uit de getuigen
verklaring duidelijk het tegendeel is gebleken 
en ten 2de art. 3 Motor- en Rijwiel reglement 
niet van toepassing kan zijn daar hier art. 
6bis van het Motor- en Rijwielreglement van 
toepassing zou zijn en dit niet is telastegelegd; 

0. dat ook dit verweer wordt verworpen; 
dat Wij toch waar alle elementen van het bij 
art. 3 ten 2e Motor- en Rijwielreglement straf
baar gestelde aanwezig en bewezen zijn, dit 
artikel zeer zeker van toepassing achten en de 
mogelijkheid of art. 6bis van dit reglement 
tevens overtreden is, in deze buiten beschou
wing kan blijven en ten Se dat verdachte bij 
het passeeren van den rijweg zou zijn ve1·
dwenen ; 

0. dat ook dit verweer niet opgaat; dat 
toch het gedeelte waarop verdachte uitweek 
wel is waar bestraat was met een ander soort 
steen als het middengedeelte , doch uit niets, 
blijkt, dat het daardoor ophield deel van den 
rijweg uit te maken. 

In cassatie gekomen zegt requirant bij; 
schriftuur, 

,,dat hij zich gegriefd acht door dit vonnis. 
en de navolgende cassatiemiddelen voorstelt: 

S., althans v. t. van a rt. 3, 2e lid, van het 
Motor- en Rijwielreglement, door dit artikef 
op het bewezen verklaarde van toepassing te· 
achten, hoewel dit artikel in zijn onderdeelen 
voor de bewezen verklaarde casuspositie tegen
strijdige gedragingen voorschrijft; 

Subsidiair: 
S., althans v. t. van art. 42 Sr. in verband'. 

met de artt. 350 en 52 Sv. en art. 3 2de lid, 
van het Motor- en Rijwielreglement door te 
beslissen, dat verdachte strafbaar is en deze
strafbaarheid slechts te baseeren op de over
weging, dat alle elementen van het bij art. 
3, ten 2e, Motor- en Rijwiel reglement (de 
Kantonrechter heeft blijkbaar bedoeld art. 3, 
ten 2e, sub a, Motor- en Rijwielreglement} 
strafbaar gestelde aanwezig zijn, zulks hoeweF 
verdachte een beroep heeft gedaan op art_ 
42 Sr." 

Ter toelichting hiervan stelt hij : 
" Art. 3, lid 2, Motor- en Rijwielreglement 

houdt niet in een verbod, doch legt op een 
verplichting om op bepaalde wijze uit te 
wijken. Het artikel verbiedt niet het passeeren 
in bepaalde situaties (dit, doet art. 6bis Motor
en Rijwielreglement) , doch veronderstelt het 
passeeren. 

Uit de in het proces-verbaal der zitting op
genomen verklaring van den verbalisant 
Hoekstra en uit diens ter zitting medegedeeld 
ambtseedig proces-verbaal met de daarbij be
hoorende situatieteekening blijkt, dat 2 met 
een paard bespannen wagens elkaar uit tegen
overgestelde richting r akelings passeerden, 
toen verdachte deze, links uitwijkende, voor
bijreed. Derhalve is naar de letter Z9owel het 
sub a als het sub b vermelde voorschrift van 
art. 3 lid 2 M. R. R eg!. van toepassing. Aan
gezien dit twee tegenstrijdige voorschriften 
zijn, die niet tegelijkertijd kunne n worden 
uitgevoerd, moet worden geconcludeerd, dat 
dit artikel, naar de bedoeling geïnterpreteerd, 
niet geschrevef\ kan zijn voor het onderhavige 
geval (art. 6/iis M. R.Regl. is van toepass ing )_ 

Acht men het artikel desalniettemin wèl 
toepasselijk, dan ",al verdachte ongetwijfeld 
een beroep kunnen doen op art. 42 Sr. Jmmers 
a ls inhaler van een wagen schrijft het sub 1, 
vermelde naar links uitwijken voor, hetgeen 
hem verhindert op te volgen het sub a ver
melde voorschrift, hetwelk verdachte als tegen
komer van een voertuig heeft na te komen." 
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Ik meen dat het middel niet tot cassatie kan 
le iden, gelet op art. 99 R. 0 . omdat het alleen 
bestr ij dt de weerlegging van de door requ irant 
bij den K antonrechter aangevoerde strafu it
sl uitingsgronden. 

E r deed zich , wanneer ik let op den gehee
len fe itelijken toestand in deze zaak, zooals 
d ie u it de gegevens waarvan de H . R. kennis 
kan nemen, blij kt, een geval voor, waarbij 
zoowel art. 3 lid 2 sub a a ls art. 6bis van het 
Motor- en R ijwielreglement in aanmerking 
zouden kunnen komen . 

Overtreding van de eerstgenoemde bepaling 
is echter alleen telastegelegd en de Kanton
rech ter heeft deze ronder verzuim van vormen, 
waarvan cassatie moge! ijk zou zij n en eveneens 
ronder verkeerde toepassing of schend ing der 
wet, bewezen verklaard en strafbaar geoor
deel d. 

Het beroep op art. 42 Sr. gaat m. i. even
min op. De voorschriften onder a en b van 
art. 3 lid 2 Motor- en Rijwielreglement staan 
naast elkaar, niet tegenover elkaar, roodat 
men niet met beroep op het voorschrift sub b, 
dat sub a mag overtreden. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat het middel 
niet tot° cassatie kan leiden en concludeer, dat 
het beroep worde verworpen. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op het middel van cassatie, dooi· den 

requ irant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qual ificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard: dat h ij enz. zie 
conclusie; 

dat de Kantonrechter daarbij, op een ver
weer van requirant dat art. 3 Motor- en R ij 
wielreglement h ier niet van toepass ing kan 
zijn, daar hier art. 6bis van het Motor- en 
R ijwielreglement van toepassing zou zij n en 
d it n iet is ten laste gelegd, heeft overwogen, 
dat di t verweer wordt verworpen; dat W ij 
toch waar a lle elementen van het bij art. 3 
ten 2e (lees: art. 3 lid 2 onder a) van het 
Motor- en R ijwielreglement strafbaar gestelde 
aa nwezig en bewezen zijn, dit artikel zeer ze
ker van toepassing' achten en de mogelij kheid 
of art. 6bis van dit reglement tevens overtre
den is in deze buiten beschouwing kan bl ij ven ; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat daarbij wordt voorbij gezien, dat onder 
de omstandigheden als door requirant aange
voerd, een verplichting tot inhalen niet be
staat, integendeel roodanig inhalen, gel ij k 
1·equirant erkent, door art. 6bis van het regle
ment wordt gewraakt, doch dan ook de toe
passelij kheid van art. 3, lid 2, sub a van het 
reglement daardoor n iet wordt verlet; 

dat het m iddel dus niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

1 28 Juni 1937 . ARREST van den Hoogen 
R aad . (Wegenbelasti ngwet (Motorrij tui 
genbelastingwet) art. 6; Sv. art. 358. ) 

De voor den Pol itierechter door req. 
a fgelegde verklaring: ,,i k erken de feiten, 
in het p.v., waarvan de korte inhoud is 
medegedeeld, omschreven . H et was een 
proefrit waarvoor geen belasting verschul 
digd is . De kaart, d ie de cha uffeu r bij 
zich had, was hem per abu is medegegeven" 
is kennelijk a ldus op te vatten , dat requi 
rant zich voor d ien rechter ui tdrukkelijk 
heeft beroepen op de niet-versch uld igdheid 
van belasting vo lgens art. 6, l id 1 onder b 
der Motorrij tuigenbelastingwet. De poli t ie
rechter, had daammtren t bepaalde lijk een 
bes] issi ng moeten geven. 

Op het beroep van H. R. T ., d irecteu r eener 
N . V . te Rotterdam, requirant van cassatie 
tegen een mondel ing vonn is van den Polit ie
rechter bij de Arr. -Rechtbank te R otte rdam 
van den twaalfden Maart 1937, waarbij h ij , 
ter zake van "het a ls houder van een motor
r ij tui g daarmede op den openbaren weg doen 
r ijden, ronder dat daarvoor de verschuldigde 
belasting, als bedoeld in art. 1 der Motor
r ij tuigenbelastingwet, is voldaan", met aan
hali ng van de artt. 1, 2, 3, 7, 9, 17, 22, 23, 24, 
43 der Motorrij tuigenbelastingwet van 30 Dec. 
1926 S. 464, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van tien gulden en vier dagen ver
vangende hechtenis . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het m iddel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schr iftuur: S., al thans 
v. t. van art. 359 Sv., daar de besli ssing, dat 
het feit door den verdachte is begaan, niet 
steunt op daartoe redengevende feiten of om
stand igheden; 

0 . dat blijkens de Aanteekening van het 
mondeling vonnis, ten laste van requ irant is 
bew~zenverklaard - met qualificatie en straf
oplegging als voormeld - het hem bij dag
vaarding ten laste gelegde, te weten: ,,aange
zien de N. V . T.'s Garagebedr ij f, gevestigd 
te Rotterdam, op of omstreeks 23 September 
1936 te Rotterdam, terwijl zij was houdster 
van een motorrijtuig op meer dan twee wielen , 
daarmede op den openbaren weg door H. S., 
wien zij daartoe opdracht had gegeven, heeft 

, doen rijden, althans will ens en wetens heeft 
toegelaten, dat genoemde H. S. daarmede op 
den openbaren weg reed, zonder dat daarvoor 
de verschuldigde bel asting, als bedoeld in 
art. 1 van de Motorrij tuigenbelasting-wet, was 
voldaan, namelijk slechts belasting was vol
daan a ls zoude het motorrij tuig een gewicht 
hebben van 1550 K ilogram, terwij l het in 
waarheid een gewicht had van 2100 Kilogram , 
a lles terwijl de verdachte was l id van het 
bestuur (directeur) van genoemde naamlooze 
vennootschap; " 

0. dat de Pol itierechter deze bewezenver
klaring heeft doen steunen op de navo lgende 
bewijsmiddelen: 

a. een ambtseedig proces-verbaal op 3 Dec. 
1936, opgemaakt door P. Souke en A. den 
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Ouden, ambtenaren der directe belastingen te 
Rotterdam, voorzoover inhoudende dat verbali 
santen op t ij d en p i aats bij dagvaa rding ver
meld hebben geconstateerd, dat H. S. a ls 
bestuurder van een motorrij tuig daarmede 
heeft gereden op den openbaren weg; dat 
deze toen desgevraagd een wegenbelasting
kaart heeft getoond, naar rato van een ge
wicht van 1550 K.G. van het motorrijtuig; dat 
na weging onder toezicht van verbalisanten 
dit gewicht bleek te zijn: 2100 K.G.; 

b. een ambtseed ige verklaring van den Ont
vanger der Directe Belastingen te Rotterdam, 
le kantoor, inhoudende, dat de N. V . T.'s 
Garagebedrijf te Rotterdam op het tijdstip van 
de bekeur ing de wegenbelasting voor het in 
bovengenoemd proces-verbaal bedoeld motor
rijtuig had betaald naar rato van een gewicht 
van 1550 K.G. van het motorrijtuig; dat de 
vestigingsplaats der vennootschap op het t ijd
stip van de bekeuring tot zijn dienstkring 
behoorde; 

0. ambtshalve : 
dat, bi ijkens het proces-verbaal der terecht

zitting, requ irant heeft opgegeven: ,,i k erken 
de feiten, in het proces-verbaal, waarvan de 
korte inhoud is medegedeeld, omschreven. H et 
was een proefrit waarvoor geen belasting ver
schuldi gd is. De kaart, die de chauffeur b ij 
zich had , was hem per abuis meegegeven." 

0. dat dit verweer kennel ijk a ldus is op te 
vatten, dat requirant zich voor den Politie
rechter uitdrukkel ijk heeft beröepen op de 
n iet-verschuldigdheid van belasting vol gens 
art. 6 1 id 1 onder b der Motorrij tuigenbelas
t ingwet en de Poli tierechter, ingevolge het op 
straffe van nietigheid gegeven voorschrift van 
art. 358 lid 3, in verband met de artt. 367, 
350, 358 lid 2, 359 Sv., gehouden was daarom
trent bepaaldelijk eene beslissing te geven, 
hetgeen echter niet is geschied; 

0. dat, nu het vonnis reeds op dien grond 
niet in stand kan blijven , een onderzoek naar 
het voorgedragen middel van cassatie achter
wege kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
R echtdoende krachtens art. 106 der R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoen ing op 
de bestaande dagvaarding. 

[ Gewezen 011e1·eenkornstig de co·n clnsie va,, 
den Advocaat-Generaal van Lier.] 

(N. J.) 

28 .Juni 1937. ARREST van den Hoogen 
R aad. (M.- en R.Regl. art. 6; Wet B. 0. 
art. 99.) 

Daar het bewezenverklaarde - waa rin 
sprake is van een 11 vel'keersheuvel '', zonder 
eenige nadere feitelijke aanduiding, zoodat 
het woord "verkeersheuvel" niet zu iver 
qualitatief kan worden opgevat - gehee l 
past in de omschrijving van de ten dezE, 
toegepaste bepali ng van art. 6, li d 4 onder 
b v. h. M. - en R .R egl., kan de grief, dat 
de Kantonr. het bewezene ten onrechte 

strafbaar heeft geoo1·deeld niet slagen. 
De grief, dat de Kantonr . het woord 

,.verkeersheuvel" , dat in de t.1.1. en be
wezenverklaring moet geacht worden te 
zijn gebezigd in den zin , welke dit woord 
in het M .- en R.Regl., bepaling in art. 6, 
lid 4 onder b, heeft, on juist heeft opgevat., 
welke grief hierop neerkomt, dat de Kan
tonr. niet op den grondslag der t. 1.1 . zon 
hebben beraadslaagd en besli st, kan n iet 
worden onderzocht (art. 99, 1 id 2 Wet 
R. 0.). 

[Anders implicite Adv.-Gen . van Lie r, 
die van oordeel is, dat er geen reden is 
den term "vel'l<eersheu ve l" in een beperk
ten zin op te vatten en e lk vel'hoogd dee l 
van den weg bestemd om te d ienen in het 
belang van het verkeer a ls een ve rkeers
heuvel is aan te merken.] 

Op het beroep van Jhr. Mr. W. F . C. v. L. 
d. J., adv. en proc. te 's-Gravenhage, re
quirant van cassatie tegen een te zij nen laste 
gewezen vonnis van het Kantongerecht te 
' s-Gravenhage van 16 Maart 1937, waarbij hij, 
ter zake van "als bestuurder van een motor
rij t uig dit op een weg in stilstand hebben 
anders dan tot het onmiddellijk uit- of inlaten 
of uit- of instappen van personen of tot het 
onmiddellijk laden of lossen van goederen 
naast een. verkeersheuvel", met aanhaling van 
de artt. 2, 28 van het Motor- en Rijwielregle
ment, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van vijft ig centen en één dag vervan
gende hechtenis. 

Conclusie van den Adv. -Gen. van Lier. 

De Kantonrechter te 's-Gravenhage ver
klaarde bewezen, dat requirant te 's-Graven
hage op 12 D ecember 1936 omstreeks 16 uur 
als bestuurder van een vierwielig motorrij tu ig 
dat motorrijtuig op den voor het openbaar ver
keer openstaanden r ijweg de Groenmarkt in 
sti lstand heeft gehad anders dan tot het on
middellijk uit- of inladen of uit- of instappen 
van personen of het onmiddellijk laden of 
lossen van goederen naast een op dien weg 
gelegen verkeersheuvel. 

Met toepassing enz. 
Tegen de uit praak wordt opgekomen met 

het middel: 
S ., althans v. t. van de artt. 6, a linea 4 

sub b, 73 Motor- en Rijwielreglement, 350, 
351, 352, 358, 359, 398 Sv., 

omdat de K antonrechter het bewezenver
klaarde strafbaa l' oordeel t hoewel de verhoog
de deelen van den weg, dienende om de voet
gangers een wijkplaats te geven voor het ver
keer, onafhankelijk van grootte of vonn, niet 
zijn verkeersheuvels. 

I n het met 1 November 1936 in werking 
getreden nieuwe Motor- en Rijwielregl ement 
is de term "verkeersheuvel" ingevoerd; daar• 
van is sprake in art. 3bis lid 2, art. 3ter lid 
1 en lid 2, en art. 6 lid 4 sub b. Het laatste 
artikel houdt het verbod in voor den bestuur
der, het motorrijtuig naa t een verkeersheuve l 
of binnen een afstand van 8 meter daal'van in 
stilstand te hebben, wanneel' dat niet noodig 
is voor in- of uitlaten, uit- of instappen o[ 
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onm iddellijk laden en lossen. H et gaat in dit 
geding om de verhooging, gelegen op de 
Groenmarkt alhier. In het middel wordt er 
van uit gegaan, dat er verschi l bestaat tus
schen een verkeersheuvel , welke dient voor het 
verkeer, en een vluchtheuvel, welke dient om 
den voetgangers een wijkpl aats te verschaffen. 
In de artt. 53a en 53d van de Algemeene 
Politieverordening voor 's-Gravenhage komt 
de term "vluchtheuvel" voor, terwijl in art. 
50a van deze politieverordening gesproken 
wordt van een " instapheuvel". In woverre 
deze artikelen voorzagen in een onderwerp, 
dat in het vroegere motor- en rijwielreglement 
niet geregeld was, maar waarvoor in het 
nieuwe Motor- en Rijwielreglement thans een 
regeling getroffen is, hebben deze bepalingen 
der gemeentel ijke verordening krachtens a rt. 
194 der Gemeentewet, opgehouden te gelden. 

Ik zie geen reden den term "verkeersheuvel" 
in een beperkte zin op te vatten en een 
"vluchtheuvel" daaronder niet te rangsch ikken 
woals in het middel wordt gewenscht. E lk 
verhoogd deel in den weg bestemd om te die
nen in het belang van het verkeer, is naar 
mijn meening als een verkeersheuvel aan te 
merken. Een dergelijke heuvel zal dan kunnen 
dienen om het rijverkeer te le iden, maar zal 
ook dienstig kunnen zijn, om den voetgangers 
gelegenheid te geven op een voor het verkeer 
veilige plaats te toeven. Art. 3bis, lid 2 van 
het Motor- en Rijwielreglement spreekt dan 
ook van een langs de trambaan aanwezig 
zijnde "verkeersheuvel". Met de opvatting, dat 
een wogenaamde vluchtheuvel niet onder de 
algemeene term verkeersheuvel wu vallen, kan 
ik mij dus niet vereenigen, zoodat het middel 
m.i. niet gegrond is en mijn conclusie strekt 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zip. 
conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komsti g de dagvaarding, ten laste van requi 
rant is bewezenverklaard, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld , dat hij te 's-Gra
venhage op 12 December 1936 enz. (zie con
clus ie); 

0. betreffende het middel van cassatie: 
dat de daarbij opgeworpen g1·ief, dat de 

Kantonrech ter het bewezen verklaarde ten on• 
rechte strafbaar heeft geoordeeld. niet kan 
slagen, omdat het bewezenverklaarde - waar in 
sprake is van een "verkeersheuvel" , zonder 
een ige nadere feitelijke aanduiding, zoodat 
het woord "verkeersheuvel" niet zuiver quali
ficatief kan worden opgevat - geheel past in 
de omschrijving van de ten deze toegepaste 
bepaling van art. 6 lid 4 onder b van het 
Motor- en Rijwielreglement ; 

dat het middel echter, blijkens de toelich
t ing, er den Kantonrechte r eene grief van 
maakt, dat hij het woord "verkeersheuvel" , 
dat in de te lastelegging en bewezenveTklaring 
moet geacht worden te zijn gebezigd in den 
zin , welke dit woord in het Motor- en Rijwiel-

reglement, en in het bijwnder in genoemde be
paling van dat Reglement, heeft - onjuist 
heeft opgevat, doch die grief, welke hierop 
neerkomt, dat de Kantonrechter niet op den 
grondslag der telastlegging wude hebben be
raadslaagd en beslist, niet kan worden onder
wcht, omdat zij betreft een ander verzuim van 
vormen, dan wodanige verzuimen, welke, in 
gevolge art. 99, lid 2 der Wet op de Rechter
lijke Organisatie, bij uitsluiting tot vernieti
ging van een Kantongerechtsvonnis zouden 
kunnen le iden ; 

0 . dat het middel derhalve geen doel kan 
treffen· 

Verw~rpt het beroep. (N. J .) 

28 J uni 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 436; Wet Uitoef. Geneesk. 
art. 1.) 

De grief, dat de Rechtb. ten onrechte 
heeft aangenomen, dat het met de h and 
strij kende be~vegingen maken in de na
bijhe id van de ziek geachte lichaamsdeelen 
zonder evenwel het lichaam aan te raken, 
het verleenen van geneeskundigen bijstand 
zou uitmaken, kan req . niet baten, daar 
hetgeen hij deed de werkelijke of voorge
wende strekking had genezende werking 
op den zieken mensch uit te oefenen en 
daarom ook terecht door de R echtb. als 
uitoefening van de geneeskunst is be
schouwd. D aarvan is toch niet enkel 
sprake, indien een middel wordt gebezigd 
of een methode wordt toegepast, steunen
de op de door de wet tot het bekomen 
der bevoegdheid tot uitoefening der ge
neeskunst vereischte kennis en e rvaring. 

Op het beroep van A. K. , magnetiseur te 
Amsterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonn is van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
van 20 April 1937, waarbij in hooger be roep, 
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het K antongerecht te Amsterdam van 25 
Nov. 1936, rnquirant ter zake van: ,,niet toe 
gelaten tot de uitoefening van een beroep 
waartoe de wet eene toelating vordert, bniten 
noodzaak dat bedrij f uitoefenen", met aan
haling van de artt. 436, eerste lid, 23 Sr., 
1 der Wet van 1 Juni 1865, S. 60, is veroor
deeld tot eene geldboete van vijft ig g ulden en 
een vervangende hechtenis van vijf en twintig 
dagen. 

De HoogEl R aad, enz . ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee,· 

Donner· 
Gelet ' op het middel van cassati e, namens 

den requirant voorgesteld bij p le idooi en lui 
dende: 

S ., a lthans v. t. van art. 1 van de \Vet 
regelende de uitoefening van de Geneeskunst 
en art. 436 Sr., doordat de Rechtbank ten 
onrech te heeft aangenomen, dat het met de 
hand strijkende bewegingen maken in de 
nabijheid van de ziekgeachte I rchaa msdeel en 
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ronder evenwel het lichaam aau te raken, het 
verleenen van geneeskundigen bijstand rou 
uitmaken; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qualificatie en straf. 
oplegging als voormeld, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, dat hij te Amster
dam in perceel Banstraat 1 op verschillende 
tijdstippen in den loop van het jaar 1936 aan 
enkele personen, genaamd H . C., oud 30 jaar, 
wonende te Amsterdam en S. B., oud 45 jaar, 
wonende te Amsterdam, welke personen zich 
ter genezing van hun kwalen, bestaande vol
gens opgave in respectievelijk hoofd- en maag
pijn en beenwond, tot verdachte hadden ge
wend, bij hen den indruk wekkend, hun ge
rondheidstoestand te kunnen verbeteren, ge
neeskundigen bijstand heeft verleend door bij 
beide eerstgenoemde personen als magnetiseur 
met de hand strijkende bewegingen te maken 
in de nabijheid van de ziek-geachte lichaams
deelen zonder evenwel het lichaam aan te 
raken. 

Na behandeling werd door bovengenoemde 
personen een bedrag aan geld aan verdachte 
ter hand gesteld. 

Door het bovenomschreven verleenen van 
geneeskund igen bijstand als bedrijf, heeft hij 
- verdachte -, niet bevoegd noch toegelaten 
tot de uitoefening van de geneeskunst hier te 
lande, alstoen dat beroep ronder eenigerlei 
noodzaak uitgeoefend, zulks terwijl de wet tot 
het uitoefenen van dat beroep een toelating 
vordert; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassat ie: 

dat - gelijk door requirant ook niet is be
twist - hetgeen hij deed de werkelijke of voor
gewende strekking had genezende werking op 
den zieken menscht uit te oefenen, doch dan 
ook terecht door de Rechtbank als uitoefening 
van de geneeskunst is beschouwd; dat daarvan 
toch niet enkel sprake is, indien een middel 
wordt gebezigd of een methode wordt toege
past, steunende op de door de wet tot het 
bekomen der bevoegdheid tot uitoefening der 
geneeskunst vereischte kennis en ervar ing; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
le iden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ovcreenko.,,,stig de conclusie van 
clen A dw .-Gen. Wijnveldt.] 

(N. J.) 

28 J .,,,,; 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 436; Wet Uitoef. Geneesk . 
art. 1.) 

R eq.'s bezwaar tegen de overweging in 
h et vonnis, dat " het om strafbaar te zijn 
wegens overtreding van art. 436 Sr. vo l
doende is, dat de verd. geneeskund igen 
raad verstrekte, terwijl daarbij onverschil -
1 ig is , of degeen, die dezen raad kwam 
inwinnen, a l dan niet aan een kwaal leed", 
kan hem niet baten. De wet van 1 Juni 
l 865, S. 60, regelende de uitoefening der 

geneeskunst, verstaat toch onder "genees
kundigen raad" het verleenen van genees-, 
heel- of verloskundigen raad a ls bedrijf, 
terwijl onder "geneeskundigen raad" moet. 
worden verstaan een raad, welke de ver
meende of werkelijke strekking heeft om 
genezing van een ziekte of kwaal te be
vorderen. Nergens stelt de wet den eisch 
dat degene, aan wien die raad wordt ver
schaft, inderdaad ziek is. 

Op het beroep van W. S., gesche iden echt
genoote van D . H., ronder beroep te AmstPr
dam, requirante van cassatie tegen een vonniF 
van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 6 
April 1937, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een mondeling vonnis van 
het K antongerech t te Amsterdam van 11 Juni 
1936, requirante ter zake van: ,,n iet toege
laten tot de uitoefening van een beroep, waar
toe de wet eene toelating vordert, buiten nood
zaak dat beroep uitoefenen, terwijl tijdens het 
plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert het recht tot 
strafvordering wegens gelijke overtrnding vol
gens het eerste lid van art. 74 Sr. is ver
vallen" met aanhaling van de artt. 436, 74 
en 23 Sr., is veroordeel cl tot eene geldboete 
van twee honderd gulden en een vervangende 
hechtenis van veertig dagen. 

De HoogE)' Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op het middel van cassatie, door de 

requirante voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: 

"S., immers v. t . van art. 436 Sr., juncto 
art. 1 van de Wet van 1 Juni 1865, S . 60, 
omdat ten onrechte het vonnis aanneemt, dat 
voor de strafbaarheid van dit feit het vol
doende is, dat geneeskundige raad verstrekt 
is en het onverschillig is, of de geen, die dezen 
raad kwam inwinnen, al dan niet aan een 
kwaal leed·" 

0. dat bi] het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qua] ificatie en straf
oplegging a ls voormeld , ten laste van requi 
rante is bewezen verklaard, dat zij te Amster·• 
dam op 5 April 1936, in perceel Daniël Wil-
1 inkplein 36, niet toegelaten zijnde tot de ui t
oefening van het beroep van geneeskund ige 
tot welke uitoefening de wet eene toelating 
vorderde, buiten noodzaak dat beroep door 
het a ls bedrijf verleenen van geneeskundigen 
raad heeft uitgeoefend, aangezien zij een per
soon genaamd H enr iëtte van der H., die zich 
als patiënte bij haar had aangemeld en wier 
toestand geen onmiddellijk geneeskund ig in- . 
grijpen eischte, over het hoofd en het I ichaam 
heeft gestreken en, na die persoon als haa r 
diagnose te hebben medegedeeld, dat zij aan 
hoofdpijn leed, aan een eveneens aldaar aan
wezigen persoon, genaamd F. J. !}., eenige 
geneesmiddelen heeft gedicteerd, onder meer 
urbanuspillen en een aftreksel van weegbree, 
Duizend Gulden Kruid en lindebloesem, welke 
geneesmiddelen bestemd waren voor gemelde 
van der H. , hebbende zij , verdachte, als be
looning voor dezen geneeskundigen raad f 2.50 
aangenomen ; 
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dat de rechtbank in verband met een door 
den raadsman van requirante gevoerd ver
weer, dat het telastegelegde niet strafbaar is, 
omdat de getuige van der H. niet aan eenige 
kwaal leed en dus niet was een patiënt, die 
genezing behoefde, heeft overwogen, dat dit 
verweer geen doel kan treffen, ,.daar het om 
strafbaar te zijn wegens de overtreding van 
art. 436 Sr. voldoende is, dat, gelijk in casu, 
de verdachte geneeskundigen raad verstrekte, 
terwijl daarbij onverschi llig is, of degeen, die 
dezen raad kwam inwinnen, al dan niet aan 
eon kwaal leed"; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat dit niet tot cassatie kan leiden; 
dat toch de wet van 1 Juni 1865 S. 60 rege

lende de uitoefening der geneeskunst, onder 
"uitoefening der geneeskunst" verstaat het 
verleenen van genees-, heel- of verloskundigen 
raad als bedrijf, terwijl onder "geneeskund igen 
raad" moet worden verstaan een raad, welke 
de ve rmeende of werkelijke strekking heeft om 
genezi ng van een ziekte of kwaal te bevor
deren en de wet nergens den eisch stelt dat 
degene, aan wien die raad wordt verschaft, 
inderdaad ziek is; 

Verwerpt het beroep. 

r Gewezen ovcreenko1nstig de concluûe van 
den Advocaat-Generaal van Lier, die nog op
n,erkt, dat -uit het vonni.~ blijkt, dat get . -v. d. 
H. aan verd. heeft opgegeven, dri.t zij nan 
hoofdpijn l eed, zoodat voor de stelling, dat 
deze get. aan ge enerlei kwaal lijdende was, ook 
de feitelijke grondslag ontb1·eekt . Red.] 

( . J.) 

6 hl·i 1937. KONINKLIJK BESLUIT. (Ge
meentewet art. 248.) 

Terecht hebben Geel. Staten goedkeuring 
onthouden aan een begrootingswijziging in 
verband met de verstrekking van melk aan 
schoolkinderen, daar de toestand der 
gemeentefinanciën slechts het doen van 
dringende uitgaven gedoogt, en bij deze 
mei kverstrekking niet een openbaar be
lang van zoodanige beteekenis is betrok
ken, dat daardoor deze uitgave voor de 
gemeente zou zijn gerechtvaard igd_ 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rotterdam tegen het 
beslujt van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 23 /24 Februari 1937, 3e Afd., 
G. S. n°. 123/J , waarbij goedkeuring is ont
houden aan het raadsbesluit van 12 November 
1936, tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1936; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Mei 1937, n°. 194; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Juli 1937, n°. 
20677, afd. B. B. ; 

0 . dat de raad der gemeente Rotterdam bij 

besluit van 12 November 1936 de begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 193/î ge
wijzigd heeft in dier voege, dat de uitgaafpost 
volgnummer 924, Afdeeling I, Hoofdstuk VIII, 
paragraaf 12. wordt omschreven: ,, verstrek
king van melk aan schoolkinderen'' en ver
hoogd met f. 1000.-, waartegenover de post 
van onvoorziene uitgaven met eenzelfde be
drag wordt verlaagd; 

dat Gedeputeerde Staten van Zujd-Hollan<l 
bij hun besluit van 23 Februari 1937, G. S. no. 
123/1, hunne goedkeuring aan het genoemde 
raadsbesluit hebben onthouden, uit overweging, 
dat blijkens het aan het raadsbesluit ten grond
slag liggende voorstel van burgemeester en 
wethouders de voorgedragen uitgaafpost be
treft een gedeelte van de kosten van een ge
durende veertig weken te nemen proef met 
verstrekking aan circa 6600 Rchoolkinderen 
van anderhalven liter melk per week; dat in 
die kosten van derden eene tegemoetkoming 
kan worden verkregen, waardoor zij netto voor 
genoemd tijdvak voor de gemeente zijn te stellen 
op ongeveer f. 8250,- zijnde het totaal dier 
kost.en, verminderd met een bedrag, gelijk 
aan het gedeelte betrekking hebbende op de 
leerlingen van de bewaarscholen en op die 
leerlingen van de lagere scholen, wier ouders 
in staat moeten worden geacht den vollen prijs 
te het.tien; dat het gemeentebestuur er -
ondanks raming van het maximale be<lrag der 
extra-bijdrage uit het Werkloosheidssubsidie
fonds in de kosten van steunverleening en werk
verschaffing aan w~rKloozen en van een zeer aan
zienlijk bedrag wegens belastingbijdrage uit 
dat fonds - niet in is geslaagd den gewonen 
dienst van vorengenoemde begrooting reëel slui
tend te maken ; dat inmiddels is gebleken, 
dat het gemeentebestuur er evenmin in is ge
slaagd den gewonen dienst der begrooting voor 
het dienstjaar l 937 - waarin wederom ra
mingen wegens bijdragen als vorenbedoeld 
uit het Werkloosheidssubsidiefonds zijn opge
nomen - reëel sluitend te doen zijn : dat ook 
niet het vooruitzicht bestaat, dat het gemeev
tebestuur binnen afzienbaren tijd- zelfs af
gezien van de delging van de, verscheidene 
millioenen guldens bedragende, tekorten van 
den gewonen dienst van vorige dienst.jaren -
de gewone jaarlijksche uitgaven met de eigen 
middelen van de gemeente zal dekken ; dat 
onder deze omstandigheden aan de eischen 
van een goed financieel beleid slechts wordt 
voldaan, indien a lle niet wettelijk verplichte 
uitgaven tot het in strikten zin noodzakelijke 
beperkt worden gehouden; dat daarom bjj de 
beoordeeling van uitgaven voor uitbreiding 
van de gemeentelijke bemoeiingen bwten be
schouwing kan worden gelaten de vraag, of 
de voorgenomen voorzieningen wenschelijk 
zouden moeten worden geacht, doch slechts in 
aanmerking kan komen de vraag, of die uit
gaven gerekend moeten worden te behooren 
tot de wettelijk verplichte of tot de in strikten 
zin noodzakelijke; dat in verband met de plaat
sing van den eerder genoemden uitgaafpost op 
hoofdstuk VIII van de begrooting zou mogen 
worden volstaan met beoordeeling van de vraag, 
of naar den voren aangegeven maatstaf de 
desbetreffende uitgaaf, als wtgaaf ten dienste 
van het onderwijs, moet geacht worden in 
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overe<'nstemming te zijn met de eischen van een 1 
goed financieel beleid; dat deze v raag naar het · 
oordeP-1 van hun college niet in bevestigenden 
zin kan worden beantwoord, vermits de melk 
verstrekkin~ waarnp de raming van d ien post 
betrekking heeft, niet beperk t zou blij ven tot 
de gevallen, waarin krachtens de Leerplich twet 
voorzieningen van gemeentewege ter zake 
noodzakelijk moeten worden geacht ; dat t och 
de voorgenomen melkverstrekking op kosten 
van de gemeente zou geschieden aan alle leer
lingen der lagere scholen, bij de t e nemen proef 
bet rokken, wier ouders niet in staa t zijn den 
vollen prij s t e betalen, t erwijl krachtens de 
Leerp lichtwet , met name ingevol!;e artikel 6 
van Ons besluit van 19 November 1000 (Staats
blad n°. 202), de verstrekking van voeding (en 
k leeding) slech ts behoort t e geschieden aan 
kinderen, die ui t hoofde van gebrek daaraan, 
niet of niet getrouw d e school bezoeken, of 
naar verwachting de school niet getrouw zouden 
blij ven bezoeken, van de aanwezigheid van welke 
gevallen n iet is gebleken ; da t uit de over
gelegde stukken ook niet is ge blekan, of de in
s tellingen, d ie in het bijzonder op het gebied van ' 
de schoolkindervoeding en -kleeding werkzaam 
zijn, over de voorgenomen melk ve rstrekking 
zijn geraadpleegd ; da t echter , naar het oordeel 
van hun college, reeds op grond van de voren
vermelde overwegingen moet worden vastge
steld, dat de desbetreffende uitgaaf als onder
wij s-uitgaaf niet t oelaat baar moet worden ge
acht ; dat di e uitgaaf - zij het eerst na over
brenging geheel of gedeeltelijk naar een ander 
onderdeel van de begrooting - zou kunnen 
worden toegelaten, indien zij ui t anderen hoofde 
strikt noodzakelijk zou moeten worden geacht; 
da t het gemeentebest uur weliswaar heeft be
toogd , da t de voore;enomen voorziening uit 
een oogpunt van volksgezondheid wenschelijk 
moet worden ~eoordeeld , doch niet heeft aan
getoond, da t Z\Î uit dat oogpunt ook in strikten 

op d it gebied t e nemen zou zijn; da t bij het 
raadsbesluit intusschen reeds rekening was ge
houden me_t mogelijke bezwaren, als door Ge
deputeerde Sta ten geuit , daar bij deze proef
neming noch voor de leerlingen der voorberei
dende scholen, noch voor d ie leerlingen derlagere 
scholen, wier ouders in staat moeten worden 
geach t den vollen prij s van de melk te betalen, 
van gemeentewege kosten zullen worden ge
maakt; dat, nu van de zijde der gemeente alle 
maatregelen zijn genomen om, binnen de g ren
zen, door de Regeering gesteld, het onderwijs 
in de gemeente zoo effi ciënt als mogelijk is 
te regelen, een proefneming als de h ierbedoelde, 
d ie t en doel heeft bet leervermogen van de kin
deren t e bevorderen, zijns inziens n iet a ls on
vereenigbaar met een goed fiuancieel beheer 
d ient te worden afgewezen; da t h:!t in de bedoe
ling ligt uit medisch oogpunt omt rent de re
sultaten van de proefneming zooveel mogelijk 
betrouwbare gegevens te verzamelen, zoodat 
de proefneming voor ruimen kring van betee
kenis zou kunnen worden; 

0. dat, daargelaten, of de door den gemeente
raad beoogde melkverstrekking aan school
kinderen zich met ar tikel 36 der Leerplichtwet 
en den daarin bedoelden algemeenen maa t regel 
van bestuur verdraagt, de goedkeuring terecnt 
aan de begrootingsw•ijziging is onthouden, 
omda t met Gedeputeerde Sta ten moet worden 
geoordeeld , dat de t oestand der gameentefinan
ciën slechts he t doen van dringende uitgaven 
gedoogt, waartoe de onderhavige n iet is te 
rekenen; 

da t namelijk naar Ons oordeel bij deze melk
verstrekking niet een openbaar belang van 
zoodanige beteekenis is betrokken, da t daar
door deze uitgave voor de gemeente Rot ter
dam zou zijn gerechtvaardigd ; 

Gezien de gemeentewet en de Leerplichtwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

in belast , enz. 
{A.B. ) 

ûn noodzakelijk zou zijn ; da t h un college ook 
overigens niet is gebleken van omstandigheden, 
op g rond waarvan die noodzak )lijkbeid zou 
moeten worden aangenomen ; da t in verba nd 
met het vorenst aande het eerder genoemde 1 

raadsbesluit naar het oordeel van hun college 1 
onvereenigbaar moet worden geach t met de 
eischen van een goed financieel beleid; 6 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de raad de r gemeente Rotterdam, bij Ons in 
beroep is grk omen, aanvoe rende, da t de inter
pretatie, welke Gedeputeerde Staten aa.1 artikel 

Jul i 1937. U ITSP RAAK van den Cent rn
len R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 11 2. ) 

6 van Ons be luit van 19 November 1900 (Staats
blad n°. 202) geven, naar zijne meening te 
beperk t is en door de practijk dan ook sinds 
lang is achterhaald; dat immers, al moge met 
betrekking tot de verstrekking van k leeding 
en schoeisel het criterium van de aangehaalde 
bepaling - v rees voor n iet geregeld school
bezoek - zijn t e handhaven, t en aanzien van 
de verstrekking van voeding uiteraard een 
eenigszins r ui mere maatstaf behoort te worden 
aangelegd, omdat het verstrekken van voedsel 
meer als algemeene preventie dient te worden 
gezien, zooals trouwens r eeds a lgemeen wordt 
aanvaard en naar welk beginsel reeds wordt ge
handeld : da t , zou de enge interpretatie, welke 
Gedeputeerde Staten voorstaan, steeds dienen 
te worden gevolgd, geen enkele serieuze proef 

Een andere (deskundi ge- ) waardeeri ng 
van aan het Ge recht destij ds bij de eerste 
behandeling reeds bekende fe iten is niet 
,,een ige om tand igheid", als in a rt. 112, 
tweede lid, der A. W . '29 bedoeld. 

De Cent rale Raad van Beroep. 
Uitspraak in za.ke : 
X wonende te Amsterdam, verzoeker, in 

persoon ter open bare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman D. Schi lp, 
wonende aldaar, 

tegen : 
het College van Burgemeester en Wethou

ders van Amsterdam, verweerder, vertegen
woordigd door den Burgemeester, voor wien 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opge t reden : Mr. H . Spyer, wonende te Amster
dam. 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stuk.ken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat deze Raad bij uitspraak van 16 Juli 

1936 - naar welker inhoud hierbij wordt ver
.vezen - heeft bevestigd de uitspraak van de 
<Commissie van Beroep, bedoeld in art. 13 van 
het Reglement voor de Werklieden in dienst 
der gemeente Amsterdam, d.d . 4 April 1936, 
waarbij ongegrond was verklaard het beroep 
-van X, thans verzoeker, tegen een besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
,d.d. 17 Januari 1936, houdende het eervol 
-ontslag van voornoemden X als arbeider bij de 
,gemeentegasfabrieken met ingang van 9 Febru
.ari 1936, wegens onbekwaamheid of ongeschikt
beid, anders dan t engevolge van ziels- of li
'Chaamsgebreken ; 

0. dat op 8 April 1937 ter griffie van dezen 
Raad is ingekomen een schriftuur, onderteekend 
door X voornoemd, waarbij, mede gelet op een 
brief d.d. 8 Mei 1937 van zijn gemachtigde 
D. Schilp, hij kennelijk bedoelt te verzoeken de 
herziening van voormelde uitspraak van dezen 
Raad in dier voege, dat, met vernietiging dier 
uitspraak, alsnog door dezen Raad worde be
slist, dat bedoeld ontslag t en onrechte is ver
leend en mitsdien worde verstaan, da t aan 
verzoeker zijn loon dient te worden ui tbetaald 1 

van 9 Februari 1936 tot 1 September 1936, 
.den datum, waarop hij is gepensionneerd ; 

0 dat bij contra -memorie is geconcludeerd 
,tot afwijzing van het verzoek ; 

I n rechte: 
0. dat art. 112, 2e lid , der Ambtenarenwet 

1929 herziening eener in kracht van gewijsde 
-gegane uitspraak toelaat op dezen grond, dat 
,gebleken is van eenige omstandigheid , die 
bij de behandeling van het beroep aan het 
gerecht niet bekend was en die op zichzelf of , 
in verband met andere feiten of omstandigheden 
-ernstigen twijfel doet ontstaan aan de juistheid 
van de uitspraak; 

0 . dat deze R aad allereerst dient te onder
·zoeken, of het verzoek is gegrond, zooals de 
w et blijkens het bovenstaande vereischt ; 

0. dat het verzoek om herziening van meer
bedoelde uitspraak steunt op de mededeeling, 
dat eenige zenuwartsen (t.w. Prof. van der 
Horst, Dr. en Mevr. Dr. de Leeuw) benevens . 
's verzoekers huisarts (A . den Herder) een 1 

andere meening omtrent den gezondheidstoe
,stand van verzoeker zijn toegedaan dan die 
deskundigen, op wier rapporten de thans aan
·gevochten uitspraak van deze Raad mede is 
gebaseerd , a lsm.ede op het rapport d.d. 11 
November 1936 van den zenuwarts Dr. H . G. 
van der Waals; 

0. dat deze Raad - nog daargela t en dat 
n et oordeel van de eerstgenoemde zenuwart sen 
slechts t e z~jner kennis is gebracht in een alleen 
door den huisarts Den Herder geteekend briefje, 
en dat net rappor t-Van der Waals slechts ziet 
op den toestand van verzoeker op en na 1 Sep
tember 1936, hetgeen derhalve niet van beslis
sende beteekenis voor dien op 9 Februari 1936 
-geacht zou worden mogen - in het door ver
zoeker aangevoerde niet vermag t e zien "eenige 
omstandigheid" , als in art. 112, 2de lid, der 
Ambtenarenwet 1929 nader omschreven, ver -

mits het thans te berde gebrachte ten aanzien 
va n de feiten, welke aan de bevochten uitspraak 
ten grondslag strekken, niet s oplevert, dat het 
gerech t bij de behandeling van het beroep niet 
bekend was, doch slechts een andere waardee
ring van aan het gerecht reeds bekende feiten 
bevat ; 

0. dat een nader onderzoek, zij het naar de 
juistheid van 's verzoekers mededeelingen, zij 
het naar diens gezondheidstoestand op 9 Febru
ari 1936, den R aad blijkens het bovenstaande 
overbodig voorkomt, daar het in de gegeven 
omstandigheden nimmer kan opleveren "een.ige 
omstandigheid", welke de verzochte herziening 
wettigt ; 

0. dat mitsdien het verzoek tot herziening 
van 's R aads uitspraak d.d. 16 Juli 1936 moet 
worden afgewezen ; · 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Wijst af het verzoek tot herziening van de 

uitspraak van dezen Raad d.d. 16 Juli 1936.-

(A. B.) 

6 J ul -i 1937. U ITSPRAAK van den Centra
Jen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58, 4e lid.) 

Niet-ontvankelijk wordt het beroep ge
oordeeld, dat gericht geacht wordt tegen 
een weigering om een a lgemeen verbin
dend voorschrift te gev·en. 

Uitspraak in zake : 
Prof. Dr. A. M. A. A. Steger, wonende te 

Haa rlem, eischer in hooger beroep, voor wien 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden : Mr. K . J . van N ieukerken , ad
vocaat te Amsterdam, 

tegen: 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen te 's-Gravenhage, in zijn hoe
danigheid van vertegenwoordiger van H are 
Majesteit de Koningin , gedaagde in hooger be
roep, voor wien ter openbare t erechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden : Mr. D. J. 
Veegens, advocaat te ' s-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stuk.ken en gehoord de bovenge

noemde gemacht igden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat eischer bij klaagschrift d.d. 27 Mei 1936 

op de daarin aangevoerde gronden aan het Amb
tenarengerecht te 's-Gravenhage heeft verzocht : 

,, dat de door de Kroon uitgesproken weige-
ring: 

tot regeling van de bezoldiging der buiten
gewoon hoogleeraren aan R ijks Universiteiten 
en Technische Hoogeschool zoodanig, dat deze 
met in achtneming van de in het Bezoldigings
besluit 1934 gestelde regels en van het in Bijlage 
A II genoemde maximum van f 6300.- ten 
aanzien van klager's ambt werd ·en worde vast 
gesteld op f 6300,-, althans op een lager bedrag 
en waardoor klager van 1 Januari 1934 af recht 
verkreeg en verkrijgt op een jaarlijksche wedde 
van f 6300.- a lthans diensvolgens vast t e 
st ellen lager bedrag, een en ander met inach t-
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nem,ing van de verlaging krachtens K. B . 4 
December 1935 S. 690, 

zal worden nietig verklaard ; 
wijders, voor zooveel noodig, zal worden be

paald, dat de Kroon zal doen of beslui ten, het
geen de Kroon ingevolge wet of algemeen ver
bindend voorschrift met betrekking tot boven
omschreven onderwarp doen of besl_uiten moet, 
bijzonderlijk, om aan klager uit te (doen) be
talen : 

het verschil tusschen eenerzijds het bedrag 
' t welk hem krachtens die door de Kroon te 
t reffen regeling zal blijken te com peteer en over 
het tijdvak 1 J anuari 1934 tot de einduitspraak, 
en anderzijds hetgeen hij sinds 1 Januari 1934 
heeft genoten ; 

en voorts van de einduitspraak af zooda nig 
bedrag per maand als hem krachtens die door 
de Kroon t e treffen regeling zal competeeren ; '' 

0 . dat het voornoemde Ambtenarengerecht 
eischer, d estijds klager, bij uitspraak van 31 
Maart 1937 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in zijn beroep ; 

0. dat eischer van deze uitspraak t(jdig in 
hooger beroep is gekomen en bij beroepschrift 
op het daarin ontwikkelde betoog heeft verzocht 
de bovenvermelde tusschen partijen op 31 Maart 
1937 gewezen uitspraak van he t Ambtena ren 
gerecht te 's-Gravenhage te vernietigen , voorts 
appellant 's bij klaagschrift d.d . 27/28 Mei 1936 
ingesteld beroep ontvankelijk t e verklaren en 
de zaak naar gemeld Ambtenarengerecht terug 
t e wij zen , om met inachtneming der bovenver
melde verdtüdelijking en/of rectificatie t e wor
den hervat in den staat , waarin zij zich bevond, 
althans, met vernietiging der aangevochten 
uitspraak en weigering, t e doen hetgeen voor
meld Ambtenarengerecht had behooren te doen ; 

0. da t bij contra -memorie is verzocht de 
uitspraak, waarvan beroep, al dan niet met ver 
betering van de gronden, t e bevestigen ; 

I n rechte : 
0 . dat deze R aad - alsnog op merkend, 

da t niet de Kroon in casu een weigeringsbesluit 
beeft genomen, en dat ook niet met eenig recht 
kan worden beweerd, dat de Kroon geacht moet 
worden t en deze t e hebben geweigerd een ba
sluit ten opzichte van eischer persoonlijk te 
nemen , aangezien niet eenig wettelijk voorschrift 
valt aan t e wijzen, krachtens hetwelk de Kroon 
tot het nemen van zoodanig besluit verplicht 
zou zijn, zoodat op het bepaalde in ar t ikel 60, 
lid 2, der Ambtenarenwet 1929 niet met succes 
een beroep kan worden gedaan - zich vereenigt 
met en overneemt de gronden , waarop de be
roepen uitspraak steunt, 1 zooda t deze behoor t 
te worden bevestigd ; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de ui tspraak, waarvan beroep .-

1 Deze gronden I uiden : 
O. dat klagers beroep strek t tot nietigver

klaring van een volgens klager door de Kroon 
ui tgesproken weigering om een bepaalde, nader 
door klager omschreven, regeling van de be
zoldiging d er buitengewone hoogleeraren aan 
Rijksuniversiteiten en de Technische H ooge
school vast te stellen, d.i . om een bepaald al
gemeen verbindend voorschrift vast t e st ellen ; 

0 . dat de Ambtenarenwet 1929 blijkens hare 
L. i,37 

artt. 3, 24 en 58 den ambtenaar slechts beroep 
toekent, behalve tegen besluiten en handelingen , 
tegen weigeringen om te besluiten of te handelen, 
ten aanzien van hem zelf, zijn nagela t en be
trekkingen en rechtverkrijgenden door een 
administratief orgaan uitgesproken, d.w.z. 
t egen weigeringen om een besluit t e nemen of 
een handeling t e verrichten, waardoor de am bte
naar, zijn nagelaten betrekking of r echtver
krijgende rechtstreeks in zijn belang wordt ge
troffen , tot welke besluiten of handelingen al
gemeen verbindende voorschriften, ook al zijn 
ze op den ambtenaar t oepasselijk, nie t behooren , 
gelijk dan ook art. 58, lid 4, der Ambtenarenwet 
1929 bepaalt, dat het beroep, inzooverre ge
richt t egen een algemeen verbindend voor
schrift, niet ontvankelijk is; 

0. da t waar t egén de door klager gestelde 
weigering der Kroon voor klager geen beroep 
bij den ambtenarenrech ter openstaa t, hij in 
zijn beroep niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard. 

(A. B. ) 

6 htl·i 1937. UITSPRAAK van den Centrn
len R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 a rt. 58, l e I id. ) 

Bevoegdheid va n den C. R. v. B. te be
oordeelen, of inachtneming va n een opzeg
gingstermijn i. c. 1nogelijk was, en of het 
di enstbelang a fwijking eener rangorde bij 
afvloeiing vorderde. 
Gezien den om vang der afvloeiing bestond 
er geen aanl eiding deze vol gens een voora f 
vastgesteld en bekend gemaa kt pl an te 
doen plaats hebben. 

Uitspraak in zake : 
X wonende te R . thans te H ., klager , niet 

verschenen , 
tegen : 

den R aad van Arbeid t e R otterdam, verweer
der, voor welken t er openbare terechtzitting 
als gemachtigden zijn opgetreden : Mr. H. 
Bavinck, advocaat t e R otterdam, en A. Staal, 
referendaris bij den R aad van Arbeid te Rotter
da m, beiden wonende t e R ot t erdam. 

De Centrale R aad van Beroep, · 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat. de feiten van het twistgedi'll{I : 
0. dat de R aad van Arbeid t e Rotterdam, 

gelet op artikel 96, lid l, van het Ambtenaren 
reglement 1936 van den R aad van Arbeid t e 
R otterdam, op 10 November 1936 heeft besloten 
met ingang van 1 J anuari 1937 aan den schrijver 
l e klasse, X , eervol onts lag te verleenen ,veg en s 
verandering in de inrichting van het dienstvak, 
waarbij hij werkzaam wa-s ; 

0 . dat het Scheidsgerecht voor de ambte
naren en beambten, ondergeschikt aan den 
R aad van Arbeid te R ott erdam, bij uitspraak 
van 24 F ebruari 1937 - waarvan op 11 Maart 
1937 een afschrift aa n klager is toegezonden 
en naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- genoemd besluit, waar bij X eervol ontslag 
was verleend t egen J J anuari 1937, heeft gehand
haafd ; 

19 
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0. dat X van deze uitspraak tijdig is gekomen 
in beroep en bij klaae;schrift op de daarbij aan
gevoerde gronden verzoekt, dat, met vernie
tiging van die uitspraak, het ontslagbesluit van 
ver\veerder alsnog nietig zal worden verklaard ; 

0. dat verweerder bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot bevestiging der uitspraak 
van het Scheidsgerecht; 

In rechte: 
0. dat klager allereerst tegen zijn ontslag 

opkomt, omdat, hoewel de omvang van de voor
genomen afvloeiing daartoe aanleiding gaf, deze 
niet is geschied naar een bepaald, vooraf vastge
steld en aan hem kenbaar gemaakt plan, zoo
als artikel 96, lid 3, van het Ambtenarenregle
ment 1936 van den Raad van Arbeid te Rotter
dam voorschrijft; 

0. dat deze Raad deze zienswijze van klager 
niet vermag te deelen, doch van oordeel is, 
dat, nu op grond van de ter terechtzitting van 
den Raad door een van verweerders gemach
tigden afgelegde verklaring in confesso is, dat 
het getal ambtenaren, bij den Raarl van Ar beid 
te Rotterdam werkzaam, 235 bedroeg, terwijl 
het in de bedoeling lag van dit geheele ambte
narencorps slechts een elfta l te doen afvloeien, 
niet kan worden gezegd, dat in casu de omvang 
van de voorgenomen afvloeiing aanleiding gaf 
deze te doen geschieden naar een bepaald, voor
af vastgesteld en aan de betrokkenen kenbaar 
gemaakt plan, en dat de vraag, of er ten deze 
wel van een afvloeiingsplan mag worden ge
sproken verder ter zijde kan worden gesteld; 

0 . dat klager voorts er bezwaar tegen maakt, 
dat hem ontslag is verleend met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van± 6 weken, ter
wijl bij artikel 96, lid 4, van het Ambtenaren
reglement 1936 van den Raad van Arbeid t e 
Rotterdam is bepaald, dat zoo mogelijk een 
opzeggingstermijn van 3 maanden moet wor
den in acht genomen; 

0. dat dit betoog echter eveneens faalt, ver
mits deze Raad, die zich bevoegd acht na te 
gaan of het in casu mogelijk geweest ware met 
gezegden termijn van 3 maanden rekening te 
houden, met verweerder aamieemt, dat, nu er 
na de reorganisatie van den dienst na 1 Januari 
1937 voor klager geen passend werk meer te 
verrichten viel, die mogelijkheid ten deze niet 
bestond; 

0. dat deze Raad op grond van den inhoud der 
gedingstukken de overtuiging heeft bekomen, 
dat klager behoorde tot de minst geschikte 
ambtenaren, die bij den Raad van Arbeid te 
Rotterdam werkzaam waren, en derhalve van 
oordeel is, dat het dienstbelang vorderde, dat 
bij de t en deze plaats gehad hebbende verande
ring in de inrichting van het dienstvak, waarbij 
klager werkzaam was, aan klager, met afwij
king van de in artikel 96, lid 2, van vorenbe
doeld Ambtenarenreglement voorgeschreven 
rangorde, terecht, overeenkomstig lid 3 van dat 
artikel, eervol ontslag werd verleend; 

0. dat de. uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. -

{A.B.) 

6 Juli 1937. UITSPRAAK van den Centra
Jen Raad van Beroep. {Ambtenarenwet 
1929 artt. 58 le en 4e lid, 60 4e I id en 110. ) 

Niet-ontva nkelijkheid der vorder ingen, 
deels op grond van het bepaalde bij art. 
58, lid 4, deels op grond van het bepaalde 
bij art. 60, lid 4; aldus het Ambtenaren
gerecht. 

De C. R . v. B. oordeelt evenwel één vor
dering wel ontvankelijk {immers een be
sluit), doch ongegrond {want een besluit, 
houdende dat geene wijziging wordt ge
bracht in een inmiddels onaantastbaar 
geworden besluit). Terugwijzing der zaak 
naar het Ambtenarengerecht op grond van 
art. 110, l e lid , WOl'dt overbodig geoor
deeld. 

Uitsnraak in zake: 
Prof Dr. A. M. A. A. Steger, wonende te 

Haarlem, eischer in hooger beroep, voor wien 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden : Mr. K. J. van Nieukerken , advo
caat te Amsterdam, 

tegen: 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en We

tenschappen te 's-Gravenhage, gedaagde in 
hooger beroep, voor wien t er openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden : Mr. D. J. 
Veegens, advocaat te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twi8tyeding : 
0. dat eischer bij klaagschrift d.d . 27 Mei 

1936 op de daarin aangevoerde gronden bij het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenha!!e heeft 
aanhangig gemaakteenigevorderingen, kennelijk 
beoogende : 

,, 1 •. nietig te verklaren : 
a. de beschikking van Z. E. varweerder

geappelleerde van 4 Januari 1934 N°. 22, Af
deeling H. 0., tot regeling van de bezoldiging 
van o. a. de buitengewoon hoogleeraren aan 
Rijks-Universiteiten en de Technische Hooge
school, van wie dat ambt naar het oordeel des 
Ministers niet als nevenbetrekking is aan te 
merken; 

b. voorts de beschikkingen van Zijne Excel
lentie verweerder-geappelleerde tot vaststelling 
van zijn , des klagers-appellant's jaarwedde, 
laatstelijk die van 8 Januari 1936 n°. 5100 Af
deeling H. 0. ; 

c. en de door Z. E. verweerder-geappelleerde 
op 29 April 1936 gegeven afwijzende beschikking 
op zijn, des klagers-appellant's verzoek, ver
vat in den bij klaagschrift copielijk overge
legden brief van 6 Maart 1936 ; 

d. zoomede de hem sinds 1 J anuari 1934 ge
dane wedde-uitbetalingen; 

2°. wijders voor zooveel noodig te bepalen, 
dat Z. E. verweerder-geappelleerde zal doen 
of besluiten hetgeen Z. E . ingevolge wet of 
algemeen verbindend voorschrift met betrek
king tot bovenomschreven onderwerp doen of 
besluiten moet ; 

in het bijzonder, om aan hem, klager-appel
lant, uit te (doen) betalen: 

a. het verschil tusschen eenerzijds het bedrag, 
hetwelk hem krachtens door de Kroon te 
treffen (nadere) regeling zal blijken over het 
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tijdvak 1 J anuari 1934 tot de einduitspraak 
toe t e komen, en anderzijds hetgeen hij alsdan 
zal hebben genoten sinds 1 J anuari 1934; en 
voorts 

b. van de einduitspraak af zoodanig bedrag 
per maand als hem krachtens de door de Kroon 
te trefl:en (nadere) regeling zal competeeren ;" 

0 . dat voormeld Ambtenarengerecht bij 
uitspraak van 31 Maart 1937 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - eischer, des
tijds klager, niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in zijn beroep ; 

0 . dat eischer van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op het bij beroep
schrift ontwikkelde betoog heeft verzocht, met 
vernietiging van de beroepen uitspraak, zijn 
beroep ontvankelijk t e verklaren en de zaak 
naar het Ambtenarengerecht terug t e wijzen, 
althans, met vernietiging van de door gedaagde 
op 29 April 1936 gegeven afwijzende beschik
king op zijn, eischers, verzoek d.d. 6 Maart 1936 
en van de uitspraak a quo, te doen hetgeen be
doeld Ambtenarengerecht had behooren te 
doen; 

0 . dat bij contra-memorie is geconcludeerd 
tot bevestiging van de beroepen uitspraak, al 
dan niet met verbetering van de gronden ; 1 

In rechte: 
0. dat deze Raad zich vereenigt met en over

neemt de gronden, welke den eersten rechter 
hebben geleid tot niet-ontvankelijk-verklaring 
van eischers beroep, voor zoover dit was ge
richt op de vorderingen, in de eerste feitelijke 
overweging vermeld onder 1e, a, b en d; 

0 . dat de vordering, t.a.p. genoemd onder 1e, 
c, niet kan leiden tot een nietontvankelijk-ver
klaring van eischer , daar het bedoelde schrij
ven van gedaagde d.d 29 April 1936 dient te 
worden opgevat als een besluit van gedaagde, 
houdende weigering om in te gaan op eischers 
klachten t. a .v. zijn salarispositie, en eischer 
dus gerechtigd geacht moet worden ingevolge 
het bepaalde bij de artikelen 24, 1 e lid, en 58, 
i e lid , der Ambtenarenwet 1929 de rechtsgel
digheid van bedoeld besluit voor den ambte
narenrechter te betwisten ; 

0 . omtrent de vraag, of - nu deze Raad 
blijkens het bovenstaande de beroepen uitspraak 
behoort te vernietigen. vuor zoover daarbij is 
niet-ontvankelijk verklaard eischers beroep 
tegen meergenueilld besluit, zulks met ont
vankelijk-verklaring van het beroep in zoo
verré - terugwijzing der zaak naar het Ambte
narengerecht moet geschieden op grond van het 
bepaalde bij artikel 110, 1e lid , der Ambtenaren 
wet 1929, dat deze vraag ontkennend dient te 
worden beantwoord, nu immers het Ambte
narengerecht in de beroepen uitspraak t en aan
zien van deze vordering nog inhoudt de volgende 
overweging : 

,, terwijl het Gerecht ten overvloede opmerkt, 
dat alware het voormelde schrijven als een be
sluit of weigering ten aanzien van klagers 
salarispositie aan te merken, dat besluit als 
bevestigende reeds onaantastbare besluiten of 
weigeringen, eveneens in beroep onaantast
baar zou zijn ; '' , 

waaruit niet anders te lezen valt, dan dat het 
Ambtenarengerecht, hetwelk zich aldus plaatst 
op het door dezen Raad i.c. ingenomen stand-

1 Zie noot onder deze uitspraak. 

punt, het beroep in zooverre ongegrond acht, 
hetgeen terugwijzing der zaak naar dat Gerecht 
overbodig doet zijn; 

0. dat met deze zienswijze van het Ambte
narengerecht deze Raad op de hierboven uit 
de beroepen uitspraa,k aangehaalde overweging 
zich vereenigt en deze overweging tot de zijne 
maakt; 
0. t . o. v . de vorderingen, onder 2e vermeld, 
dat deze "voor zooveel noodig" zijn ingesteld, 
doch in verband met hetgeen hiervoren is 
overwogen als geheel onnoodig beschouwd die
nen te worden, zoodat zij verder buiten geding 
kunnen blijven ; 

0 . dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
de uitspraak, waarvan beroep, dient te worden 
bevestigd, behoudens voor zoover daarbij is 
niet-ontvankelijk verklaard eischers beroep 
tegen het besluit van gedaagde d.d. 29 April 
1936, en, met vernietiging dier uitspraak in 
zooverre en ontvank3lijk-verklaring van dat 
beroep, het beroep ongegrond behoort te worden 
verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

behoudens voor wat betreft de niet-ontvanke
lijk-verklaring van eischers beroep tegen het 
besluit van gedaagde dd. 29 April 1936; 

Vernietigt die ui tspraak in zooverre en ver-
klaart in zooverre het beroep ontvankelijk ; 

Verklaart dat beroep ongegrond.-

Noot. Deze gronden luiden: 
0. dat klager (echter) in zijn voormelde bij 

klaagschrift ingestelde vorderingen niet-ont
vankeljjk moet worden verklaard, 
wat betreft die sub a, 

omdat daarbij beroep wordt ingesteld tegen 
een algemeen verbindend voorschrift, hetgeen 
de beschikkin<> van verweerder dd. 4 Januari 
1934, als boU(Îende een algemeene salarisrege
ling, ongetwijfeld is, en een dergel\jk beroep 
ingevolge het bepaalde bij art. 58, lid 4, der 
Ambtenarenwet 1929 niet-ontvankelijk is; 

wat betreft die sub b, 
omdat klager op 28 Mei 1936 beroep instelde 

tegen t en aanzien van klagers salaris als buiten
gewoon hoogleeraar aan de Technische Hooge
school door verweerder genomen besluiten, 
laatstelijk op 8 Januari 1936, den termijn van 
30 dagen voorgeschreven in art. 60, lid l, der 
Ambtenarenwet 1929, heeft overschreden en 
hot Gerecht niet ingevolge het bepaalde bij art. 
60, lid 3, der Ambtenarenwet, zooals dit luidde 
ten tijde van het indienen van het klaagschrift 
termen kan vinden klagers verzuim van ter
mijnoverschrijding voor gedekt te houden, 
met name niet op grond van de omstandigheid, 
dat klager eerst den afloop van het voormelde 
proces voor den burger lij ken rechter wilde af -
wachten alvorens zich tot den ambtenaren
rechter te wenden, aangezien de door klager 
ingeste lde vordering overeenkomstig zijn eigen 
- in zooverre door het Gerecht j1üst geachte -
stellingen, een zelfstandige vordering is, om
trent w:er lot in het burgerljjk proces niet werd 
beslist en die hij derhalve hinnen den daarvoor 
gestelden "etteljjken termijn b\j den ambte
narenrechter had kunnen aanhangig maken ; 

wat betreft die sub c, 
omdat het aan klager g richt schrijven van 

verweet'd 3r dd. 29 April 1936 niet ..ran geacht 
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worden een besluit, handeling of weigering ( om 
te besluiten of te handelen) als bedoeld in art. 
3, 24 en 58 der Ambtenarenwet 1929 te bevatten , 
immers clit schrijven niet meer is d:i.n een zui
vere mededeeling van verweerder, dat hij niet 
bereid was om zich opnieuw, zooals klager hem 
bij schrijven van 6 Maart 1936 verzocht, om
trent klagers sala rispostie een oordeel t a. vor
men, terwij l het Gerecht ten overvloede op
merkt, dat al ware het voormelde schrijven als 
een besluit of weigering ten aanzien van klagers 
salarispositie aan te merken, dat besluit als 
bevestigende reeds onaantastbare besluiten of 
weigeringen, eveneens in beroep onaantast
baar zou zijn ; 

wat betreft die sub d, 
omdat deze vordering kennelijk gericht is 

tegen sinds 1 Januari 1934 plaats gehad heb
bende, doch volgens klager onvoldoende uit
bdtalingen van salaris, d.i. tegen een aantal 
periodiek weerkeerende handelingen of weige
ringen om te handelen, dewelke echter strekken 
tot uitvoering van de ten aanzien van klagers 
salaris door verweerder genomen besluiten, 
zoodat klagers beroep in dat opzicht, nu hij 
blijkens hetgeen ten aanzien van zijn vordering 
sub b is overwogen, tegen laatstgenoemde be
s! uiten niet tijdig beroep instelde, ingevolge 
het bepaalde bij art. 60, l id 4, der Ambtenaren
wet 1929 niet kan worden ontvangen; 

0. dat de door klager ingestelde nevenvor
deringen het lot der voormelde vorderingen 
behooren te deelen. · 

(A. R) 

6 Jul i 1937. UITSPRAAK van den Centra
len Raad van Beroep. {Ambtenarenwet 
1929 art. 58 l e lid; Gemeentewet art. 185.) 

De ambtenarenrechter is bevoegd en ver
pi icht te beoordeelen, of een koninklijk 
besluit ex art. 185 gemeentewet terecht 
eenig beslui t strijdig met het algemeen 
belang heeft geacht en diensvolgens ver
nietigd. 

H et Ambtenarengerecht en de Centr. 
Raad van Beroep komen tot een tegenge
steld resultaat . ten aanzien van hetgeen 
het algemeen belang i. c. vorderde. 

·Uitspraak in zake: 
de Minister van Binnenlandsche Zaken, als 

vertegenwoordiger van Hare Majesteit de 
Koningin, eischeresse in hooger beroep, voor 
welken vertegenwoordiger ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden : Mr. 
H . J. van Route, hoofdcommies bij de afdeeling 
Ambtenarenzaken van het Departement van 
Binnenlandsche Zak en, wonende te 's-Graven
hage, 

tegen : 
P. J . Korv9r, wonende te Winkel, gedaagde 

in hooger beroep, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemacht igde in opgetreden: 
Mr. Dr. J. A. E. Buiskool, advocaat, wonende 
te Schagen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien d~ stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 

W 'tl aangaat de feiten van het twisl,geding : 
0. dat bij Koninklijk Besluit van 22 Februari 

1936, Staatsblad n°. 2341, het besluit van den 
raad der gemeente Winkel d.d . 27 December 
1935, strekkende tot benoeming van P. J . Kor
ver tot secretaris dier gemeente, is vernietigd 
wegens strijd met het algemeen belang ; 

0. dat de overwegingen van voormeld K onink
lijk Besluit luiden : 

" dat bij Par. 17 van de wet van 29 November 
1935, Staatsblad n°. 685, in werking getreden 
1 J anuari 1936, Wij Ons onder meer de bevoegd
heid hebben voorbehouden, de gemeenten 
van 5000 zielen en daar beneden aan te wijzen, 
waarin de bediening van secretar is door den 
burgemeester wordt bekleed; 

dat Wij Ons deze bevoegdheid hebben voor
behouden met het oog op de onder de huidige 
tijdsomstandigheden zoozeer noodzakelijke ver
laging van de openbare uitgaven; 

dat een mogelijkheid tot verlaging van de 
openbare uitgaven grootendeels wordt te niet 
gedaan, indien een gemeente van 5000 zielen 
of daarbeneden, kort voordat Wij hebben 
kunnen bepalen, dat in die gemeente de be
diening van secretaris door den burgemeester 
wordt bekleed, uit eigen beweging in de vaca
ture van secretaris voorziet door benoeming 
van een ander persoon dan den burgemeest er 
dier gemeente ; 

dat het nagenoeg geheel te niet doen van deze 
mogelijkheid tot verlaging van de openbare 
uitgaven, gelet op de huidige tijdsomstandig
heden, is in strijd met het algemeen belang ; 

dat mitsdien de raad der gemeente Winkel, 
door zijn vorengenoemd besluit te nemen, heeft 
gehandeld in strijd met het algemeen belang;"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amsterdam 
bij uitspraak van 13 Apri l 1937 1 - naar wel 
ker inhoud hlerbij wordt verwezen - het be
sluit, waartegen het beroep is _gericht, nietig 
heeft verklaard ; de nietigheid van dat besluit 
oedekt heeft verklaard en den Staat der Neder
landen heeft veroordeeld tot betaling aan den 
klager van een vergoeding van f 25.00.- (twee 
duizend en vijfhonderd gulden); 

0 . dat de Minister van Binnenlandsche Zaken, 
als vertegenwoordiger van Hare Majesteit de 
Koningin, van die uitspraak tijdig is gekomen 
in hooger beroep en bij beroepschrift op de 
daarb~j aangevoerde gronden dezen Raad heeft 
verzocht, voormelde uitspraak t e vernietigen 
en het beroep, door P . J. Korver voornoemd 
ingesteld tegen het Koninklijk Besluit van 22 
Februari 1936, Staatsblad n°. 2341 , ongegrond 
te willen verklaren ; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot bevestiging van de uitspraak, 
waartegen hooger beroep ; 

In rechte : 
0. dat ten deze, ingevolge het bepaalde bij 

artikel 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929, moet 
worden onderzocht, of het Koninklijk Besluit 
van 22 Februari 1936, Staatsblad n°. 2341, fei
telijk of rechtens strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften - als hoe
danig in casu alleen in aanmerking k omt artikel 
185 der gemeentewet- dan wel of de Kroon , 
bij het nemen van voormeld Besluit, van H are 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 

1 Zie hieronder. 



293 6 JUL I 1937 

gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat genoemd artikel 185 luidt : 
,,De besluiten van den raad en van burge

meester en wethouders kunnen, zoover zij 
met de wetten of het algemeen belang strijden. 
door Ons worden geschorst of vernietigd."; 

0. dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 
blijkens den inhoud van het beroepschrift van 
meening is, dat noch aan het Ambtenarenge
racht, noch aan dezen Raad, het recht toe
komt, zelfstandig te beoordeelen, of het ver
nietigde raadsbesluit in werkelijkheid in strijd 
is met het algemeen belang, doch de beslis
sing daaromtrent uitsluitend berust bij de 
Kroon; 

0. dat de gemachtigde van dien Minister 
bij pleidooi die zienswijze nader heeft verdedigd 
door te betoogen, dat noch de Staatscommissie 
van 1891 tot voorbereiding der uitvoering van 
de voorschriften der Grondwet, aangaande de 
regeling van de administratieve rechtspraak, 
noch Minister Loeff in de door hem ontworpen 
regeling der administratieve rechtspraak, noch 
de Commissie van 1931, welke een ontwerp 
van wet tot regeling van een aanvullende ad
ministratieve rechtspraak heeft voorbereid, 
den administratieven rechter controle heeft 
willen geven over Koninklijke vernietigings
besluiten wegens strijd met het algemeen be
lang; 

0 . dat te dezer zake moet onderscheiden 
worden tusschen wenschelijkheid en werkelijk
heid; 

0. dat inderdaad zoowel de Staatscommissie 
van 1891, als Minister Loeff, als de Commissie 
van 1931, toekenning van de bedoelde bevoegd
heid aan den administratieven rechter niet 
wenschelijk oordeelde en daarom deze allen in 
de door hen ontworpen regelingen uitdrukke
lijke bepalingen opnamen, waardoor diens 
rechtsmacht in zoover werd beperkt; 

0. dat, met betrekking tot de door de Ambte
narenwet 1929 gegeven regeling, de werkel~jk
heid aldus is, dat die wet de bedoelde beperking 
van de rechtsmacht van den ambtenarenrechter 
juist niet inhoudt, zoodat, waar die beperking 
ook niet in eenig ander wettelijk voorschrift is 
gegeven en met name niet in artikel 185 voor
noemd - waar immers gezegd wordt "zoover 
zij met het algemeen belang strijden" en niet 
"zoover zij, naar het oordeel der Kroon, met 
het algemeen belang strtjden'' - moet worden 
aangenomen, die beperking jure constituto 
niet bestaat en deze Raad dus den plicht heeft 
te onderzoeken, of het bij het bestreden Ko
ninklijk Besluit vernietigde raadsbesluit der 

· gemeente Winkel inderdaad met het algemeen 
belang strijd; 

0. dat zoowel gedaagde als het Ambtenaren
gerecht te Amsterdam het bestaan van zoo
danigen strijd ontkent, welk oordeel onder meer 
steunt op de meening, dat door de benoeming 
van den ambtenaar ter secretarie P. J. Korver 
tot secretaris der gemeente meer wordt bezui
nigd dan door de aanwijzing van den burge
meester als bekleeder van het ambt van secre
taris; 

0. dat de berekening, welke tot die meening 
leidde, naar 's Raads oordeel te veel onzekere 
factoren bevat dan dat daaraan waarde zou 
kunnen worden toegekend, in welk verband van 

belang is, dat blijkens door den gemachtigde 
van den Minister van Binnenlandsche Zakeri 
bij pleidooi verstrekte mededeelingen - aan 
welker juistheid deze Raad niet twijfelt -
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zeer 
tevreden zijn over de wijze, waarop de burge
meester van Winkel zijn taak als secretaris 
waarneemt; de burgemeester laatstgenoemde 
taak volledig waarn·eemt; het werk van P. J. 
Korver daardoor niet is verzwaard en de arbeid, 
die vroeger geschiedde door : 

a. een burgemeester, 
b. een secretaris, 
c. een ambtenaár ter secretarie, 
d. een geschoold volontair, 
thans verricht wordt door : 
a. een burgemeester-secretaris, 
b. een ambtenaar ter secretarie. 
c. een ongeschoold volontair ; 
uit alle welke medeelingen volgt, dat het te 

verrichten werk goed gedaan en bezuiniging ver
kregen wordt, zijnde het salaris, hetwelk de 
burgemeester als bekleeder van het ambt van 
secretaris geniet, f 300.- tot f 700.- per jaar 
lager dan het salaris van een secretaris, die 
niet tevens burgemeester zoude zijn en wordende 
hierbij natuurlijk buiten beschouwing gelaten, 
dat de raad der gemeente Winkel in zijn verga· 
<lering van 27 Dècember 1935 de wedde van P.J. 
Korver, als ambtenaar ter secretarie, uitsluitend 
voor het geval het besluit, hem tot secretaris 
te benoemen, zou worden vernietigd, heeft 
verhoogd met f 400.- ; 

0. dat de vraag, door wiens benoeming tot 
secretaris (het meest) bezuinigd zou worden, 
ten deze slechts van zeer geringe beteekenis 
is, doch naar 's Raads oordeel een ander feit 
in casu beslissenden invloed heeft; 

0. dat de wet van 29 November 1935, Staats
blad n°. 685, beoogde in de openbare huis
houding tal van bezuinigingen aan te brengen ; 
dat hiertoe o.a. par. 17 in het leven is geroe
pen, waarbij de Kroon zich onder meer de be
voegdheid heeft voorbehouden, de gemeenten 
van 5000 zielen en daar beneden aan te wijzen, 
waarin de bediening van secretaris door den 
burgemeester wordt bekleed; dat de Com
missaris der Koningin in de provincie Noord
Holland, onder verwijzing naar voormelde 
paragraaf, burgemeester en wethouders van 
Winkel bü brief van 12 December 1935 in over
weging heeft gegeven - hoewel genoemde 
paragraaf nog niet in werking was getreden, 
hetwelk 1 Januari 1936 is geschied, doch omdat 
het geen twijfelleed, dat ook de gemeente Winkel 
zou worden "aangewezen'' - de benoeming 
van den burgemeester tot secretaris reeds nu 
te bevorderen, hetzij de benoeming niet in den 
raad aan de orde te stellen, zoolang die aanwij
zing niet had plaats gehad ; dat de ra.ad der ge
meente Winkel niettemin de Kroon voor een 
voldongen feit wenschte te plaatsen en op 27 
December 1935, dus even vóór de inwerking
treding van meergenoemde paragraaf 17, P. J . 
Korver heeft benoemd tot secretaris der ge
meente; 

0 . dat de raad der gemeente Winkel formeel 
bevoegd was, aldus te handelen, maar, aldus 
handelende, van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat zoodanig misbruik van bevoegdheid 
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door den raad eener gemeente uitermate beden
kelijk is en indruischt tegen het algemeen be
lang, weshalve de Kroon ten volle gerechtigd 
was het voormelde benoemingsbesluit wegens 
strijd met het algemeen belang te vernieti
gen ; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat niet 
de Kroon in casu van de Haar toekomende 
vernietigingsbevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaak t dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat derhalve met vernietiging van de 
uitspraak, waarvan beroep, het beroep van P. J. 
Kon"er tegen het K oninklijk Beslui t van 22 
Februari 1936, Staatsblad n°. 2341, alsnog on
gegrond moet worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van P. J. Korver tegen 

het K oninklijk Besluit van 22 Februari 1936, 
Staatsblad n°. 2341, alsnog ongegrond.-

N. B. De rechtsoverwegingen van het Ambte
narengerecht luiden als volgt : 

0. dat het eenige algemeen verbindende 
voorschrift, waaraan het bestreden Koninklijk 
besluit valt te toetsen, is artikel 185 der Gemeen
tewet; welk voorschrift - voorzoover thans 
van belang - aan de Kroon de bevoegdheid 
verleent, besluiten van gemeenteraden te ver
nietigen, ,,zoover zij met het algemeen belang 
strijden"; 

0. dat, indien zou moeten worden aangeno
men, dat het Gerecht niet is gehouden, het oor
deel der Kroon omtrent de stl'ijdigheid van het 
beslui t van den Raad der gemeente Winkel 
als iui t te aanvaarden zonder z~lfstand ig onder
zoek ter zake, het Gerecht ook verplicht zou 
zijn, zulk een onderzoek in te stellen; 

dat, indien het Gerecht dit onderzoek dan zou 
inst Hen en het hierbij tot de slotsom zou komen, 
dat het besluit van den gemeenteraad niet 
strijdig is met het algemeen belang, het Gerecb t 
het koninklijk besluit zou moeten vernietigen 
wegens strijd met een algemeen ve rbindend 
voorschrift, n.l. artikel 185 der Gemeentewet; 

0. dat alsdan een onderzoek naar de vraa~, 
of de Kroon bij het nemen van Haar besluit 
van H are bevoegdheid kennelijk een ander ge
bruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarmede die bevoegdheid is gegeven, achter
wege zou kunnen blijven; 

O. dat zulk een onderzoek echter evenzeer 
overbodig zou zijn in elk der beide andere ge
vallen, die zich zouden kunnen voordoen, 
namelijk: 

indien zou moeten worden aangenomen, dat 
het Gerecht wèl is gehouden, het oordeel der 
Kroon omtrent de strijdigheid van het besluit 
van den Raad der gemeente Winkel als juist 
t,e aanvaarden zonder ze lfstandig onderzoek ter 
zake; of 

indien weliswaar het tegendeel zou moeten 
worden aangenomen - en derhalve een zelf
standig onderzoek naar de evenomschreven 
strijdigheid geboden zou zijn - doch het 
Gerecht bij onderzoek tot de slotsom zou gera
ken, dat het door de Kroon gewraakte raadsbe
slui t inderdaad met het algemeen belang in 
str,id is; 

0. dat in deze beide gevallen de Kroon im
mers geacht zou moeten worden van H are be-

voegdheid juist het gebruik te hebben gemaakt, 
waartoe die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat uit dit alles volgt, dat de beslissing van 
het onderhavige geding afhangt van het ant
woord op deze twee vragen : of het Gerecht ge
houden is, het oordeel der Kroon omtrent, de 
strijdigheid van het vaker genoemde raadsbe
aluit met het algemeen belang als juist te aan
vaarden, zonder zelfstandig onderzoek ter zake; 
en zoo neen, tot welke slotsom zulk een onder
zoek - hetwelk het Gerecht alsdan verplicht 
zal zijn, in te stellen - in dit geding moet leiden ~ 

0. omtrent de eerste vraag, dat de formu
leering van a rtikel 185 der Gemeentewet -
voorzoover thans van belang - medebrengt 
dat de bevoegdheid der Kroon tot ve rnietiging 
van raadsbesluiten wegens strijd met het alge
meen belang niet reeds dàn ontstaat, indien de 
Kroon tot de overtuiging geraakt, dat bedoelde 
strijd bestaat; integendeel, artikel 185, in 
stede van evenbedoelden eisch van formeelen 
aard stelt de materieele voorwaarde, dat eenig 
besluit van een gemeenteraad met het algemeen 
belang in werkelijkheid in strijd is ; 

dat de bij artikel 185 in het leven geroepen 
bevoegdheid derhalve niet behoort tot diegene, 
welke de Kroon naar believen kan hanteeren dan 
wel onbenut laten zonder in strijd te komen met 
een algemeen verbindend voorschr ift en welker 
hanteering zich juist hierom onttrekt aan nietig
verklaring, op grond van strijdigheid met een al 
gemeen verbindend voorschrift, door den rech ter 
in ambtenarenzaken; doch die bavoegdheid er 
eene is, bij welker hanteering de Kroon zeer 
wel in strijd kan geraken met een algemeen ver
bindend voorscbrüt; 

dat de rechter in ambtenarenzaken gehouden 
is, de aan zijn oordeel onderworpen besluiten 
te toetsen aan alle algemeen verbindende 
voorschriften ; en er geen enkele bepaling valt 
aan te wijzen, krachtens welke hij zich in een 
geding a ls het onderhavige ontslagen zou mogen 
rekenen van de taak, het bestreden besluit te 
toetsen aan art ikel 185 der Gemeentawet; 

dat tot ondersteuning van de stelling, dat 
de rechter in ambtenarenzaken zich in een ge
ding a ls het onderhavige moet onthouden van 
toetsing van het bestreden besluit aan artikel 
185 der Gemeentewet, evenmin een beroep kan 
worden gedaan op de bedoeling des wetgevers 
te dezen aanzien, daar die bedoeling niet in 
de wet tot uitdrukking is gebracht ; waarbij 
opmerking verdient, dat na de totstandkoming 
der Ambtenarenwet 1929 de Gemeentewet bij 
herhaling is gewijzigd en eenmaal zelfs onder
worpen aan een herziening op groote schaal : 

0 . dat uit het totnutoe overwogene volgt, dat 
het Gerecht in dit geding niet gehouden is, het 
oordeel der Kroon - dat nl. het besluit van den 
Raad der gemeente Winkel van 27 December 
1935 tot benoeming van den k lager tot secre
taris in strijd was met het algemeen belang -
zonder zelfstandig onderzoek te onderschrij
ven ; integendeel, het Gerecht juist verplicht is. 
na te gaan, of de door de Kroon onderstelde 
strijd in werkelijkheid aanwezig was; 

0. hieromtrent, dat bij artikel 1 van para
graaf 17 der wet van 29 November 1935 (Staats
blad n°. 685), tot verlaging van openbare uit 
gaven, artikel 2 der Gemeentewet - voor
zoover thans van belang - is gewijzigd in 
dezen zin, dat aan de Kroon de bevoegdheirl 
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is verleend, gemeenten aan te wijzen van 5000 
zielen en daarbeneden, in welke gemeenten dan, 
uit kracht der gedane aanwijzing, de bediening 
van secretaris wordt vervuld door den burge
meester; 

dat de aangehaalde paragraaf op 1 J anuari 
1936 in werking is getreden krachtens het 
koninklijk besluit van 16 December 1935 (Staats
blad n°. 706) ; doch reeds vóór eerstgenoemden 
datum - nl. bij koninklijk besluit van 28 De
cember 1935, n°. 29, afgekondigd in de N?der
landsche Staatscourant van 30 December 1935 
- onder meer ten aanzien van de gemeente 
Winkel is bepaald, dat met ingang van 1 J anu
ari 1936 de bediening van secretaris er zal wor
den vervuld door den burgemeester ; 

0 . dat voorts op grond van den inhoud der 
gedingstukken en van het ter zitting verhan
delde vaststaat: 

dat op 11 November 1935 de toenmalige secr~
taris der gemeente Winkel is overleden; 

dat de commissaris der K oningin in de Pro
vincie Noord-hollan cl op 12 December 1935 aan 
het dageljjksch bestuur der gemeente Winkel 
in overweging heeft gegeven, hetzij de benoeming 
van den burgemeester tot secreta ris "reeds nu" 
te bevorderen, hetzij de benoeming van . een 
secretaris niet in den Raad aan de orde te stellen, 
zoolang de aanwijzing der gemeente, (nl. door 
de Kroon, krachtens het hierboven vermelde ge
wijzigde artikel 2 der Gemeentewet) niet zou 
zijn geschied; in aans luiting waaraan de com
missaris heeft te kennen gegeven, dat benoeming 
van een ander tot secretaris zou leiden tot ver 
nietiging van het benoemingsbesluit door de 
Kroon, in verband met artikel 1 van paragraaf 
17 der wet, tot verlaging van de openbare uit
gaven; 

dat de Raad der gemeente Winkel desniette
min in zijn vergadering van 27 December 1935 
met algemeene stemmen den klager heeft be
noemd tot secretari s ; dit, hoewel ook de bur
gemeester der gemeente behoorde tot de gegadig
den; 

0. dat de overwegingen, waarop het bestreden 
koninklijk besluit steunt, niets inhouden dan 
bepaaldelijk geldt t en aanzien van de gemeente 
Winkel in het bijzonder; doch die overwegin
gen slechts een beroep doen op de omstandig
heden, welke gelden voor alle gemeenten van 
5000 zielen en daar beneden ; 

0. dat het Gerech t uit die overwegingen dan 
ook afleidt, dat de Kroon zich bij Haar bestreden 
besluit heeft gesteld op het standpunt , dat de 
R aad der gemeente Winkel sinds de totstand
koming der wet tot verlaging van de openbare 
uitgaven verplicht was, zich t e onthouden van 
het vervullen der vacature van secretaris -
tenzij dan door benoeming van den burgemees
ter in die functie - op straffe van te handelen 
in strijd met het algemeen belang; dit, onge
acht de omstandigheden welke zich t en aan
zien van de vervulling dier vacature in het bij
zonder te Winkel mochten voordoen; 

0 . dat het Gerecht dit standpunt niet juist 
acht; 

dat toch, zoolang de vaker genoemde para
graaf 17 niet in werking was getreden, d a be
palingen der Gemeentewet den Raad der ge
meente Winkel niet slechts het recht gaven, 
tot benoeming van een secretaris over te gaan, 
doch h~t doen van zulk een benoeming tot 

's Raads taak behoorde; waarbij opmerkin~ ver
dient, dat vóór de inwerkingtreding van para
graaf 17 de Kroon een haar niet welgevallige 
benoeming wel kon vernietigen doch zij geen 
middel bezat, aan den Raad der gemeente de 
benoeming van den burgemeester tot secretaris 
op te leggen ; 

dat de Raad der gemeente Winkel volkomen 
bevoegd was, de bepalingen der Gemeentewet 
op 27 December 1935 toe ta passen, welke toen 
nog van kracht waren; en hij, behoudens onder 
bijzondere omstandigheden, aldus stellig niet 
handelde in strijd met het algemeen belang; 

dat toch bezwaarlijk valt vol t e houden, dat 
aan het algemeen belang een argument zou 
kunnen worden ontleend ten betooge, dat de 
Raad der gemeente Winkel - behoudens onder 
bijzondere omstandigheden, welke bepaaldelijk 
ten aanzien van Winkel golden, doch die thans 
niet aan de orde zijn - reeds bij voorbaat 
kracht van wet had t oe te kennen aan nog niet 
in werking getreden bepalingen ; 

0. dat de gronden, welke bij het bestreden 
besluit worden aangevoerd , dan ook ontoe
reikend moeten worden geacht; en thans be, 
hoort te worden onderzocht, of het besluit van 
den Raad der gemeente Winkel tot benoeming 
van den klager op anderen grond in strijd moet 
worden geacht met het algemeen belang ; met 
name op dezen grond, dat de benoeming van 
den klager het onmogelijk maakte, een bezui
niging tot stand te brengen op de uitgaven ten 
laste der openbare kassen ; 

0. dat di~maangaande op grond van den in
houd der gedingstukken en van het ter zitting 
verhandelde vaststaat: 

dat de klager, vóórdat op 11 November 1935 
te Winkel de vacature van secretaris ontstond, 
aldaar ter secretarie als (eenig) ,,ambtenaar 
t er secr ~tarie'' werkzaam was en als zoodanig 
een salaris genoot van f 1100,- per jaar; 

dat op 27 December 1935 door den Raad der 
gemeente ~elden zijn uitgetrokken ter verhoo
ging van ctes klagers salaris tot f 1500,- per 
jaar; dit, omdat de Raad, die denzelfden dag 
den klager had benoemd tot secretaris, rekening 
wilde houden met de mogelijkheid, dat niette
min uiteindelijk de burgemeest er secretaris 
zou worden ; in welk geval de taak des klagers 
naar 's raads oordeel zou worden verzwaard ; 

dat inderdaad de klager, ondanks zijn benoe
ming, niet in functie is getreden ; doch wèl de 
burgemeester in Maart 1936 het sècretariaat 
der gemeente op zich heeft genomen, uit kracht 
der hierboven vermelde aanwijzing der gemeente 
Winkel bij het koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1935 ; 

dat de burgemeester voor de vervulling van 
het secretariaat een salaris genoot van f 1500, -
per jaar ; terwijl een afzonderlijke secretaris 
aanspraak kon maken op een salaris van fl800,
per 1aar, opklimmende tot f 2200,- per jaar; 

dat de klager met ingang van 1 Juni 1936 
in het genot is gesteld van een salaris van f 1500,
per jaar, onder bepaling, dat het salari s met 
vier jaarlijksche verhoogingen van f 50,- per 
jaar zou klimmen tot f 1700,- per jaar; 

dat aan het ambt van burgemeester der ge
meente Winkel een salaris is verbonden van 
f 1900,- t ot f 2300,- per jaar ; 

0. dat het voor de hand ligt, dat de burge
meester-secretaris voor de vervulling van het 
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ambt van secretaris slechts een gedeelte van 
zijn werkkracht behoeft in te zetten; 

dat hieruit volgt, dat de klager, ware z\jn 
benoeming niet , bij het bestreden besluit, 
ongedaan gemaakt, evenmin den geheelen dag 
noodig zou hebben gehad voor de vervulling van 
zijn ambt; immers, zoowel uit de gedingstukken 
als uit het ter zitting verhandelde mag worden 
afgeleid, dat de klager voor de vervulling van 
het ambt van secretaris der gemeente Winkel 
ten volle was berekend en met name hiertoe 
niet minder geschikt dan de burgemeester ; 

dat hieruit weder volgt, dat de klager , ware 
zijn benoeming niet ongedaan gemaakt, tijd 
zou hebben gevonden ten einde een belangrijk 
gedeelte te blijven doen van het werk, dat hij 
tot zijn benoeming had verricht als ambtenaar 
ter secretarie ; 

dat in het onderstelde geval he t overschie
tende deel van dit werk zou hebben moeten zijn 
verricht door een nieuwen ambtenaar ter secre
tarie; 

dat het in de rede ligt, dat de klager - die 
voor het werk ter secretarie vakkundig is 
onderlegd - het eenvoudigste gedeelte van 
het vroeger door hem verrichte werk zou heb
ben overgelaten aan den hem terzijde gest3lden 
ambtenaar tar secretarie; zoodat het door 
dezen verrichte werk zoowel in aard als in om
vang achter zou hebben gestaan bij datge
ne, dat door den klager was verricht t en tijde 
da t hij zelf nog ambtenaar ter secretarie was ; 

dat die nieuwe ambtenaar dan ook redelijker
wijze slechts aanspraak zou hebben gehad op 
een belooning, eenige honderden guldens lager 
dan die welke de klager had genoten ten tijde 
dat hij zelf nog ambtenaar ter secretarie was, 
m.a.w. : een belooning, eenige honderden gul
dens beneden f 1100,- per jaar; 

0. dat uit dit alles, in verband met hetgeen 
hierboven als feitelijk vaststaande is vermeld, 
volgt, dat de benoeming van den klager 

eenerzijds f 300,- tot f 700,- per jaar méér 
kostte dan de vereeniging der ambten van bur
gemeester en van secretaris in den persoon van 
den burgemeester, 

anderzijds meebracht, dat de gemeente, ter 
bezoldiging van een ambtenaar ter secretar ie, 
kon volstaan met een uitgave van een bedrag, 
ee'lige honderden guldens kleiner dan f 1100,
per jaar, in plaats van een uitgave van f 1500,
tot f 1700,- per jaar; 

0 . dat derhalve, ook al gaat men niet zoo 
ver als de klager doet en al neemt men niet aan, 
dat de gemeente Winkel zou hebben kunnen 
volstaan met benoeming van een onbezoldigden 
volontair ter secretarie tot bijstand van den 
klager, dan nog uit het voorafgegane mag 
worden afgeleid, dat bij bestendiging van de 
benoeming van den klager tot secretaris de 
openbare kassen minder zouden zijn bezwaard 
dan thans het geval is, nu het bestreden besluit 
des klagers benoeming ongedaan heeft ge-
maakt; . 

0 . dat hierbij dient t e worden bedacht, dat de 
gemeente Winkel " noodlijdend" is; en dat 
dientengevolge de rijkskas door besparing op 
de rijksbijdragen in de salarissen van den burge
meestar en van den secretaris - besparing, 
welke inderdaad is verkregen door de opdracht 
van evengenoemde functies aan één persoon -
niet is gebaat; 

dat immers het bedrag, dat door de samen
voeging minder behoeft te worden uitgegeven, 
niettemin t en laste der rijkskas komt, omdat 
het van 's rijkswege aan te vullen tekort in de 
gemeentelijke ka-s uiteraard toeneemt na-ar 
mate even bedoelde rijksbijdrage afneemt; 

0. dat het hierboven betoogde overigens 
evenzeer van kracht blijft voor het geval, dat 
de gemeente ophoudt, ,,noodlijdend" te zij n ; 

dat dan weliswaar de rijkskas en de gemeen
telijke kas onafhankelijk van elkander zijn ; 
doch ook dan bij de beoordeeling van de be
zuiniging, door een maatregel te verkrijgen, 
dient te worden gelet op het resultaat van den 
maatregel ten aanzien van alle openbare kassen 
tezamen; 

dat dit stellig geldt ter beoordeeling van het
geen het algemeen belang medebrengt; en 
bepaaldelijk in het onderhavige geval te meer 
omdat de wet van 29 November 1935, Staats
blad n°. 685, geenszins uitsluitend strekt tot 
vermindering van uitgaven door het Rijk, maar 
ook t ot vermindering van uitgaven door lagere 
organen ; en die wet dan ook den naam draagt 
van "wet tot verlaging van de openbare uit
gaven''; 

0 . dat ui t dit alles volgt, dat er geen aanlei
ding bestaat, het besluit der gemeente Winkel 
tot benoeming van den klager tot secretaris. 
met het algemeen belang in strijd te achten op 
dezen grond, dat dit besluit aan de openbare 
klassen in fe ite schade berokkende of dreigde, 
te zullen berokkenen ; 

0. dat ook overigens niet is gebleken van 
eenigen grond voor de stelling, dat het benoe
mingsbesluit met het algemeen belang in strijd 
is; zoodat uit al het totnutoe overwogene moet 
worden afgeleid, dat het bestreden besluit als 
in strijd met het voorschrift van artikel 185 der 
gemeentewet dient te worden nietig verklaard; 

0 . dat er echter alle aanleiding bestaat, de 
nietigheid van het bestreden besluit, met toe
passing van artikel 48 der Ambtenarenwet 
1929 gedekt teverklaren ; immers, sinds 1 Maart 
1936 de burgemeester van WinR.el nu eenmaal 
is opgetreden als secretaris der gemeente ; 

0. dat de klager voor het geval van toepas
sing van artikel 48 aanspraak heeft gemaakt 
op schadevergoeding ; en naar het oordeel van 
het Gerecht terecht ; 

dat immers uit hetgeen hierboven als fe ite
lijk vaststaande is vermeld, volgt, dat de klager 
al s ambtenaar ter secretarie een geringere be
zoldiging geniet dan die, welke h\j als secretaris 
zou hebben genoten, indien de Kroon niet bet 
bestreden besluit zou hebben genomen ; 

0. dat het Gerecht, eenerzijds rekening 
houdende met hetgeen hierboven feitelijk is 
vastgesteld omtrent de hoegrootheid der beide 
evenbedoelde bezoldigingen en anderzijds met 
de kans, dat de klager, hetzij door overlijden, 
hetzij door ontslag zou hebben opgehouden, als 
secretaris der gemeente te fungeeren, het bedrag 
der schadevergoeding meent te moeten stellen 
op f 2500,-: welke schadevergoeding ten 
laste dient te komen van 's rijkskas. 

(A.B. ) 
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9 Juli 1937. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Rv. artt. 855- 875; Merkenwet artt. 3 
en 10. ) 

Het recht tot uitsluitend gebruik van 
een merk is niet bestaanbaar zonder bezit 
van de fabriek of handelsinrichting. 

Ook in het geval van art. 3, eerste lid, 
Merkenwet (bestaan blijven van het recht 
drie jaar na het laatste gebruik) geldt als 
noodzakelijk vereischte het bezit van een 
fabriek of handelsinrichting. 

Nu requirant in een tijdperk, onmid
dellijk voorafgaande aan de inschrijving 
van het merk " Simplixite" , geen fabriek 
of handelsinrichting bezat, is 's Hofs be
slissing, waarbij die inschrijving, behou
dens de nadere aangeduide waren, is nietig 
verklaard, juist. 

[Grief van gerequestreerde, dat de betee
kening van art. 13, tweede lid, Merkenwet 
kosteloos is geschied. Zie verweerschrift, 
Red.]. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Josephus Antonius Kleine, wonende te Lei

den, (adv. Mr. E. A. Cosman); 
dat Joseph Johannes Strotmann, koopman 

wonende te Leiden en de vennootschap onder 
de firma Chemische Fabriek van Simplexite 
producten gevestigd te Leiden zich bij verwek
schrift hebben gewend tot de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage teneinde te doen nietig ver
klaren de inschrijving van een merk "Sim
plexite" ten name van Josephus Antonius 
Kleine, te Leiden; 

dat deze Rechtbank bij beschikking van 22 
October 1935 de Chemische Fabriek voornoemd 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar ver
wek, doch J . J. Strotmann heeft toegelaten 
om door getuigen te bewijzen, dat hij het merk 
" Simplexite" voor de in het inleidend request 
genoemde waren het eerst heeft gebruikt; 

dat de oorspronkelijke verzoekers tegen die 
beschikking hooger beroep hebben ingesteld 
bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage en dit 
Hof bij beschikking van 17 Januari 1936 be
houdens bepating van het tijdstip voor het 
door de Rechtbank bevolen getuigenverhoor 
de beschikking van de Arr.-Rechtbank dd. 22 
October 1935 heeft bevestigd ; 

dat de oorspronkelijke verzoekers tegen die 
beschikking cassatie hebben aangeteekend en 
de H. R. bij beslissing van 6 April 1936 (1936 
n°. 425, Red.) de beschikking van het Ge
rechtshof heeft vernietigd met terugwijzing 
der zaak naar het Hof; 

dat daarop het Hof bij beschikking van 26 
Juni 1936 de beschikking der Rechtbank van 
22 October 1935 heeft vernietigd voor wover 
betreft de niet-ontvankelijkheid van de ven
nootschap voornoemd met terugwijzing van de 
zaak naar de Rechtbank ; 

dat de Rechtbank bij beschikking van 26 
Januari 1937 beide requestranten heeft toege
laten om door getuigen te bewijzen dat zij het 
merk "Simplexite" voor de ten requeste ge
noemde waren eerder hebben gebruikt dan 
gerequestreerde en de gerequestreerde heeft 
toegelaten om door getuigen te bewijzen , dat 
hij het merk " Simplex ite" voor de ten reqm,ste 
genoemde waren heeft gebruikt vóór 12 Maart 
1934; 

dat het Gerechtshof bij beschikking van 23 

April 1937 de beschikking der Arr.-Rechtbank 
te ,'s-Gravenhage 26 Januari 1937 heeft ver
nietigd en opnieuw rechtdoende op verwek van 
J. J. Strotmann de door het Bureau van den 
Industr ieel en · Eigendom te 's-Gravenhage op 
1 April 1935 ten name van Josephus Antonius 
Kleine onder N°. 68010 gedane inschrijving 
van het merk "Simplexite" heeft nietig ver
klaard behoudens voorzoover die betrof ma
trassen, stoelkussens, insectenverdelgingsmid
delen en antiglijstoffen voor klee<len; 

dat de oorspronkelijke requestranten als 
grief tegen de beslissing der Rechtbank voor 
het Hof hebben aangevoerd, dat de Rechtbank 
ten onrechte bewijs door getuigen aan partijen 
had opgelegd inplaats van het verzoek terstond 
toe te wijzen daar toch reeds genoegzaam 
bleek, dat Kleine zoo hij al ooit recht op het 
merk had gehad - hetgeen zij ontkenden -
in alle · geval dat 1·echt voor de inschrijving 
had verloren en hij zich daarom niet op een 
eerènr gebruik daarvan dan appellanten kon 
beroepen ; 

dat het Hof ten aanzien van die grief over
woog, dat volgens appellanten het niet bezitten 
van een fabriek of handelsinrichting en het 
reeds lang hebben prijs gegeven van het merk 
in ieder geval ook bleek uit het feit, dat 
Kleine dat merk liet gebruiken door Kleine's 
Chemische Fabriek, een zaak door zijn vrouw 
in Januari 1935 opgericht, waarin hij zelf als 
gevolmachtigde werkzaam was; 

dat het Hof verder overwoog, dat indien 
Kleine nimmer zulk een fabriek of Handels
inrichting wu hebben gehad hij ook nimmer 
voor zijn waren het merk "Simplexite" kon 
hebben gebruikt en hij zich dus niet op een 
gebruik van het merk voor de inschrijving zou 
kunnen beroepen; 

dat voor het geval hij wel zulk een zaak 
gehad heeft en daarin van het merk voor zijn 
waren gebruik gemaakt heeft, hij weliswaar 
niet gelijk appellanten beweerden door de 
deelneming van de vennootschap zonder meer 
reeds het recht op het merk wu hebben ver
loren nu niet was gesteld, dat hij zijn recht op 
het merk bij acte in de vennootschap had in
gebracht, maar hij dat verlies van recht op 
zijn merk wel wu moeten lijden, wanneer hij 
daadwerkelijk zijn zaak wu hebben opgeheven 
hetgeen volgens het Hof voortvloeide uit de 
bepalingen van art. 3bis en 20 der Merkenwet ; 
dat daarom reeds voldoende was om aan te 
nemen, dat Kleine voor de inschrijving van 
het merk geen recht op het merk kon doen 
gelden, wanneer kwam vast te staan, dat hij 
in het tijdperk onmiddellijk voorafgaande aan 
de inschrijving die op 1 April 1935 had plaats 
gehad geen fabriek of handelsinrichting bezat; 

dat het Hof dit laatste aannam niet alleen, 
omdat Kleine hetgeen daaromtrent door appel
lanten was gesteld niet voldoende had weer
sproken, maar ook omdat het gestelde bevesti
g ing vond in een overgelegd extract eener 
inschrijving in het Handelsregister; 

dat het Hof verder overwoog, dat aangezien 
Strotmann stel de dat zijn gebruik van het 
merk "Simplexite" voor de in den aanhef van 
dit arrest omschreven waren reeds sinds Juni 
1933 had plaats gehad en zulks niet was weer
sproken hij als eerste gebruiker van dat merk 
moest ,vorden aangemerkt; 
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dat requestrant meent, dat deze overwegin
gen en de beslissing van het Hof onjuist zijn 
en hij daarom als cassatiemiddel stelt, s. en/of 
v. t. van artt. 3, 3bis, 10, 11 , 12, 12bis, 18 en 
20 Merkenwet (wet van 30 September 1893) 
S. 146 zooals die wet nader is gewijzigd), 162 
Grondwet, 20 R. 0., 48, 199, 353, 355 en 356 
Rv.; 

1. door te beslissen, dat indien de requirant 
nimmer een fabriek of handelsinrichting heeft 
bezeten hij ook nimmer voor zijn waren het 
merk "Simplexite" zou hebben gebruikt en hij 
zich dus niet op een gebruik van het merk 
voor de inschrijving wu kunnen beroepen 
zulks ofschoon het feit, dat iemand geen 
fabriek of handelsinrichting bezit niet uitsluit, 
dat hij van een handelsmerk gebruik maakt; 

2. door te beslissen, dat voldoende is om aan 
te nemen, dat requirant tot cassatie het recht 
op het te z1Jnen name ingeschreven merk heeft 
verloren, wanneer hij daadwerkelijk de zaak 
heeft opgeheven en dat daarom reeds vol
doende is om aan te nemen dat de requirant 
voor de inschrijving geen recht op het merk 
kon doen geleien, wanneer komt vast te staan, 
dat hij in een tijdperk onmiclclellijk vooraf
gaande aan die inschrijving, die op 1 April 
1935 had plaats geha d geen fabriek of han
delsinrichting bezat, welk feit door het Hof 
als vaststaande werd aangenomen ; 

zulks ten onrechte omdat het recht op het 
merk niet verloren is gegaan door het feit, dat 
de requirant in cassatie in het tijdperk onmid
dellijk voorafgaande aan de inschrijving van 
het merk geen fabriek of handelsinrichting 
bezat waarin van dat merk werd gebruik ge
maakt; immers dit verloren gaan van het 
uitsluitend recht op een merk wolang het niet 
ingevolge art. 18 Merkenwet is vervallen 
slechts kan plaats hebben door het niet gebruik 
maken van het merk gedurende drie jaren na 
het laatste gebruik en deze omstandigheid 
door het Hof niet is vastgesteld en het Hof 
voor zijn meening ten onrechte steun wekt in 
artt. 3bis en 20 Merkenwet; 

3. door te beslissen, dat aangezien Strotmann 
stelde, dat zijn gebruik van het merk "Sim
plexite" voor zijn in den aanhef van het arrest 
omschreven waren reeds sinds Juni 1933 heeft 
plaats gehad hij als eerste gebruiker van dit 
merk voor die waren moest worden aange
merkt· 

Ten' onrechte, omdat uit het feit, dat Strot
m ann dit merk gebruikte sedert Juni 1933 niet 
de conclusie kan worden getrokken, dat hij 
eerste gebruiker was, daar het geenszins uitge
sloten is, dat Kleine het merk voor Juni 1933 
gebruikte, zooclat Strotmann alleen dan ge
s laagd kan heeten in het bewijs, dat hij mag 
leveren tegen het uit de inschrijving van het 
merk voortvloeiende vermoedens van eerstge
bruik, indien hij erin slaagt te bewijzen, dat 
hij het merk gebruikte voordat Kleine het 
gebruikte en het Hof- in ieder geval Kleine 
had moeten toelaten het bewijs, dat hij het 
merk gebruikte voordat Strotmann het ge
bruikte, door getuigen te leveren, welk bewijs 

..,_ deze had aangeboden gelijk uit het verweer
schrift in eersten aanleg blijkt, door welk ver
zuim het H of art. 3 j 0

• 10 Merkenwet heeft 
geschonden en/of verkeerd toegepast. (Zie aan
teekening van Prof. Meyers bij H. R. 7 Mei 

1928 N. J . 1928, 1451, P. v. J . 1908 p. 742, 
H . R. 26 Maart 1908; H. R. 1 Februari 1932 
W. 12410, N. J . 1932, 1425 , speciaal de woor
den: ,,en na lever ing van dat bewijs en ont
stentenis van eenig bewijsaanbod van nog 
eerder gebruik door requirant.") 

Redenen waarom verweker zich wendt tot 
Uwen Raad met eerbiedig verzoek de aange
vallen beschikking van het Gerechtshof te 
's-C:-ravenhage del. 23 April 1937 te vernietigen 
.11et woclanig verdere beslissinir als Uw Raad 
zal vermeenen te behooren, er. met verwek te 
bepalen, dat de behandeling en de beschikking 
op het request zal gesch ieden kosteloos op 
grond van onvermogen van den verweker tot 
het betalen van proceskosten blijkens hierbij 
overgelegd bewijs van onvermogen afgegeven 
door den Burgemeester der Gemeente Leiden 
dd . 16 April 1937. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geven eerbiedig te kennen: 
1 °. Joseph Joh an nes Strotmann, koopman

bontwerker en firmant van requestrante sub 
2°, wonende te Leiden, 2°. de Handelsvennoot
schap onder de firma: Chemische Fabriek van 
Simplexite Producten, gevestigd te Leiden, 
(adv. Mr. J. Raymakers); 

dat aan requestranten bij exploit d.d. 21 Mei 
1937, op ongezegeld papier uitgebracht door 
deurwaarder P. A . H. van der Wouw te Lei
den, ten verweke van Josephus Antonius 
Kleine, wonende te Leiden, ter voldoening aan 
het bepaalde in art. 13 der Merkenwet, is 
beteekend een verwekschrift, waarmede deze 
zich heeft gewend tot Uwen Raad, houdende 
verwek tot vernietiging van een tusschen par
tijen gegeven beschikking van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage d.d. 23 April 1937; 

dat bij dit verzoekschrift op de wijze, als in 
art. 872 Rv. is voorzien, is overgelegd een 
bewijs van onvermogen ten name van requirant 
tot cassatie en deze waarschijnlijk op dien 
grond gemeend heeft gerechtigd te zijn tot het 
kosteloos doen uitbrengen van de in art. 13 
der Merkenwet voorgeschreven · beteekening; 

dat die meening echter geen steun vindt in 
de Wet en er bepaaldelijk geen wetsartikel is 
aan te wijzen, dat veroorloven zou in de ge
geven omstandigheden tot beteekening op on
gezegeld papier over te gaan; 

dat trouwens volgens het stelsel der Wet het 
uitbrengen van een deurwaarclersexploit op 
ongezegeld papier in het algemeen slechts kan 
volgen na rechterlijke beschikking of krachtens 
rechterlijk verlof; 

dat bovendien, waar er ten deze wel degelijk 
sprake is van een "eigenlijk rechtsgeding", in 
casu niet de weg van art. 872 Rv., maar van 
art. 855 Rv. had moeten zijn bewandeld; 

dat, nu de gedane beteekening niet op 
rechtsgeldige wijze is geschied, niet is voldaan 
aan het bepaalde in het 2e lid van art. 13 der 
Merkenwet en het ingestelde beroep in cassatie 
derhalve niet-ontvankelijk is; 

dat requestranten niet geacht willen worden 
vrijwillig te zijn verschenen, en evenmin, voor 
het geva l Uw Raad het cassatieberoep op bo
venstaande gronden niet-ontvankelijk mocht 
verklaren, onderstaand verweer te voeren; 

dat het eerste onderdeel van het door requi
rant voorgestelde cassatiemiddel tevergeefs 
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opkomt tegen de overweging van het Hof, dat, 
indi en requira nt nimmer een fabri ek of ha n
delsinrichting heeft bezeten, hij ook nimmer 
voor zijn waren het merk " Simpl exite" zou 
hebben gebruikt en hij zich dus niet op een 
gebruik van het merk voor de inschrijving zou 
kunnen beroepen; 

da t toch art. 3 Merkenwet, sprekende van 
het recht tot uitsluitend gebruik va n een merk 
tot onderscheid ing van iemands fabr ieks- of 
handelswaren, er kennelijk van ui tgaat, da t 
de rechthebbende op het merk ook dergelijke 
wa ren in het verkeer brengt, terwij l uit de 
artt. 3bis en 20 di er Wet blijkt, dat deze het 
merk beschouwt a ls verbonden te zijn aan een 
bepaalde fabr iek of handelsinr icht ing (cf. 
Polak, Handboek, Deel I , 5e druk, 1935, blz. 
157) ; 

dat, wanneer Molengraaff , Leidraad, 6e 
druk, 1930, bl z. 115 en 124, en P ola k t. a . p. 
blz. 157 en 162, stellen, dat inschrijv ing van 
een binnenla ndsch collectief merk ui tgesloten 
is en het recht op een merk tenietgaat door 
opheffing va n de fabr iek of handelsinrichting, 
deze schrijve rs dan ook slechts de consequen
t ies t rekken ui t den a lgemeenen wettel ij ken 
regel: ,,Geen fa br iek of ha ndelsinrichting, 
geen merk!" ; 

dat h ieraan niet a fdoet, dat de Wet in a rt . 
3 den eersten gebrui ker van een merk gedu
rende dr ie ja ren na het laa tste gebruik a ls den 
rechthebbende op dat merk blijft aanmerken , 
omda t de Wet in dat geval kennelijk veron
derstelt, dat de fabri ek of handelsinri chting, 
waar toe het merk behoort, gedu rende den t ijd, 
waarin het merk niet is gebruikt, is blijven 
bestaan, wodat he t voorgedragen cassatiemid
del ook in het tweede onderdeel niet tot cas
satie kan le iden; 

dat, waar het Hof fe itelijk en in cassat ie on
aantastbaar had vastgesteld, da t requ irant tot 
cassat ie in het tijdperk, onmiddellij k voora f
gaande aan de inschr ij ving, geen fabr iek of 
handelsinrichting bezat - en derh alve niet 
,·echthebhende op een merk kon zijn - zich 
niet in een onderzoek behoefde te begeven van 
fe iten, die volgens requ irant in 1933 zouden 
hebben plaa ts gevonden, en dus ook het derde 
onderdeel va n het voorgestelde cassatiem iddel 
ongegrond is; 

Weshalve requestranten U wen Raa d ee rbie
dig verweken het beroep in cassat ie van J . A. 
Kleine niet-ontvankelijk te verkl aren, subs. te 
verwerpen . 

Conclusie van den Proc.-Gen. Bes ier. 

0 . da t het eerste en het tweede onderdeel 
ongegrond zijn, daar de omsta nd igheid, da t 
iemand geen fa br ieks- of h andelsinricht ing 
bezit of zoodanige inrichting, a ls h ij die vroe
ger heeft bezeten, niet meer bezi t, ui tsluit, dat 
h ij van een merk gebruik maakt ter ondersche i
ding van zij ne fabri eks- of h a ndelswaren va n 
die van anderen ; 

0. da t deze beschouwing ook de ongegrond
heid van het derde onderdeel medebrengt, 
daar , indien verzoeker vroeger een fabriek of 
handelsinrichting heeft bezeten en als bezitter 
daarvan van het merk "Simplexite" ter on
derscheiding van zijne wa ren van die va n 
anderen gebruik heeft gemaakt vóór J uni 

1933, tijdstip , waa rop het bestreden arrest al s 
onweersproken fei telij k vaststel t, da t St rot
rnann het merk reeds voor diens waren heeft 
gebruikt, d it merk voor hem, verzoeker, toen 
h ij vóór 1 April 1935, tijdstip, waarop Strot
ma nn het merk deed inschrijven, reeds geen 
fabri ek of handelsinrichting meer bezat -
gelijk door het Hof a ls fe itelij k vaststaande is 
aangenomen - was vervallen. (Zi e Molen
graaff, Leiddraad, 6e druk, bl z. 116}. 

Concludeer t tot venverping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0 . omtrent het middel , voorzooveel betreft 

de eerste en de tweede gr ief: 
da t blijkens a r t . 3, ee rste lid, der M erkenwet 

een merk strekt " ter onderscheiding van 
iemands fabr ieks- of handelswaren van d ie 
van anderen" ; 

dat art . 3bis, eerste I id, verband legt tus
schen de inschr ijving va n een merk en het 
gerecht igd zijn tot de fabr iek of handelsinrich
t ing tot onderscheiding van welker wa ren het 
merk bestemd is; 

da t krachtens art . 20, eerste l id , de overga ng 
aan een ander van een merk, overeenkomst ig 
a rt. 5 ingeschreven, a lleen wordt aa ngetee
kend, indi en tevens de fa briek of ha ndelsin
richting, tot onderscheiding van welker waren 
het merk bestemd is, aan denzelfden persoon 
is overgegaan: 

da t uit deze bep alingen in onderl ingen sa
menha ng volg t, da t het recht tot ui ts luitend 
gebru ik van een merk niet bestaanbaa r is zon
der bezit van de fabriek of ha ndelsinrichti ng, 
tot onderscheiding va n welker waren het merk 
bestemd is, en mi tsd ien het recht op het merk 
teniet gaat, wanneer de rechthebbende de 
fabriek of ha ndelsinricht ing, welker waren 
het betreft, n iet meer bezit ; 

da t wel ingevolge art. 3, eerste l id, het recht 
tot uitsluitend gebruik van een merk nog drie 
ja ren na het laatste gebru ik blijft bestaan, 
doch daarvoor, in ve rband met het voo ra f
gaande, al s noodzakelij k vereischte is aan te 
nemen, dat gedurende d ien tijd de fabri ek of 
handelsinricht ing, welker wa ren het geldt , in 
het bez it van den rechthebbende is; 

dat dus de eerste en de tweede gr ie f enge
grond zijn; 

0. omtrent de derde g ri ef : 
dat vaststaat, dat K leine in een t ijdperk, on. 

middellijk voorafgaande aan de inschrij vi ng 
van het merk " Simplix ita" , welke inschrijving 
te zijnen name op 1 Apri l 1935 heeft plaats 
gehad, geene fabriek of ha ndelsinr ichting be
zat ; waarui t op g rond va n het bovenover
wogene volgt, da t, zoo hij a l vóór bedoeld 
tijdperk een recht tot ui t !u itend gebruik van 
het merk mocht hebben gehad, dat recht in 
gezegd t ij dperk voor hem is ver loren gegaan; 

dat mede vaststaat, da t Strotrnann het merk 
voor zijne, in 's H ofs beschikki ng aangeduide, 
waren reeds sinds Juni 1033 hee ft gebruikt ; 

da t een en ander medebrengt, da t S t rotmann 
al s eerste gebruiker van het merk ,voor zijne 
bedoelde wa ren moet worden aangemerkt en 
dus ' s H ofs u itspraak met juistheid is gewezen , 
zoodat ook de derde g rief faa lt; 

0. dat derhalve het m iddel ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .} 
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9 Juli 193 7. KO INKLIJ K BESLUI T . {La
ger Onderwijswet 1920 art. 100.) 

Bij de toepassing ingevolge art. 100 2e 
l id van den klassedeeler van een vorig 
jaar moet ook het aantal door het R ij k 
bekostigde onderwijzers van dat vorig jaar 
bij de berekening in aanmerking komen, 
ind ien dit aantal is gedaald. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van het Zedelijk Lichaam "Ver
eeniging van Vrouwen tot het geven van On
derwijs" gevestigd te 's-Hertogenbosch, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zui d. 
Holl and van 2 Maart 1937, n°. 317/4, tot on
gegrondverklaring van zijn beroep tegen het 
besluit van den raad der gemeente Rotterdam 
van 25 Juni 1936, houdende vaststelling der 
vergoed ing, bedoeld in art. 100 der Lager
Onderwijswet 1920, ten behoeve van de van 
het genoemde Zedelijk Lichaam uitgaande 
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Zwarte Paardenstraat 29 te Rotterdam, over 
het jaar 1934; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Juni 1937 , n°. 239; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
Jul i 1936, n° . 6308, afd. L. 0.; 

0. dat het genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten o.a. steunt op de overwegingen, 
dat de raad van Rotterdam bij zijn besluit van 
25 Juni 1936 aan het appell eerend schoolbe
stuur heeft vergoed de wedde van één boven
tallige leerkracht zijner school; dat de raad 
echter heeft geweigerd voor gemeenterekening 
te nemen de wedde voor de tweede, aan de 
school verbonden leerkracht, M. M. Kunke
ler; dat het appelleerend schoolbestuur in 
hoofdzaak hiertegen aanvoert: dat het zijn 
aanspraak grondt op het feit, dat de zoo ge
naamde kl assedeeler over 1933 in de gemeente 
R otterdam 30.19 bedroeg en het gemiddeld 
aantal leerlingen der school over 1933 210; 
dat dus over 1934 door het Rijk werden ver
goed de salarissen van vij f leerkrachten; dat 
het schoolbestuur ook in 1934 nog gebru ik 
kon maken van den klassedeeler van het jaar 
1933, zoodat het naar dien maatstaf aanspraak 
had op de vergoeding voor 210/30.19 = 6 14/15 
of 7 leerkrachten, zoodat het met grond ver
wach tte, dat twee leerkrachten door de ge
meente zouden worden vergoed ; dat de ge. 
meente Rotterdam zich blij kbaar grondt op 
het feit, dat voor de gemelde school over 1933 
zes leerkrachten door het R ij k werden ver
goed, in verband met het gemiddeld aantal 
leerlingen over 1932, dat 214 bedroeg en de 
gemeente derhalve over het jaar 1933 het 
sa lar is voor slechts één leerkracht had te ver
goeden; dat het schoolbestuur in 1934 n iet 
kon vermoeden, dat de gemeente op grond 
van eene besl issing der Kroon in October 1!135 
genomen, de jurisprudentie inzake art . . 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920 veranderen zou; dat 
Geel. Staten hieromtrent opmerken, dat blij 
kens de bewoordingen van art. 100, tweede lid, 
der wet de',e wetsbepal ing slechts ten doel 
heeft de ·schoolbesturen nog gedurende bepaal
den tijd de vergoeding te doen behouden, waar-

op het eerste· lid van dat wetsart ikel hun rech t 
geeft; dat ech ter op de gemel de wetsbepaling 
geen beroep kan worden gedaan om, zooals 
het appelleerend schoolbestuur i.c. blij kbaar 
wenscht, in eenig jaar meer onderwijzereswed
den uit de gemeentekas vergoed te h ijgen 
dan met toepassing van denzelfden k lassedee
leer in het voorafgaand jaar, op grond van het 
eerste I id van het meer bedoelde artikel , uit de 
gemeentekas zijn vergoed; dat mitsdien het 
verwek van het schoolbestuur niet voor inwil 
lig ing vatbaar is; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoer t, 
dat zoowel de bewoordingen van art. 100 der 
Lageronderwijswet 1920 als de toepass ing van 
den klassedeeler slechts heenwijzen naar een 
totaal aantal leerkrachten en het daa rbij van 
minder beteekenis is, hoeveel van d ie leer
krachten door het Rijk en hoeveel er door de 
gemeente worden vergoed; dat niet gezegd 
kan worden, dat de appellant door toekenning 
van de gemeentevergoeding voor de onderwij
zeres M . M. Kunkeler schadeloos wu worden 
gesteld voor het verlies van R ij ksvergoed ing; 
dat toch, ware de klassedeeler in 1934 gel ijk 
gebleven aan dien van 1933, de appellant 
rRker twee en niet één leerkracht van de ge
meente vergoed wu hebben gekregen en het 
verl ies van de Rijksvergoed ing gecompenseerd 
zou zijn; dat de stijging van den klassedeeler 
deze compensatie verloren wu doen gaan ; 
dat toepassing van den ouden kl assedeeler 
derhalve niet beoogt, verl ies van de Rijksver
goeding voor een leerkracht te voorkomen. 
doch beoogt te voorkomen het \'erl ies van ge
meentevergoeding ten gevolge van de wijziging 
van den klassedeeler; dat dit juist het eenige 
doel is, dat door art. 100, 2e lid, der Lager
onderwijswet 1320 wordt beoogd; 

0. dat het bepaalde in het tweede lid va11 
art. 100 der Lageronderwijswet 1920, in ver
band met het eerste 1 id van dat art. is te ver
staan in dezen zin, dat, ind ien in een ig jaar 
de dusgenaamde k lassedeeler der openbare 
scholen wijziging ondergaat, de besturnn van 
de overeenkomstige bijwndere scholen met den 
in dat jaar toegepasten ki assedeeler nog gedu
rende den in de wet genoemden t ij d na het 
tijdstip, waarop die klassedeeler is gewijzigd, 
rekening mogen houden, ten einde zich tegen 
verl ies van vergoediug, als gevolg van de wij
ziging van den klassedeeler, te vrijwaren: 

dat echter deze bepali ng niet is gesch rnven , 
om de schoolbesturen voor verlies van R ijks
vergoeding schadeloos te stel Jen; 

dat dus, past men ingevolge art. 100, 2e lid, 
den klassedeeler van het vo,·ige jaar toe, ook 
het aantal door het Rijk bekostigde onder
wijzers van dat vorige jaar bij de berekening 
in aanmerking moet komen, indien d it aantal 
is gedaald; 

dat toepassing ingevolge het tweede I id van 
art. 100 van den klassedeeler over het jaar 
1933 tot uitkomst geeft een aantal van 7 leer 
krachten; 

dat dit aantal het door het R ij k over 1933 
vergoede aantal , te weten 6, met 1 te boven 
gaat; 

dat dus het schoolbestuur ter< onrechte aan 
den klassedeeler van 1933 aanspraak meent 
te kunnen ontleenen op vergoeding van 2 
leerkrachten en Ged . Staten terech t het raads-
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besluit, dat aan het schoolbestuur voor de on-• 
derhavige school over 1934 vergoeding voor l 
boventallige lee rkracht toekent, hebben ge
handhaafd; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

·wetenschappen is belast enz. 
(A.B. ) 

14 Jtdi 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39bis. ) 

Onder het licht van de toel ichting en op 
grond van het onderling verband van het 
le lid en den laatsten zin van het Be li d 
moet worden aangenomen, dat van toe
pas ing van art. 39bis slechts dàn sprake 
behoort te zijn, ingeval van de opne·Niny 
1Jan den arme in de zie ken inrichting af de 
verpleging geschiedt op kosten van de 
gemeente of van eene aldaar gevestigde 
burgerlijke instelling. 

Wij WILHELMINA, enz; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Wageningen, 
namens het bestuur der burgerlijke instelling 
voor weldadigheid aldaar, tegen de besl issing 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
9/27 Maart 1937, n° . 289, waarbij is bepaald, 
dat voor toepassing van art. 39bis der Armen
wet, met betrekking tot de kosten van ver
pleging van Joh anna N. van der Horst ten 
opzichte van de gemeente Arnhem, geEcn aan
leiding bestaat; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 30 
Juni 1937, n°. 255; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken van 10 Juli 1!"137, n°. 
7318, Afdeel ing Armwezen; 

0. dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Wageningen tot Gedeputeerde Staten van 
Gelderland het verwek hadden gericht om 
op grond van art. 39bis der Armenwet te be
slissen, dat de verpleegkosten van Johanna 
N eeltje van der Horst in het sanatorium voor 
longlijde rs "Oranje-Nassau's Oord", te Wage
ningen , ten laste van de gemeente Arnhem 
komen, en wel met ingang van den datum, 
waarop de verpl eging voor rekening van den 
Raad van Arbeid, te Arnhem, is geëindigd, 
Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 9 
Maart 1937, n°. 289, hebben beslist, dat voor 
toepassing van art. 39bis der Armenwet met 
betrekking tot de kosten van verpleging van 
J. N. van der Horst ten opzichte van de ge
meente Arnhem geen aanleiding bestaat; 

dat Gedeputeerde Staten hie rbij hebben over
wogen, dat op 11 Maart 1936 in het &anato
rium "Oranje-Nassau's Oord" , te Wageningen, 
is opgenomen Johanna Neeltje van der Horst, 
geboren 29 September 1912, welke patiënte 
vóór hare opneming in de gemelde ziekenin
richting meer duurzaam verblij f had in de 
gemeente Arnhem; àat de opneming in die 
inricht ing en de verpleging aldaar voor een 
t.ijdvak van zes maanden zijn geschied voor 
rekening van den Raad van Arbe id te Arnhem , 
en dat de verplegingskosten, bl ijkens het schrij-

ven van burgemeester en wethouders van Wa
gen ingen, d.d. 5 Maart 1937, thans worden 
gedragen door de burgerlijke instelling voor 
maatschappelijk hulpbetoon te Wageningen; 
dat volgens eene bij de stukken overgelegde 
verkl aring van den geneesheer-directeur va 11 
"Oranje-Nassau's Oord", d.d. 11 November 
1936, de opneming van de patiënte niet ronder 
gevaar voor haar leven of hare gewndheid 
kon worden uitgesteld; dat door of vanwege 
het gemeentebestuur van Arnhem niet is ont
kend, dat de genoemde armlastige patiënte 
vóór hare opneming te Wageningen meer duur
zaam verblij f had te Arnhem; dat het ge
meen tebestuur van Wageningen van oordeel 
is, dat - hoewel met de t,otstandkom ing van 
art. 39bis der Armenwet hoofdzakelij k is be
oogd om slachtoffers van verkeersongevallen te 
doen verplegen voor rekening van àe woon
plaats - zulks uit de bewoordingen van dat 
artikel niet bl ij kt; dat hun college hierom
trent meent te moeten overwegen: dat volgens 
het stelsel van de wet tot regeling van het 
armbestuur hulp ten behoeve van armlastigen, 
ind ien de kosten daarvan moeten komen ten 
laste van burgerlijke instellingen van welda
digheid of van gemeenten, behoudens de bij die 
wet uitdrukkelijk aangewezen uitwnderingen, 
moet worden verleend ter plaatse, alwaar de 
betrokkene zich bevindt; dat bij de wet van 
27 Juni 1935 (Staatsblad n°. 379) , tot aan
vulling en wijzi g ing van de Armenwet, de tot 
toe·n toe op het genoemde beginsel bestaande 
uitzonderingen met een drietal zijn u itgebre id, 
waaronder voorziening ten opzichte van per
sonen, wier opneming in eene ziekeninrichting 
niet ronder gevaar voor het leven of de ge
zondheid van den arme kon worden uitgesteld; 
dat uit de geschieden is der totstandkoming 
der hierbedoelde bepaling (art. 39bis der wet) 
uitdrukkel ijk blij kt, dat beoogd is om te voor
zien in gevallen van plotseling opkomend 
levensgevaar, dus in gevallen met een uitge
sproken inc identeel en accidenteel karakter ; 
dat met name in de nota van beantwoording 
van het afdee lingsverslag van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal is aangeduid, dat 
art. 39bis der wet regelt de betal ing van ver
plegingskosten in ziekenhuizen "voor zoover 
het spoedgevallen betre ft" , waarbij de Minister 
van Binnenland che Zaken heeft aangeteekend 
l,et, al thans voorshands, ongewenscht te ach
ten, dat daarnaast nog eene regeling zal wor
den g troffen ten aanzien van de kosten der 
verpleging in ziekenhuizen in andere gevallen 
en ten aanzien van sanatoria; dat aard en ka
rakter van art. 39bis de r wet, woals di hier
voren zijn aangeduid, bovendien nog blijken 
uit eene aanschrijving, d.d. 18 Juli 1935, welke 
de Minister van Binnenlandsche Zaken over 
de praotische toe passing van de nieuwe bepa-
1 ing heeft gericht tot Gedeputeerde Staten der 
onderscheidene provinc iën; dat het gemeente
bestuur van Wageningen de nieuwe bepaling 
blijkbaar wenscht te zien geïnterpreteerd ge
heel los van h are voorgeschiedenis; dat daarbij 
in de eerste plaats de vraag opkomt, of het 
artikel ook geldt voor eene vordering in de 
tweede hand, woals in het onderwerpelijke 
geval, dus waarin de verplegingskosten aan
vankel ijk voor geruimen tijd voor rekening van 
een derde zijn gekomen; dat die vraag, let-
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tende op den tweeden volzin van het dP,r<le 
lid der bepaling, naar het oordeel van Ge
deputeerde Staten ontkennend moet worden 
beantwoord, daar toch die zinsnede er op wij t, 
dat eene desbetreffende vordering reeds Lij of 
direct na opneming in eene ziekeninrichting 
moet zijn ontstaan en zeker niet doelt op eene 
voortgezette verpleging voor rekening van eene 
gemeente of van eene burgerlijke ir>fte lling 
van weldadigheid, nadat wellicht middelerwijl 
gevaar voor leven of gewndheid is geweken; 
dat voorts ten opzichte van sanator iumvcrple
ging in het algemeen geen uitwndering be
staat op het vorenomschreven begi n~<>l der 
Armenwet van hulp ter plaatse, a lwaar de 
hehoeft.ige zich bevindt, en dit niet bestaan 
van eene uitdrukkelijke uitwndering des te 
meer klemt, nu bij de aangehaalde wet van 
27 Juni 1936 wel is voorzien in de kosten der 
voortgezette verpleging van hen, die aanvan
kelijk voor eigen rekening of voor rekening 
van derden zijn opgenomen in eene inrichting, 
bestemd tot duurzame verzorging van hulp
behoevenden; dat immers, vóórdat het tegen
woordige tweede lid van art. 30 der Armen
wet was toegevoegd, ook met betrekking tot 
patiënten in dergelijke inrichtingen gold het 
algemeene beginsel der hulp ter plaat e, al
waar de arme zich bevindt, met dit gevolg, 
dat - indien daarin niet op andere wijze werd 
voorzien - bij stakillg van betaling de kos
ten moesten komen voor rekening van db 
burgerlijke instelling van weldadigheid of van 
de gemeente der plaats van aanwezigheid der 
inrichting; dat nu bij de wet van 27 Juni 
1935 hierin is voorzien op deze wijze, dat hij 
staking der aanvankelijke betaling de kosten 
komen voor rekening van instelling of ii-e• 
meente van hoofdverblijf van den arme voór 
diens opneming in de betrokken inrichting; 
dat uit de vorenaangeduide aanvulling van 
art . 30 der Armenwet duidelijk blijkt, dat de 
daarbij geregelde afwij king van het a lgemeen 
beginsel is beperkt tot verpleging in inrich
tingen , bestemd tot duurzame verzorging van 
hulpbehoevenden, en deze beperking wein ig 
zin zou hebben gehad, indien langs den weg 
van art. 39bis der wet ook ten opzichte van 
hulpbehoevenden in andere inrichtingen dan 
de in art. 30, tweede lid, aangeduide gel ijk 
kostenverhaal ware te bereiken; dat Gedepu
teerde Staten, zoowel op grond van de ge
schiedenis der totstandkoming van art. 39b-is 
der Armenwet als gelet op onderling verband 
en samenhang met art. 30, tweede li d, mits
dien van oordeel zijn, dat ingeval van voort
gezette verpleging van patiënten in een sana
torium, ook indien de opneming van den 
betrokkene destijds niet kon worden uitgesteld 
zonder gevaar voor het leven of de gezond
he id van den arme, voor toepassing van de 
eerstgenoemde wetsbepaling geen termen be
staan; dat dit standpunt voor de gemeente, 
binnen wier gebied een sanatorium of derge
lijke ziekeninrichting gevestig·d is, nu wel ten 
nadeele van de gemeentelijke financiën zal 
kunnen zijn, in het bijzonder indien moet wor
den betaald voor vele patiën ten van elders, 
die geen anderen band met de gemeente heb
ben als dien van hun tijdelijk verblijf in zie
kenhuis of sanatorium, doch dat deze omstan
digheid ook reeds bestond vóórdat de artt. 

39bis en 30, tweede lid , der Armenwet tot 
stand kwamen, en in zooverre de betrokken 
gemeente niet met meer risi co's is belast dan 
voorheen; dat - hoezeer ook als onbillijk 
moge worden aangemerkt, dat eene gemeente 
als Wageningen kan komen te staan voor be
taling van verplegingskosten voor patiënten 
in "Oranje-Nassau's Oord" , afkomstig uit 
andere gemeenten - daarin naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten in den rege l geen 
ve~andering zal kunnen worden gebracht door 
art. 39b-is der Armenwet; 

dat van deze bes! issing burgemeester en 
wethouders van Wageningen bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat hun col
lege de juistheid der beslissing van Gede
puteerde Staten niet kan erkennen en zich 
daartoe beroept op de duidelijke bewoordin
gen van art. 39bis der Armenwet, o.m. inhou
dende dat, indien een arme, die op kosten van 
een gemeente of van een a ldaar gevestigde 
burgerlijke instelling wordt verpleegd in eene 
inrichting tot verpleging van zieken, ten t ijde 
vai;i de opneming in die inrichting hoofdver
blijf had in een andere gemeente, het bestuur 
dei' eerstbedoelde gemeente of der itl daar 
gevestigde burgerlijke instelling tot Gedepu
teerde Staten het verzoek kan richten te be
slissen , dat de koten van de verpleging in 
de ziekeninrichting komen ten laste van die 
andere gemeente; dat de wij1,e, waarop Ge
deputeerde Staten het gemelde wetsartikel 
meenen te moeten interpreteeren en waarbij 
uitsluitend op de voorgeschiedenis der tot
standkoming wordt gelet, le idt tot eene con
clusie, welke lijnrecht indruischt tegen de 
letter van het bedoelde artikel, hetwelk aan 
duidelijkheid niets te wenschen overlaat; dat 
in Ons besluit van 18 J anuari 1936 , n°. 29, 1 
waarbij omtrent een geval van overeenkom
stigen aard eene besl issing werd genomen, 
eene dergel ijke wetsinte1·pretatie ook niet ge
volgd is, dat het tweede argument van Gede
puteerde Staten, inhoudende, dat art. 39bis 
der Armenwet niet geldt voor eene vorder ing 
in de tweede hand, omdat de tweede volzin 
van het derde lid er huns inziens op zou 
wijzen, dat eene desbetreffende vorder ing 
reeds bij of direct na opneming in eene zie
keninrichting moet zijn ontstaan, evenmin als 
juist kan worden aanvaard, aangezien de dui 
delijke bewoordingen van den bedoelden vol
zin tot eene zoodanige conclusie niet de minste 
aanleiding geven en ook overigens het onder
havige wetsartikel met geen enkel woo,·d 
e isJht, dat, wil het toepass ing kunnen vi nden, 
de verpl eegkosten van de opneming af moe
ten betaa ld zijn door of vanwege de gemeen
te, al waar de ziekeninrichting gevestigd is; 
dat Gedeputeerde Staten blijkens hunne slot
overweging overtuigd zijn van de onbill ijk
heid, dat eene gemeente als Wageningen komt 
te staan voor de betaling der verpleegkosten 
voor patiënten in "Oranje.Nassau's Oord", 
die uit andere gemeenten afkomstig zijn; dat 
daarom te minder valt in te zien, waarom dit 
col lege ten deze wenscht af te wijken van den 
het rechtsgevoel het meest bevredigenden re
gel om elke gemeente haar eigen kosten van 
a rmenzorg te doen dragen, nu eene uitdruk-

1 C. V. 1936 blz. 19. 
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kelijke wetsbepaling daartoe de mogelijkheid 
biedt, dat verder het argument van Gedepu
teerde Staten, dat de vorenbedoelde onbi llijk
heid ook reeds bestond vóór art. 39bis in de 

rmenwet werd opgenomen en dat in zooverre 
deze ~emeente niet met meer risi co's is belast 
dan voorheen, geenszins met de werkel ij kheid in 
voorheen, geenszins met de werkelijkheid in 
overeenstemming is, aangezien de uitl egging, 
welke bij Ons bovengenoemd besluit van 18 
Januari 1936, n° . 29, aan h et gemelde wets
artikel is gegeven, tot gevolg gehad heeft, 
dat de gemeente W ageningen thans reeds aan
sprakelijk is gesteld voor de betaling der ver
pleegkosten voor dri e van elders afkomstige 
armlastige patiënten, terwijl vóór de totstand
koming der wet van 27 J uni 1935 (Staats
blad n°. 379) op eene zoodanige verp lichting 
tot betaling door Wageningen nimmer door 
andere gemeenten een beroep gedaan is; dat, 
in aanmerking nemende het feit, dat van het 
tota lr, aantal patiënten "Oranje-J.. assau's 
Oord" ad 174, er niet minder dan 150 voor 
rnkeniog van familieleden, raden van arbeid 
en andere instellingen worden verpleegd, te 
voorzien ;s, dat binnen afzienbaren t ij d het 
aanta l ten iaste van Wageningen komende 
patiënten belangrijk zal toenemen, aangezien 
de bedoelde personen c. q. ins te lli ngen ten 
allen tijde vrijwillig de betaling der kosten 
kunnen staken of in zoodanige omstand ighe
den kunnen komen te verkeeren, dat zij ge
noodzaakt zijn deze betaling te staken ; dat 
uit het vorenstaande bl ij kt, dat, wanneer het 
bestreden bes! uit van Gedeputeerde Staten 
niet wordt vernietigd en ook de opvatting, 
neergelegd in Ons meergenoemd besluit van 
18 Januari 1936, n°. 29, niet wordt gewijzigd, 
de opneming in de Armenwet van a1·t. 39bis 
met betrekking tot de gemeente Wagen ingen 
we l zoor nadeel ige gevolgen met zich gehracht 
heeft en nog brengen zal ; dat, zoo ook hun 
college zich op de gesch iedenis der totstand
koming van de wijzigingswet mag beroepen, 
een zoodanig gevolg toch wel nimmer in de 
bedoeling van den wetgever heeft gelegen, 
dat thans de mogelijkheid bestaat aan een 
ui termate onbillijken toestand een e inde te 
maken, zonder in t rij d te handelen met de 
duidelijke bewoordingen van de meerbedoelde 
wetsbepaling, welke toch in de eerste plaats 
moet worden geïnterpreteerd naar den duide-
1 ij ken tekst daarvan; 

0. dat art. 39bis, le I id, der Armenwet be
paalt, dat, indien een arme, die op kosten 
van eene gemeente of van eene a ldaar ge
vestigde burgerl ijke instelling wordt ver
pleegd in eene inrichting tot verpleging van 
zieken, ten tijde van de opneming in die in
richting hoofdverblij f had in een andere 
gemeente, het bestuur der eerstbedoelde ge
meente of der a ldaar gevestigde burgerl ijke 
instelling tot Gedeputeerde Staten het verzoek 
kan ri chten te bes! issen, dat de kosten van 
h et vervoer naar en de verpleging in de zie
keninrichting komen ten 1 aste van die andere 
gemeente, terwij l ingevolge den laatsten zin 
van het 3de I id van dit artikel zoodan ige be
sli ssing slechts kan worden genomen, indien 
de opneming in de ziekeninrichting niet zon
c!er gevaar voor het leven of de gewndhPid 
van den arme kon worden uitgesteld; 

dat onder het licht van de toe lichting en op 
grond van het onder! i nge verband van het le 
1 id en den laatsten zin van het 3de lid van 
het meergemelde artikel moet worden aange
nomen, dat van toepassing van de hierbedoelde 
wetsbepalingen slechts dàn sprake behoort te 
zijn , ingeval van de opnemin(l' van den arme 
in de ziekeninrichting af de verp leging ge
s,· t11 edt "P de kosten van de gemeente of van 
eene aldaar gevest igde burgerlijke inste l I ing ; 

dat zu lks hier niet het geva l is, aangez ien 
Johanna Neeltje van der Horst op 11 Maart 
1936 voor rekening van den Raad van Arbeid 
te Arnhem in het bovenvermelde sanatorium 
,·oor longlijders "Oranje-Nassau's Oord" is 
opgenomen; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
aan a rt. 39bis der Armenwet in deze geen toe
passing hebben gegeven; 

-dat van de zijde van het gemeentebestuur 
nu wel is gewezen op de gevolgen van zooda111-
ge bes! issing met het oog op de gemeentefi
nanc iën, doch dat hierin bezwaarl ij k aanleiding 
kan worden gevonden, de voormelde wetsbe
paling toe te passen in een geval , waarvoor 
zij naar de kennelij ke bedoeling van de wet 
niet is geschreven; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

be last enz. 
(A.B.) 

16 Juli 1937. KONI TKLIJK BESLUI'l'. 
(Hinderwet art. 11 j 0

• art. 26.) 
Aangenomen a l , dat het door reclamant 

gevreesde gevolg van de schietinrichting 
(n.l. het storen en eventueel verdrij ven 
van zeldzame voge ls) is aan te merken als 
een nadeel, hetwelk de Hinderwet beoogt 
te voorkomen, is toch niet voldoende aan
nemelijk gemaakt, dat de bestaande kans 
op het wegtrekken dier vogels als gevolg 
van de sch ietoefeningen van vol doende ge
wicht is om deswege de inrichting n iet toe 
te laten, te minder nu ter tegemoetkoming 
aan het bezwaar aan leirling bestaat om de 
voorwaarde te stell en, dat in het voorjaar 
op de sch ietbaan niet mag worden ge
schoten. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op de bezwaren, ingebracht 

tegen de door het Departement van Defensie 
voorgenomen inrichting van een schietterrein 
voo,· luchtdoelgeschut nabij Petten in de ge
meente Zijpe; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 23 
Juni 1937, n°. 245; 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 
Defensie van 5 Juli 1937, le Afdeeling, n°. 
120 en van Onzen Minister van Sociale Zaken 
van 12 Juli 1937, n°. 402 H , Afd. Arbeid; 

0. dat het Departement van Defensie wenscht 
over te gaan tot het inrichten van een schiet
terrein voor luchtdoelgeschut nabij Petten in 
de gemeente Zijpe; 

dat voor de Commissie uit Ged. Staten, 
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bedoeld bij art. 26, 3e lid, der Hinderwet, 
tegen het oprichten van deze inrichting door 
Jhr. A. van de Poll , Directeur der N. V. 
Ma atschappij H et Zwanenwate r , gevestigd te 
Haarlem, bezwaar is ingebracht, waarbij hij 
h eeft aangevoerd, dat hij gegronde vrees koes
tert, dat de in de nabijheid van het Zwanen
water voorkomende vogels, waa ronder lepe
laars, die slechts op enkele pl aatsen in Europa 
thans voorkomen, a ls gevolg van de voorge
nomen schietoefeningen gestoord en eventueel 
verdreven zuil en worden; dat hier een ideaal 
e n nationaa l belang in het geding is ; dat de 
afstand van de plaats, waar het geschut zal 
worden opgesteld , tot de grens van het bezit 
der Naamlooze Vennootschap , het natuurmonu
ment het Zwanenwater, ongeveer 1 km, van
daar tot de broedpl aats van de genoemde 
lepelaars 600 à 700 m bedraagt ; dat hij in
tusschen niet met zekerheid durft te voorspel
len, dat de door hem genoemde nadeelige ge
volgen ten aanzien van den vogelstand zich 
inderdaad zull en voordoen ; 

dat ter zitti ng van de Commissie de ver
tegenwoordiger van het Departement van 
D efensi e heeft meegedeeld, dat men geen an
der geschikt terrein heeft kunnen vinden ; dat 
h et Minister ie van L andbouw en Visscherij, in 
deze aangelegenheid geraadpleegd , verzocht 
heeft, de oefeningen niet te houden in het 
t ijdvak van 16 M aar t tot 1 Juli ; 

0. dat, aangenomen a l , dat het door den 
reclamant gevreesde gevolg van de inrichting 
is aan te merken a ls een nadeel , hetwelk de 
Hinderwet beoogt te voorkomen, niet voldoen
de aannemelijk is gemaakt, dat de bestaande 
kans op het wegtrekken van de lepelaars a ls 
gevolg van de schietoefeningen van voldoend 
gewicht is om deswege de inrichting niet toe 
te laten; 

dat evenwel te r tegemoetkoming aan het 
e venbedoeld bezwaar aanleidi ng bestaat om 
de voorwaarde te stell en, dat in het voorjaar 
op de schietbaa n niet mag worden geschoten; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verkl aren, dat de ingebrachte bezwa ren 
geen grond opleveren om niet toe te laten de 
door het Departement van Defensie voorge
nomen inrichting van een sch ietterre in voor 
luch tdoelgeschut nabij Petten in de gemeente 
Zijpe, mi ts in acht wordt genomen de navol
gende bepaling : 

da t op di t schietterre in niet zal worden ge
schoten in het t ijdva k van 15 Maart tot 1 ,T uli. 

Onze Minister van Defensie en Onze Minister 
van Social e Zaken zijn belast enz. 

(A.B.) 

16 J uli 1937. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Lager Onderwijswet 1920 a rt. 103. ) 

"Vanneer een schoolbestuur geen aan
spraak maakt op de ve rgoeding ex a rt. 
101 en in verband daarmede geen aan
vrage bij den gemeenteraad heeft inge
diend is e r voor een beslissing van di t 
college met betrekking tot eene wodan ige 
vergoeding geen plaats. Evenmin is er 
plaats voor een beslissing, waarbij de ver
goeding is vastgesteld op nihil , daar een 

wodanige bes liss ing, in verband met art. 
101 7e lid , zou mede brengen, dat het 
school bestuur de geïnde schoolgelden tot 
het volle bedrag in de gemeentekas wu 
moeten storten. E en verreken ing van het 
ontvangen voorschot, als in het 6e I id van 
art. 103 bedoeld , kan niet plaats hebben, 
nu het schoolbestuur over het jaar, waar
over het voorschot is verleend, geen ve r
goed ing heeft ontvangen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raa d der gemeente Kollumerland en 
Nienwkru island tegen het besluit van Ged . 
Staten van Friesland van 24 Maart 1937, 
n° . 192, 2e a fdeeling F. , waarbij met vernieti
g ing van het besluit van dien raad van 22 
December 1936, n° . 2, voor zooveel daarbij 
is bepaal d, dat de verrekening, bedoeld in 
het zevende lid van a rt. 101 der L ageronder
wijswet 1920, ten aanzien van de bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs der 
Hulpvereen ig ing voor Christelijk N ationaal 
Schoolonderwijs te Kollum, gevestigd aldaar, 
geschieden zal bij de eerstvol gende betalingen 
aan het schoolbestuur, h et bedrag der ver
goeding, bedoeld in het eerste lid van art. 101 
dier wet ten behoeve van deze school over het 
jaar 1934 is vastgesteld op nihil ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
23 Juni 1937 , n°. 243; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Juli 1937, n°. 6311 , Afdeeling Lager On
derwijs; 

0 . dat de r aad der gemeente Kollumerland 
en Nieuwkruisland in zijne openbare vergade
ring van 22 December 1936 heeft besloten: 

a. in te trekken zijn beslui t van 26 Novem
ber 1936, voor zooveel de daarin voor het 
bestuur van de bijzondere school voor uitge
bre id lager onderwijs te Kollum bepaalde ver
goeding betreft; b. geen vergoeding, als be
doeld in art. 101, l e lid , der Lageronderwijs
wet 1920 voor het dienstjaar 1934 toe te ken
nen ; c. te bepalen, dat verrekening, als be
doeld in art. 101, 7e lid , zal geschieden bij de 
eerstvolgende betalingen aan het school be
stuur · 

dat' de raad daarbij heeft overwogen, dat bij 
zijn besluit van 26 November 1936 de ver
goeding, bedoeld in art. 101, le lid , der L a
geronderwijswet 1920 voor het dienstjaar 1934 
voor de bijzondere lagere schol en in de ge
meente is bepaald op de in kolom 3 van den 
aan dat beslui t gehechten staa t B genoemde 
bedragen, na aftrek voor zoover noodig van 

. de volgens de gemeentelijke verordening ver
schuldigde schoolgelden, dat ten opzichte van 
de bijzondere school voor uitgebre id lager 
onderwijs te Kollum deze staat aldus luidt : 

Exploitatie. 
School te (kolom 1) 
A anta l lee rlingen 
Vergoed ing 
Genoten aan voorschot " 
Genoten aan schoolgeld " 
Nog te ontvangen 
Terug te storten 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Kollum U .L.O,.. 
96¾. 
893 .97 

38 .13 
1053.92 

198.08 



305 16 JULI 1937 

dat burgemeester en wethouders in hun 
voorstel van 16 December 1936, n°. 7, mede
deelen, dat door het bestuur van deze school 
bewust is nagelaten overeenkomstig het eerste 
lid van art. 103 van de gemelde wet zijne 
dtLartoe strekkende aanvrage voor het jaar 
1934 in te dienen, welke ingericht moet wo,·
den volgens het daarvoor vastgestelde model 
K en hetwelk had moeten geschieden vóór 1 
Februari 1935; dat derhalve het besluit van 
26 November 1936 op dit punt i11 strijd mot 
de wet is genomen; dat, nu de beroepstermijn 
tegen dit besluit, bedoeld in art. 103, .5e lid, 
der wet nog niet is verstreken, het besluit 
nog geen kracht, van gewijsde heeft verkre
gen en eenzijdige in trekking door den ge
meenteraad mogelijk is; dat a ls reden van 
niet inzending mag worden aangenomen, dat 
het bestuur van deze school van oordeel is. 
dat het zich aan de in het zevende lid va~ 
art. 101 der wet e,mschreven verrekening kan 
onttrekken door geen aanspraak te maken op 
de in dat art. bedoelde vergoeding; dat, al 
kan het voorschrift van het l e I iel van art. 
103 omtrent den termijn van inzending n iet 
in die mate dwingend worden geacht, dat 
met, buitengewone omstandigheden in het ge· 
heel geen rekening zou mogen worden gehou
den (Ons besluit van 21 Juni 1935, n°. 301, 
daartoe toch niet kan worden gerekend het 
feit, dat het schoolbest.uu r een rneen ing hu l
digt, welke op geen enkele wettelijke bepaling 
rust; dat er toch een onverbrekelijk verband 
bestaat tusschen de vergoeding van Rijk en 
Gemeente, waarop de bijzondere schoolbestu
ren respectievelijk krachtens de artt. 97 en 
101 der wet aanspraak kunnen maken, omdat 
toch volgens art. 89, 9e lid, een van de voor
waarden, inhoudende waaraan de school be
sturen moeten voldoen, willen zij voor Rijks
vergoeding in aanmerking komen, deze zich 
aansprakelijk stellen voor de vo l doening der 
krachtens de gemeentelijke verordening ver
schuldigde schoolge lden, indien deze niet door 
het gemeentebestuur worden geïnd; dat in 
verband hiermede en gelet op het bepaalde 
in art. 101, zevende 1 id, der wet, de aan
spraak van een bijzonder schoolbestuur op de 
Rijksvergoeding noodwendig gepaard moet 
gaan met eene aanvaarding van de financieele 
verhouding ook tegenover de gemeente, zooals 
d ie in de wet is vastgesteld; dat uit de stuk
ken is gebleken, dat ten behoeve van de on
derhavige school de Rijksvergoeding over 
1934 is genoten en dat dus onder de gegeven 
omstandigheden voor de toepassing van art. 
101 der wet, ongeacht het feit, dat het school
bestuur geen aanvrage inzond, de gemeente 
eene vordering h~eft op het schoolbestuur tot 
het bed,·ag, dat de volgens de gemeentelijke 
verordening verschuldigde schoolgelden de ge
meentelijke vergoeding overtreffen; dat bij 
de te nemen nieuwe beslissing twee wegen 
open stonden en wel intl'ekking voor zooveel 
noodig van zijn besluit van 26 November 1936 
zonder meer of intrekking met uitclrukkelij ke 
vaststelling, dat geen vergoeding werd ver
leend voor het dienstjaar 1934 ; dat voor het 
eerste standpunt pleit de redactie van het 
eerste en vierde I iel van ar.t. 103 der wet, 
maar dat aan den anderen kant, door het 
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nemen van geen besluit, het schoolbestuur 
niet de gelegenheid wordt gegeven in beroep 
te komen overeenkomstig het vij fde I iel van 
art. 103 en de jaarlij ksche verrekening, als 
bedoeld in het zevende lid van art. 101 niet 
kan pi aats hebben ; dat vooral met het oog 
op dit laatste het gewenscht voorkomt eene 
positieve beslissing te nemen, ongeacht het 
fe it van de niet-inzending van de aanvrage, 
te meer, nu ook een voorschot voor het dienst
jaar 1934 werd verleend, dat ten slotte vol
gens het oordeel van den raad vaststaat, dat 
geen vergoeding kan worden toegekend en 
derhalve het voorschot ad f 38.13 thans ten 
onrechte is ontvangen; dat eveneens vast
staat, dat de krachtens de gemeentelijke ver
orden ing ten behoeve van de gemeente geïnde 
school gelden moeten worden teruggestort; dat 
voorts uit de construct ie van het zevende lid 
van art. 101 der wet duidelijk blijkt, dat het 
surplus aan school geld behoor te worden ge
stort, zoodra de gemeenteraad het bedrag der 
in art. 101 bedoelde vergoeding heeft vast
geste ld; dat het surplus thans f 1053.92 be-
draagt; . 

dat, nadat het schoolbestum ,an deze beslis
sing in beroep was gekomen bij Geel. Staten 
van Friesland, dit college bij zijn besluit van 
24 Maart 1937, n°. 192, 2e afcleeling, met 
vern ietig ing van het bestreden raadsbeslu it, 
wat het onder c beslotene betreft, het bedrag del' 
vergoeding, bedoeld in art. 101 , l e lid, der 
Lageronderwijswet 1920, waarop de appell ant 
over 1934 aanspraak kan maken, heeft vast
gesteld op nihil, daarbij overwegende, dat, 
ingevolge art. 101, l e lid, der Lageronclerwijs
wet 1920, de gemeente over elk dienstjaar 
aan de besturen der in art. 97, le l id, be
doelde scholen vergoedt de kosten dier scho
len, met uitzondering van de jaarwedden en 
wedden der onderwijzers; dat art. 101, 2e lid, 
aangeeft de wijze, waarop de vergoed ing 
wordt berekend; dat, volgens het eerste I iel 
van art. 103, het schoolbestuur, dat over het 
afgeloopen jaar aanspraak maakt op de hier
vóór bedoelde vergoeding, jaarl ijks in de 
maand Januari zijne daartoe strekkende aan
vrage aan den gemeenteraad inzendt; dat op 
grond van de bij Ons besluit van 21 Juni 
1935, n° . 30, 1 gegeven beslissing als het 
standpunt der Kroon moet worden aangeno
men, dat een bijzonder schoolbestuur, dat 
heeft nagelaten een aanvrage, als evenbe
doeld, vóór 1 Februari bij den gemeenteraad 
in te zenden, zonder dat deze niet-inzending 
aan buitengewone om tancligheden is te wij
ten, geen aanspraak op de vergoeding, be
doeld in art. 101 over het a fgeloopen jaar kan 
doen gelden; dat met het oog hierop de ap
pellant, die kennelijk opzettelijk de inzending 
eener aanvrage heeft achterwege ge laten, 
voor toekenning der vergoeding over 1934 
niet in aanmerking komt ; dat de appellant 
indertijd gebruik heeft gemaakt van de bij 
art. 103, 3e lid, aan de bijzondere schoolbe
sturen toegekende bevoegdheid om in afwach
ting van de eindbeslissing omtrent het bedrag, 
over het betrokken jaar door de gemeente ver
schulcli gcl, een voorschot hij den raacl aan te 

1 . V. 1935, blz. 272. 
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vragen, welk voorschot hem is ver lee11d; ,fat 
de toekenning van een voorschot in zi ch slu it 
de noodzak elijkhe id van vasts teil ing va n het 
bedrag der vergoeding zelve, opda t de met 
e lke voorschot verl eening inhaerente verreke
n ing kan pl aats hebben ; dat dan ook de rnad 
van K ollumer land c.a . te recht in een concreet 
bes lu it heeft bepaald, welk bedrag a ls ve rgoe
di ng, bedoeld in art. 101 over 1934 aa n den 
appell ant toekomt; dat bl ijkens de bewoordin
gen, waarin dit beslui t is vervat, deze vergoe
ding geacht moet worden op nih il te zij n Yast 
geste ld; dat, ingevolge art. 101, 7e l id, der 
L ageronderwijswet 192 0, de ve rgoed ing wordt 
bepaald na a ftrek van de volgens de gemeen
te lij ke ve rordening ve rschuld igde schoolge lden, 
indien deze door het schoolbestuur zijn geï nd, 
terwijl, indien zij meH bedragen dan het vol
gens het tweede tot en met vijfde I id bere kende 
bedrag, het ve rsch il in de gemeente kas wordt 
gestort ; da t i.c. de vergoeding n iet bep:rn ld is 
ku n11 c> n worden op de wijze, in het tweede tot 
en met vij fde I id van a r t. 101 aangegeven, en 
derhalve st-0r t i11 g in de gemeente kas van het 
bedrag, waarmede het totaa l der door den 
a ppell ant geïnde schoolgelden het bedn1g der 
hem toegekende vergoeding over t reft, achter
wege behoort te b lij ven: dat, verm its dus eenc 
verrekening, a ls bedoeld in art. 101, 7e I id , 
der wet n iet wordt toegepast, het door den 
raad onder c beslotene niet kan worden ge
hand haafd ; 

dat van deze besl issing de raad de r gamecnte 
Kol lumerland en N ieuwkruis land bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat bij Ons 
besl uit van 21 Juni 1935, n° . 30, is bes l ist , 
da t , ondanks het dwingende voorschrift va n 
het 4e lid va n a rt. 103 de r L age ronderw ijswet 
1920, waar sprake is van vaststelling der ve r
goed ing, onder de beslui ten tot vastste lli ng 
van de vergoeding, bedoeld in d it wetsa rt ikel, 
ook begrepen zijn beslui ten, waarbij geen ver
goeding word t toege kend ; dat een de rgel ij k 
beslui t , in d it geval dus h et onderhav ige, 
steunt op het 4e l id van a rt . 103 der wet en 
di t bes lu it dus tot grondslag moet d ienen voor 
de verrekening, a ls bedoeld in het r,evenrle I id 
van a rt. 101 der wet, waar het h ier sl,:,chts 
eene aanduid ing geldt , hoe in norm ale ge va l
len de ver goeding wordt bereken d : dat voorts 
bij te la te indi ening van de aanvrnge geen 
ve rgoeding verschuld igd is, terwij l bij niet
ind iening het gevolg w u zijn {bij inn ing van 
de schoo lgelden door het schoolbestuur zel f), 
dat dit bestuu1· zich aan de verrekening , be
doeld in a rt. 1 01 , 7e li d, der wet en dus i.c. 
van sto rt ing op een zeker bed rag in de ge
meentekas zou kunnen onttrekken; 

0 . dat uit de bepaling van a rt . 103 der L a
geronderwijswet 1920 blijkt , dat de vergoedi ng, 
bedoeld in ar t. 101. l e I id , di er wet, aan de 
schoolbesturen slechts dán behoeft te worden 
ui tgekeerd , ind ien zij daarop aanspra ak maken 
en h unne daartoe strekkende aanvragen tiJdi g 
aan den gemeenteraad zijn toegezonden ; 

dat hieruit niet anders kan vo lgen da n dat. 
wanneer een schoolbestuur, gelijk in het on
de rwerpel ijke geva l, geen aanspraak op de 
bedoelde vergoeding m aakt en in ve rband 
daarmede geen aanvrage bij den gemeenteraad 
heeft ingediend, er voor eene besliss ing van 

dit coll ege met betrekk ing tot eene zooda ll ige 
vergoedi ng geen pla a ts is; 

dat de rhal ve de bes! iss i ng van den gemeen
teraad van Kollumerland en ieuwki-u island , 
voorkomende onder b van zijn beslu it. Yan 22 
December 1936 geen reden va n bestaan heeft , 
fln d it gedeelte va n het beslu it dan ook n iet 
ka n worden geha ndhaa fd; 

dat in verband met een en ander ook de be
s] iss ing van Ged. Staten van F r ies! and , voor
zoover daa rbij de vergoeding ten behoeve va n 
het onderhav ige schoolbestuur over 1934 is 
vastgeste ld op ni hil , n iet kan worden geha nd
h aafd, en zulks te minder, omdat eene zoo rla
ni ge besl iss ing, in verband met het bepaa lde 
in a rt. 101, 7e lid, in tegei;ste lling met het
geen Ged. Staten daaromtrent hebben ove r
wogen, zou medebrengen, dat het schoolbestuut· 
de geïnde schoolgelden tot het voll e bedrag in 
de gern üente kas ,.ou moeten storten ; 

dat deze consequen t ie, daargelaten, dat zij 
onbillijk w u zijn , zich met eene juiste ui t leg• 
g ing der wet n iet verd raagt; 

dat, a l had men ku nnen verwachten , dat het 
school bestuur, aangez ien het in 1934 wel een 
voorschot op de ve rgoeding, a ls bedoel d in a r t. 
103, 3e lid, der wet heeft verwcht en van den 
gemeenteraad heeft verkregen, voor d it jaar 
ook aanspraak zou maken op deze vergoed ing 
ze! ve, dit bestuur niettemin, nu het zulks lw eft 
nagelaten en m itsdi en geen ve rgoed ing hee ft 
ontvangen, in verband met de bewoordingen 
van art. 101, 7e li d, tot geen enkele; verreke
ning van de zijnerzijds geïnde schoolgelden ka n 
worden verpl icbt; 

dat Ged. Staten mi tsd ien te recht, zij het ook 
op anrlere gronden, de besli ss ing van den ge• 
meent.eraad, voorkomende onder c van zijn 
eerde rvcrmeld besluit hebben vernieti gd ; 

dat, wat het doo r den gemeenteraa d aan het 
schoolbestuur in 1934 ui tgekee rde voorschot 
betreft, daa rgelaten, of de gemeente d it vuor
schot langs eeni gen anderen weg va n het 
schoolbestuur za l kunnen te rugontvangen, in 
iede r geval eene verrekening daa rvan, a ls in 
het 6e l id van art. 103 bedoeld, niet kan p laats 
hebben, nu het schoolbestuu r over dat jaar 
geen vergoeding heeft ontvangen ; 

dat ten slotte in verba nd met het voren
staande tegen het bes lui t van den gemeen t.r
raacl van K ollumer la nd en Nieuwkrui sland, 
voorzooveel betreft het geste lde onder a, geen 
bezwaar bestaat; 

Gez ien de L ageronderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
met handhav ing voor het oveL" igc van het 

hes t reden besluit van Ge el . Staten van Fries
land, dit bes! ui t te vern ietigen, voorzoover 
daarbij het bedrag dei vergoed ing, bedoeld in 
a r t. 101, l e li <l, der L ageronderwijswet 1920, 
waarop het voornoemde school bestuur ove,· 
1934 aanspraak kan maken, is vastgesteld op 
nihi l , a lsmede h et beslu it van den raad rl e r 
gemeente K ollumerl and en Nieuwkruis land 
van 22 December 193 6, n°. 2, te vernietigen, 
voorzoovee l betreft het gestelde onder b. 

Onze Ministe r van Onde rwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is be last enz. 

(A.B.) 
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16 Juli 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Middel baar-onderwijswet art. 36quater.) 

Nu de betrokken leerling wegens ziekte 
aan het toelatingsexamen niet heeft ku n
nen dee l nemen en hij daarop slechts voor
waardelij k tot de eerste klasse is toege
laten doch de school wegens verp leging in 
een sanatorium niet heeft bezocht, kan van 
eene "toelating" in den zin van artike l 
36quate,· niet worden gesproken, zoodat 
voo r dezen leer! ing geen bijdrage is ver
schul digd . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B esch ikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Wormer te!!en het 
beslui t van Ged. Staten van oordholl an<l 
va11 17 Maart 19!{7, 4e afdeel ing, N °. 232 D , 
waarbij onder meer is vastgeshild de over het 
jaar ln36 door de gemeente \,Vormer aan de 
gemeente Zaandam verschuldi gde bijdrage in 
rle kosten van de Yan Rij kswege gesubsidieerde 
hoogere burgerschool (afdeel ing van het ly
ceum) a ldaa r, bedo"Jd in art. 36quato· de r 
middel baar-onderwijswet ; 

Den Raa d van State, Afdeel i ng voor do 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord , advies van 
16 Juni 1937, 0

• 235; 
Op de voordracht van Onzen l'l1i niste r va n 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
J u li 1937 , N°. 9416, Afdeeli ng Voorbereidend 
H onger en Middelbaar Onderwijs ; 

0. dat Ged. Staten van Noordholl and bij 
hun bes lu it van 17 Maart 1937 , 4e a fdeeling, 
N°. 232 D, a. de over het jaar 1936 door 
a ndere g·emeenten aan de gemeente Zaanrlam 
verschuldi gde b ijdrage in de kosten van de 
van Rijkswege gesubsidieerde hoog-ere burger
schoo l (Afdee ling van het lyceum) a ldn,u , 
bedoeld in art. 36quater der middelbaa,·-onrler 
wijswet, hebben vastgesteld op f 116.47 pe ,· 
leerling, en b. hebben bepaald , dat door e lke 
der; in kolom 1 van den bij hun beslui t behoo
renden staat D. vermelde gemeenten aa11 de 
gemeente Zaandam te dier zake verschu ld igd 
is het bedrng, achter ieders naam vermeld in 
kolom 4 van dic,n staat, waarin onder 9 is 
opgenomen de gemeente Wormer met vermel
ding van de leerlingen Ch . B aas, Tui nstraat 
194, G. C. Ennik, Oost-Knoll endam, A. C. van 
lJinte, Dorpsstraat 200, P . J·. va n de K apell e, 
Oost-Knollenrlam, D. Kooiman, Dorpsstraa t 
302, J . Laar kamp, Zandweg 7, F. Siebe l ing, 
Dorpsstraat 368, en E. \Voud, ieuwe weg 12, 
en a Is bij drage van deze gemeente het bedrag 
f 931.76; 

dat tegen deze bes! iss i ng, voo t· zoo ve r zij 
betreft den leerl ing G. C. Ennik . het gemeen
tebest1111r van Wormer bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de genoemde G. C. 
Ennik op 9 Juni l!J3G e rnstig z iek is geworden 
en thans nog wordt verpleegd in het K indc t·
sanator iu n1 "1foog-Blaricun1", wodat niet is 
t,e verwachten, dat hij de bedoelde school te 
Zaandam dit schooljaa r zal beweken; dat hij, 
hoewel voorloopig a ls lee rling voorwaarde lij k 
inge chreven, deze inr ichting van onderw ijs 
nooit heeft bezocht en ook, blijkens mededee
ling van den Rector van het lyceum aan den 
vader, van de I ij st der leerl ingen is afgevoerd: 
dat geen aanslag wegens schoolgeld voor dezen 
leerling is opgelegd; dat de bijdrage vo lgens 
het genoemde wetsartikel voor de bui te nge-

meenten is verschuldigd voor " leerl ingen, die 
op 15 September van dat jaar tot de sehool 
waren toegelaten"; dat het opnem6n in de wet 
van een bepaa lden datum inza ke de toelating, 
waarop de bijdragen der buitengemeenten zijn 
gebaseerd, wel iswaar in het midden laat de 
mogé lijkheid , dat de betrokken le~ r li ngen de 
school door bepaalde omstandigheden ook 
slechts een gedee lte van het schoolj aar bezoe
ken , doch echter moet worden aangenon ,en , 
dat de wetgever onder "toelating" in e lk geva l 
moet hebben bedoeld eene onvoorw::.arrle l ij ke 
toe lating, en dat de school door de toegela ten 
leer! ingen ook werkelij k wordt bezocht, hetzij 
dan het geheele, hetzij een gedeel te van het 
schoo lj aar ; dat toch het opl eggen rnn de hij 
drage aa n eene buitengemeeute voor !-'en leer
l ing, d ie - woals in het onde,·hav ige geval - 
na voorwaardelij ke toelating de school door 
bepaalde omstandigheden gedurende het ge
hee le schoolj aa r n iet za l bezoeken, n iet met de 
bedoeling der wet is overeen te brengen en ook 
tot onb illij kheid zou le iden; 

0. dat, nu blijkens de stukken de meerge
noemde G. C. Enn ik wegens ziekte aa n het in 
de maand Jul i 1936 gehouden toelatings
examen tot de bovengemelde school n iet heeft 
kunnen dee lnemen en hij daarop slechts voor
waardelij k tot de eerste klüRSe daarvan is toe
gelaten, doch hij de genoemde school wegens 
verpleging in een sanatorium niet hP.eft be
zocht, van eene toelating in deze in den zin va n 
art. 36quuter der m iddel baar-onderwijswet niet 
kan worden {{esp ,•o ker,, ,..oodat het bedrag der 
door de gemeente Wormer verschuldigde bij 
drage met f 116.47 behoort, te worden vermin
derd ; 

Gez ien de middelbaar-onderwijswet; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan: 

met handh avi ng voor het over ige van het 
bestreden besluit van Geel. Staten van Noord
holl and van 17 Ma art 1037, 4e afdee li nB", N°. 
232 D, d it beslui t in dier voege te wiizigen, 
dat het bed rag van de bijdr<1ge in de kosten 
van de van Rijkswege gesubsid ieerde hoogere 
burgerschool (afdePling van he t lyceum) te 
Zaandam, ve rschuldigd doo r de gemeente Wor
mer. wordt vastgeste ld op { 815.29. 

Onze Minister van Onderwijs, Kurnten en 
Wetenschappen is bela t enz. 

(A.B.) 

19 .Juli 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205ter.) 

Te.-ech t hebben Geel . Staten het verzoek 
van het schoolbestuur om toepass ing van 
art. 205te,· ingewilli gd, 1111 van de omzet
t ing der jaarlij ksche vergoeding in een 
ui tkeering ineens, zij het eei·st na een 
aantal j a l'en, redelij kerwij ze ver lagi ng van 
uitgaven is te verwachten, het gebouw der 
school in gunstigen toestand ve rkee rt, en 
e r geen voldoende gro11d is voor de vrees, 
dat de school binnen afzienbarcn t ij d ,~-.1 
worden opgeheven . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente t inge radeel tegen 
het bes! uit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 10 Maart 1937, n°. 120, 2e Afdee-
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ling F , waarbij met vernietiging van het be
sluit van dien raad van 17 December 1936, 
n°. 107, is bepaald, dat de gemeente Utinge
radeel ter vervanging van de jaarlijksche ver
goeding, bedoeld in art. 205, eerste I id , der 
Lageronderwijswet 1920, overeenkomstig a r t . 
205ter dier wet aan de Ve reenig ing voor Chris
telij k Nationaal Schoolonderwijs te Akkrum en 
omstreken, voor haar school voor gewoon lager 
onderwijs te Akkrum, gemeente Utingeradeel, 
eene som ineens zal uitkeeren ten bedrage van 
f 107,496.96 ; 

Den R aad van State, Afdeeli ng voor de Ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, adv ies van ~0 
Juni 1937, n°. 247; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondenvijs, Kunsten en W etenschappen van 16 
Juli 1937, n°. 6561 , Afdeeling Lager Onder
wijs; · 

0. dat, nadat het bestuur van de Vereeni
g ing voor Christelijk N ationaal Schoolonde r
wijs te Akkrum en omstreken tot het gemeen 
tebestuur van Utingeradeel -het verwek ha <l 
gericht om ingevolge art. 205ter der L age l'
onderwijswet 1920 de jaarlijksche gebruiksver
goeding, zooals die ingevolge art. 205ter die ,· 
wet voor het terre in en gebouw van de ge
noemde vereeniging uitgaande school voor go
woon lager onderwijs te Akkrum, tot dusverre 
werd genoten, te willen vervangen door een 
uitkeering ineens van 80o/o de r ingevolge art. 
205 geschatte waarde van terrein en gebouw, 
bedragende f 134.500, de raad deze r gemeente 
bij besluit van 17 D ecember 1936, n° . 107, di t 
verzoek van de hand heeft gewezen , daa rbij 
o.m . overwegende, dat de wet van 22 F ebrn
ari 1936 (S ta atsb lad n°. 100) ten doel heeft 
om te komen tot verlaging van de uitgaven 
van de openbare kassen; dat het getaxeerde 
bedrag van de waarde van de school en het 
terrein den raad steeds abno rmaal hoog i8 
voorgekomen ; dat de raad indertijd steeds ge
protesteerd heeft tegen de vaststelling van de 
waarde, ook om de wijze, waarop de taxatie 
is geschied, doch dat deze protesten zij n afg:e
wezen en de taxatie derhalve onherroepelijk 
is geworden ; dat de raad overtuigd is, dat 
deze te hooge taxatie op zichzelf geen argu
ment kan zijn om op het onderhavige verwek 
a fwijzend te beschikken; dat deze school tha ns 
door ongeveer 90 leer! ingen wordt bewcht, 
waa rva n ongeveer de helft woont in andere 
gemeenten ; dat uit het voorstel van burge
meester en wethoudc,rs van 11 December l 936 
blij kt, dat bij inwi lliging van het verzoek de 
uitgaven voor de gemeente gedurende de jare 11 
1937 tot en met 1949 en 1953 zu ll en stijgen 
met f 4677 ; dat daarna de uitgaa f zal dalen 
en aan de gemeente een vc,ordeel zal op leve
l'en; dat echter juist gedurende de eerstvo l
gende jaren de fin ancieele toestand van de ge
meente nog zeer pre>"a i r za l zijn en een h~
roep op extra-steun """ de R egee ring zal moe
ten wo rden gedaan, woda t iedere noodzake
lijke uitgaa f zal moeten worden voorkomen ; 
rlat bij deze berekening is uitgegaan van de 
ve ronderste lling, dat in de ve rhouding tus
schen het aantal lee rlingen uit e igen gemeente 
en dat van andere gemeenten geen wijziging 
zal kom en en dat een ge ldleening zou kunnen 
worden aangegaan tegen een rente van 4"7n; 
dat dus het doel, hetwelk de wetgernr zich bij 

het uitvaardigen van de wet van 22 Februari 
(Staatsblad n°. 100) heeft geste ld , voor dt•ze 
gemeente in het onderhavige geval niet zou 
worden bere ikt; dat de totale schuldenl ast 
van deze gemeente per 1 J anua ri 1937 za l be
dragen f 250.400; dat, bij inwilli g ing van het 
verzoek, eene geldleening, groot f 107.500, mu 
moeten worden aangegaan; dat daa ,·door de 
schuldenlast van de gemeen te met ruim 40% 
zou vermeerde ren; dat ernst ig wu moeten wor
den gevreesd, dat deze gemeente daardoor zal 
be rei ken of reeds oversc:h rijden de g rens, door 
de R egeering getrokken voor toepass ing va11 
art. 6 der wet van 22 D ecember 1933 (Staats
blad n°. 715) ; dat in elk geval van inwilli 
g ing van het verwekschrift het gevolg zal zijn, 
dat de l~eningscapac iteit der gemeente ernst ig 
in gevaar wordt gebracht en het met. name, 
na het aangaan van een dergel ijke leening. 
moeilijk zal zijn binnen korten t ijd eene lee
ning te slu iten voor meer producti eve doel 
e inden; dat uit het bovenstaande blij kt, dat 
inwilli g ing van het onderhav ige verzoek niet 
in het financieele belang der gemeente iP tL· 
achten; dat bij Ons beslui t van 28 Octuhc r 
1936 is uitgemaakt, dat de raad niet bevoegd 
is, aan een be luit tot inwillig ing voorwaarden 
te verbinden: dat dus de beschikking over de 
gemeentege lden a ls net ware aan den raad is 
onttrokken en in handen gelegd van een 
school bestuur, hetwelk niet tot het doen va 11 

verantwoordi ng is verplicht. dat de raad, rr,ede 
a ls protest tegen een de rge lijke wetsinterpre
ta ti e, bezwaar heeft om het verwek in te wi lli 
gen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit bes luit 
bij Gedeputee rde Staten va n Fries land in be
roep was gekomen, dit college bij besluit va 11 
10 Maart 1937, n°. 120, met verniet.iging Väll 

het bestreden raadsbesluit heeft besli st, dat het 
gemeentebestuu r van Utinger adeel , Ier vei-
vanging va n de jaa rlijksche ve1·goed ing, be
doe ld in art. 205, l e lid, der L ageronderwij s
wet 1920. aan den appell a nt behoort uit te 
keeren eene som ineens, ten bedrage va n 
f 107,496.96, zulks u it oYenveging, dat, inge
volge art. 205te,·, l e I id , l st,en volzi n, der L a
geronderwijswet l!n0, de besturen van bij zon
dere lagere scholen, bedoeld in art. 205 , vóór 
1 _I\ ug ustus 1936 aan het bestu ur del' gemeente, 
waar de school is gevestigd het verwek kun
nen doen, orn, ter vervanging van de jaarlijk
sche vergoeding, bedoeld in het eerste lid va 11 
dat artikel, een uitkeering te ontvangen van 
eene som ineens, gel ijk staande met tach t ig ten 
honderd van de in dat lid bedoelde geschatte 
waarde, eventueel verminderd overeenkomstig 
het tiende en e lfde lid van dat art ike l ; dat, 
blijkens de gesch iedenis van de totstandkomi ng
va n de voormelde bepaling, dtize bedoel t te 
ondervangen het de tot dt~~ve rre ge ldende ver
goedingsregeling aanklevende bezwaar, dat in 
de 1titkeering, welke de schoolbest1.t1·en genie
ten , het element der waardevermindering niet 
afzonderlij k tot u itdrukking komt; dat in de 
toe lichting, we lke de R egeering bij het be
trekkelijk wetsartike l gaf, is gewaagd va n 
eene aanmerkelijke bezuiniging, wolke de re
geling voor de gemeenten beteekent; dat di ens
volgens aan de afkoopregeli ng ten grondslag 
ligt de overweging, dat bij verhoudingen, zoo
a ls de wetgever zich deze heeft gedacht, de 
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afkoop het karakter draagt van eene normale 
transactie, welke eene correctie op het gelden
de vergoedingssysteem beoogt; dat derhalve 
deze transactie achterwege behoort te blijven, 
wanneer als gevolg . van bij zondere, van de 
bedoelde verhoudingen afwijkende, omstandig
heden het oogmerk der afkoopregeling niet 
zou worden vervuld; dat zulks het geval 
zoude zijn, indien, overeenkomstig het voor
beeld, door de Regeering in hare toelichting 
op het tweede lid van art. 205ter genoemd, 
het bijzondere-schoolgebouw in zoodanig slech
ten toestand verkeert, dat a ls zeker mag wor
den aangenomen, dat binnen enkele jaren een 
n ieuw gebouw zal moeten worden betrokken; 
dat tot afkoop evenmin zou behooren te wor
den overgegaan, wanneer door andere oor
zaken de gemeente waarschijnlijk met een, 
door den wetgever n iet gewild, financ ieel 
r isico zou worden bezwaard; dat derhalve, 
wanneer de hiervóór aangeduide beletselen 
geacht kunnen worden niet aanwezig te zijn , 
het gemeentebestuur zijne medewerking tot 
den afkoop behoort te verleenen en de ver
strekking der aangevraagde a fkoopsom als 
een wettelijk verplichte uitgaaf heeft aan te 
me,·ken; dat blijkens de stukken het gebouw 
der bijzondere lagere school voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Akkrum in zoo
danig gunstigen toestand verkeert, dat stich
ting van een nieuw gebouw binnen ten minste 
40 jaren niet noodig zal zijn ; dat geen rede
lijke kans bestaat, dat de school binnen af
zienbaren tijd zal worden opgeheven; dat het 
gemeentebestuur niet op redelijke gronden 
heeft aangetoond, dat de gemeente bij uit
keering der gevraagde afkoopsom een fin an
cieel ris ico, grooter dan de wetgever zich voor 
normale gevallen heeft gedacht, zou loopen; 
dat ook overigens geen grond bestaat voor de 
vrees, dat door inwilliging van het verzoek 
tot afkoop de aan art. 205ter ten grondslag 
liggende bedoeling des wetgevers niet zou 
worden verwezenlijkt; dat de slotoverweging 
in het bestreden raadsbesluit, volgens welke 
de raad, met het oog op het fe it, dat geen 
voorwaarden mogen worden gesteld, ,,als 
protest tegen een dergel ijke wetsinterpretatie 
bezwaar heeft om h et verzoek in te willigen", 
als weigeringsmotief niet kan worden aan
vaard; dat, gelet op het vorenstaande, 
s' raads afwijzende beschikking met de wet in 
strijd moet worden geacht; dat de waarde van 
het betrokken schoolgebouw met bijbehoorend 
terrein, verm inderd overeenkomstig het t iende 
lid van art. 205 , bedraagt f 134,371.20; dat 
de u itkeering ineens derhalve zal moeten be
dragen 80% van f 134,371.20 is f 107,496.96; 

dat van deze beslissing de raad van Utinge
radeel bij Ons in beroep is gekomen , in eene 
bijgevoegde memorie de motieven, welke hem 
tot zijne afwijzende beschikking hebben gele id , 
herhalende en het daarbij door hem inge• 
nomen standpunt nader toelichtende; · 

0. dat Ged . Staten van Friesland naar Ons 
oordeel op juiste gronden, met vern ietig ing 
van het besluit van den 1·aad van Utingera
deel, het verzoek van het bovengenoemde 
schoolbestuur alsnog hebben ingewi ll igd; 

dat daartegen geen beroep kan worden ge
daan op den zorgelijken toestand der gemeen
tefina nciën, aangezien de aanspraken, welke 

de bijzondere schoolbesturen aan art. 205ter 
der Lageronderwijswet 1920 kunnen ontleenen, 
niet a fhankelijk behooren te zijn van de om
standigheid , of de schoolgebouwen à l clan niet 
in eene zoogenaamde noodlijdende gemeente 
zijn gelegen; 

dat de eenige in deze te beantwoorden vraag 
deze is, of van de omzetting van de aan het 
schoolbestnur toekomende vergoeding krach
tens het l e lid van art. 205 der wet in eene 
uitkeering ineens voor de gemeente redel ijker
wijze verlaging van uitgaven is te verwachten; 

dat zulks hier ongetwij feld het geval is, 
nu volgens de eigen berekening van den raad 
tegenover een nadeelig verschil over een 
zeker aantal jarnn van f 4677 een voordeel 
zou staan van f 15 .972,64 gedurende de overi
ge aflossingsjaren; 

dat voor het overige bij een afkoopleening 
bij wijze van annuïteit, met een looptijd van 
34 jaren, jaarlij ks aan rente en a fl ossing_ 
f 5838.86 verschuldi gd zou zijn , waarvan na. 
aftrek van de bijdrage der buitengemeenten 
ad f 2650 een bedrag van f 3188,86 ten laste 
der gemeente zou blijven of f 179. 70 minder 
dan bij handhaving van den bestaanden toe
stand; 

dat voorts, blijkens de stukken, het gebouw 
van de meerbedoelde school in zoodanig gun
stigen toestand verkeert, dat stichting van een 
nieuw gebouw binnen ten minste 40 jaren 
niet noodig zal zijn, terwijl er bovendien geen 
voldoende grond aanwezig is voor de vrees, 
dat de school binnen afzienbaren tijd zal 
worden opgeheven; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

19 Juli 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 102. 

Al moge slechts een gedeel te van de ver
goeding voor het medegebruik van lokalen 
voor den cursus voor vervolgonderwijs a ls 
werkelijke, ten behoeve van dit medege
bruik gemaakte kosten van het openbaar 
lager onderwijs zijn te beschouwen, zoo 
neemt dit niet weg, dat ten behoeve van 
het openbaar vervolgonderwijs het voll e 
bedrag dier vergoed ing is uitgegeven en 
de kostenrekening van di t onderwijs mits
d ien met dit bedrag in zijn geheel behoort 
te worden bel ast. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der geme,mte 
Meppel tegen de beslui ten vau Ged. Staten 
van Drenthe van 23 Maart 1937, nummers 60 
en 61, waarbij met vern ietiging van de beslui
ten van den raad der gemeente Meppel van 18 
Nov. 1936, nummers 14/XIVa en 14/XIVb, de 
vergoeding, bedoeld in art. 101 der Lager On
derwijswet 1920, ten behoeve van een tweetal 
Hervormde lagere schol en en van een Gerefor-
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meerde lagere school, a lsmede de vergoeding, 
bedoeld in art. 102 di er wet, ten behoe ve van 
de N ede rlandsch H ervormde Schoolvereeni 
g ing aldaa r, over het jaar 1934 na der is vast
gesteld; 

Den R aad van State, Afdeeli ng voor de Ge
schillen va n B estuur, gehoo rd, advies van 30 
Juni 1937, n °. 236; 

Op de voord rach t van Onzen Ministe r vau 
Onderwijs, Ku nsten e n W etenscha ppen va n 16 
Juli 1937, n° . 6560, Afdee ling L ager Onde r
wijs; 

0. dat de raad der gemeente M ep pel , bij 
bes luit van 18 Novem ber 1936, n° . 14/XIVa , 
de ver goedingen, waarop de be turen der bij
rondere scho len over het jaar 1934 krach tens 
art. 101 , 5e lid , der L ageronde rwij swet 1920 
aa nsp raa k kunnen ma ken - behoudens nadere 
verre ke ni ng, wannee r een e ,·entueele conti-óle 
o p de leerli ngenta llen een a nde r gemiddelde 
mocht aanwij zen - heeft vastgesteld a ls vo lgt· 
voor de Ge re formeerde lagere school : 287'¼ 
m aal f 8.89 = f 2558.10, voor de " G roen-va u
Prinsterersehool": 275 m aal f 8.89 = f 2444. 75, 
voor de " Wilhelminaschoo l" : 226 mani 
f 8.89 = f 2009.14; 
één en a nder met verreken ing van: a. de op 
di e vergoedingen reeds genoten voorschotten , 
b. de door de schoolbesturen over 1934 geinde 
schoolgelden ; 

dat de gemeenteraad voornoemd bij beslui t 
van denzelfden datum, n° . 14/XIVb, de bij
drage, waarop het bestuur der N ede r1 a nclsch 
H ervormde Schoolvereeni g ing , te M epµe l, ove r 
het jaar 1934 k rach tens het bepaalde in art. 
102 der L agerouderwijswet 1920 aam;p ra:1k ka n 
maken - behoudens nadere verre keni ng, wan
neer een even tuee le cont1'Öle op de leerli ngen
tall en een a nde r gemidde lde mocht aanwijzen 
- heeft vastgesteld op 20½ m aa l f 22.20 = 
f 455 .10, met ve rrekening van het doo r het 
schoolbestuur over dat jaar reeds ontvauµ-en 
voorschot; 

dat va n deze beide raadsbesl u iten het be
stuur va n de N ederl and ch H er vormde Schoo l -
ve reenig ing, te .Meppel, en va n het eerst.ge
noemde r aadsbesluit het bestuur der Ge r<J for 
meerde Schoolvereenig ing bij Ged. Sta ten va n 
Drenthe in beroep zijn gekome n ; 

dat Geel. S taten ten aanzien van het beroep 
van het bestuur van de N eclerl a ndsch Her
vormde Schoolvereenig ing bij besluit va n 23 
:!\1aart 1937, n°. 60, hebben besloten, m et ver
nietiging van de bestreden raad besluite n het 
bedrag van de vergoeding voor de Groen-van
Prinstererschool nade r vast te stell en op 275 X 
f 9.14½ = f 2514.87, het bedrag van de ver
goeding voor de Wilhelminaschool nader vast 
te stell e n op 226 X f 9.14½ = f 2066. 77 e n de 
ve rgoeding voor het bij zonde r ve1Tolgonderwij s 
t en behoeve va n de ederl a ndsch H ervo rmde 
Schoolvereeni g ing nade r te be pa len op 20½ X 
[ 21.35 = f 437. 67 ; 

dat di t besl u it va n Geel . S taten o.a. steunt 
op de overwegingen, dat het schoolbe~tuu r in 
zijn beroepschrift aanvoei-t, dat door het make n 
van de voorbehouden de vaststelling<' n de r 
ve rgoedings bedragen n iet defini t ie f plaats w>n
clen, waa rdoor de va tstell ingen dus een 
voorloopig karakter hebben en de e igen
lijke vastste llingen eerst zouden kunnen 
geschieden, nadat de door het gemeente-

bestuur in ui tzicht gestel de contro le is a f
geloopen; dat de wettelijke be palingen, met 
name a rt. 103, 4e lid, waa rbij de vaststelling 
der vergoeding is geregeld, eene voorloopi ge 
vaststelling n iet toelaten e n deze daarom in 
strijd met de daarvoor geldende voorschr iften 
is·; dat bovendie n blijke ns een van het ge
meentebestuu r ontva ngen bere kening van het 
gemiddelde bed rag de r uitgaven per leer] ing 
van het o penbaar l ager onderwij s over het 
jaa r 1934 op die ui tgave n in minde ring zijn 
gebrach t de ontvangsten wegens het in ge
bruik geven van schoollo kalen ; da t ech ter 
blijke ns de op di t punt bestaande jurispruden
ti e (Ons beslu it van 30 October 1928) ui tslui 
tend in minderi ng mogen worden geb racht 
de meerdere kosten van verlichting e nz ., welke 
van dat gebr uik geven het gevo lg zij n ge
weest ; dat deze a ftrek daarom te hoog is ge
stel d en beperkt behoort te wo rden tot de we r
kelijke meerdere kosten va n verli chting e.d.; 
dat di entengevolge de vergoeding is gebaseerd 
op een te laag kostenbed rag voor het openbaar 
onde rwijs en daardoor tot een te I aag bedrag 
is vastgesteld ; en dat herzi ening van het be
drag der vergoed ing daarom noodzakelijk is ; 
d at h un coll ege meent te moeten overwegen , 
dat ingevolge het vierde l id van art. 103 der 
Lageronde rwijswet 1920 de gemeenteraad is 
gehouden, het bed rag der ve rgoeding, a ls be
doeld in art. 101 de r wet, vast te stell en , 
zoodra de rekening der gemeente is gesloten 
en da t hiermede niet strookt het in verband 
m et de leerlingentall en gemaakte voorbe houd 
va n nadere verrekening; dat voor ts, wat ·be
treft de door den raad bij de berekening van 
het gem iddelde bed rag per leerling va n de 
kosten van de overeenkomstige open bare scho
len in m inderi ng gebrach te ontvangste n ad 
f 285 wegens ingebruikgev ing van schooll o
ka len , ten deze slech ts in minde ring kunnen 
worde n gebracht de meerdere kosten van ve r
lichting enz., welke ui t de ingebruikgeving 
der schoolloka len zij n voortgevloe id ; da t de 
vorenbedoelde meerdere ko ten overeenkomstig 
de schat t ing van den di recteur van gemeente
werken van M eppel kunnen worden gesteld 
op het 1/3 gedeelte van de wegens de i nge
bruikgev ing van de schoolloka len over 1934 
genoten vergoeding ; dat deze ver goed ing, 
voor wa t het openbaar gewoon lager onde r
wij s betreft, f 60, en, voor wa t betre ft het 
openbaar ve rvolgonderwij s, f 225 heeft be
dragen , terwijl het totaa l va n de kosten , a ls 
be d oeld i n art . 101 en art. 102 de r w et, o ver 
1934 respectievelijk heeft bed ragen f 9561.95½ 
en f 1961.12 ; dat m itsdi en bij een gemiddeld 
leerlingental ove r 1934 van 1043¼ voor het 
openbaar gewoon lager onderwij s e n van SSl/.i 
voor het openbaar vervolgonderwij s de ve rgoe
ding per leer! ing voo r het bijw nde r gewoon 
lage r onden vij bed raagt f 9561.95½ - (1/;1 >: 
f 60 ) = f 9541.95½ : 1043¼ = f 9.14½ en cl ~ 
ve rgöed ing per leerling voor het bij1.011der ve1·
volgonderwij f 1961.12 - (lfa X f 225) = 
f 1886 .12 : 881/~ = f 21.35 ; 

dat Geel . S taten voorts, beschikkende op het 
beroep va n het bestuur de r Ge re formeerde 
i:lchool vereenig ing, bij hun bes! uit van 23 
M aart 1937, n°. 61, hebben besloten, met ve r
ni eti g ing van het bestrede n raadsbeslu it het 
bedrag va n de vergoeding voor de Gere for-
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meerde lagere school nader vast te stell en 
op 28'/¾, X f 9.145 = f 2631.47, zu lks op over
wegingen van deze lfde strekking a ls die, welke 
aan hun hiervoren genoemd besluit ten grond
slag liggen; 

dat van dew beide besluiten ntn Ged. Staten 
burgemeester en wethouders van Meppel , daar
toe door den gemeeniernad gemachtigd , bij Ons 
in beroep zij n gekomen, aanvoerende, dat bij 
de berekening, die ten grondslag li gt aan het 
raadsbes lui t van 18 ovember 1936, n°. H/ 
X I Va, is afgetrokken een bedrag van f 285, te 
weten f 60, wegens vergoeding voor gt>bru ik 
van het gymnastiek lokaal bij de openbare la
gere school C en [ ~25 wegens vergoeding voor 
gebru ik van lokalen d ier school ten hehoc,·e 
van don cursus voor vervolgonderwij ; dat de 
mé?r-kosten voor de gemeente uit dat medege
brnik ,·oortvloeiend, echter zijn te stellen op 
niet mee ,· rlan 1/:i gedeelte van de ve rgoedi n,;, 
a lzno op f 95, zoodat dit bedrag, in plaats v~:' 
f 285, moet worden afgeh"okken van de bec1J
ferde explo itatie-u itgaven àer gemeente voo r 
het gewoon lager onderwijs; dat hierdoor het 
gem iddeld kostenbedrag per leerling van dat 
onderwijs nader behoort te worden verhoogd 
van f 8.89 tot f 9.07; dat in de becij fering van 
de ten laste der gemeente gebleven uitgaven 
van het openbaar vervo lgonderwijs over 1!134 
o.m . was opgenomen het vorengenoemde be
drag van f 225 wegens vergoeding voor de ten 
behoeve van dat onderwijs in gebru ik geno
men lokalen enz. van school C; dat uit het 
voorgaande echte,· volgt, dat, wordt voor de 
berekening der exploitatievergoeding slechts 
1/~ gedeelte van de f 225 in mindering ge
bracht voor de becij fering der gemiddel de 
kosten' van het openbaar vervolgonderwijs ook 
slechts 1/3 gedee lte, of f 75 in mindering be
hoort te worden genomen, waardoor die ge
m iddelde kosten worden leruggebracht van 
f 22.20 (a ls genoemd in het raadsbesluit van 
18 November 1936, n°. 14/XIVb) tot f 20.50; 
dat Gedeputeerde Staten bij hunne bes] issingen 
blij kbaar zijn uitgegaan van de gedachte, dat 
voor de berekening der vergoeding ex art. 101 
der Lageronderwijswet 1920 moet worden a fg -
trok ken l _i:, gedee lte van do voor medegebruik 
van het gymnastieklokaal ontvangen vergoe
ding van f 60, terwijl, om te geraken tot P<'n 
juist gemiddelde per leerling van het vervo lg
onderwijs, op de kosten daarvan in mindering 
behoo rt te worden gebrach t 1 /~ gedeelte van 
het bovengenoemde bedrag van f 225; dat het 
g-enoemde college d ientengevolge bij zijne hoo
ger genoemde besluiten de gemiddelde kosten 
per leerling ove r 1934 heeft vastge t.eld: voor 
het openbaar gewoon I ager onderwijs op 
f 9.14½ en voor het openbaar vervolgonderwijs 
op f 21. 35 ; dat de door Geel. Staten gevol ,;de 
wijze van berekening echter niet a l s juist kan 
worden erkend; dat immers, daar het open
baar vervolgonderwijs is gegeven in lokalen 
van een openbare school voor gewoon lager 
onderwijs, voor de berekening der exploitatie
vergoeding (a rt. 101) moet worden afgetrok
ken l / 3 gedeel te van f 285, terwijl in de bere
kening der vergoedipg ex art. 102 slechts een 
bedrag van f 75 moet worden opgenomen 
wegens (méér)kosten van verlichting, verwar
ming, enz., van de voo1· dat onderwijs gebruik
te lokal en, enz.; dat, a ls gevolg daarvan, de 

gem iddelde kosten per leerling van het open
baar gewoon lager onderwijs en van het open
baar vervolgonderwijs over 1934 huns inziens 
dan ook zijn te stellen op respectievelijk f 9.07 
en f 20.50; 

0. ten aanzien van de bereken ing van het 
gem iddeld bedrag per leerl ing in 1934 van de 
kosten van het openbaar gewoon lager onder
wijs te Meppel, dat blijkens de overgelegde 
stukken het gedee lte dier kosten, dat gemaakt 
is ten behoeve van ande1e doeleinden dan het 
openbaar gewoon lager onderwijs en derhalve 
op het totaal bedrag dier kosten in mindering 
dient te worden gebracht, is te stell en op f 95 
te weten f 20 wegens medegebruik van een 
gymnastieklokaal en f 75 wegens medegebruik 
van lokalen voor den cursus voor vervolgo n
derwijs; 

dat met inachtneming hiervan het bedrag 
der kosten van het openbaar gewoon lager 
onderwijs te Meppel in 1934 moet worden ge
steld op f 9466.95 zoodat het gemiddeld be
drag per leerli ng van die kosten is f 9.07; 

0. ten aanzien van de berekening van het 
gemiddeld bedrag per leerling in 1934 van de 
kosten van het openbaar vervolgonderwijs, 
dat uit de omstandigheid, dat het gedeelte 
der exploitatieko ten van de openbare scholen 
voor gewoon lager onderwijs, hetwelk geacht 
wordt ten behoeve van den cursus voor ver
volgonderwijs te zijn gemaakt, op f 75 moet 
worden gesteld, niet voortvloeit, dat nu ook bij 
de bereken ing van de kosten van het open
baar vervolgonderwijs met eenzelfde bedrag 
zou moeten worden rekening gehouden; 

dat immers, al moge blijkens het voren
staande slechts een gedeel te van de vergoe
ding voor het medegebruik van lokalen voor 
den cu rsus voor vervolgonderwijs a ls werke
lij ke, ten behoeve van dit medegebruik ge
maakte kosten van het openbaar lager onder
wijs zijn te beschouwen, zulks toch niet weg
neemt, dat ten behoeve van het openbaar ver
volgonderwijs het voll e bedrag van f 225 is 
uitgegeven en de kostenrekening van _dit on
derwijs mitsdien met dit bedrag in zijn geheel 
behoort te worden bel ast; 

dat met inachtneming hiervan het bedrag 
der kosten van h et openbaar vervolgonderwijs 
te Meppel in 1934 moet worden gehandhaafd 
op het bedrag, waarop dit door den gemeente
raad is gesteld, te weten op f 1961.12, zoodat 
het gem iddeld bedrag per leerl ing van die 
kosten is f 22. 20; 

0. dat uit een en ander volgt, dat de be
streden besluiten niet in stand zu ll en kunnen 
worden gelaten, en de vergoed ingen zu ll en 
dienen te worden vastgesteld, in voege a ls 
hieronder vermeld; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden e n verstaan: 
met handhaving van de bestreden besluiten 

van Geel. Staten, voorzoover daarbij de be
sluiten van den raad der gemeente Meppel 
van 18 November 1936, n°. 14/XIVa en 14/ 
XIVb, zijn vernietigd, de genoemde besluiten 
van Ged. Staten voor het ove,r ige te ve rnieti
gen en 

I . het bedrag van de vergoedingen, bedoeld 
in art. 101, le lid, der Lageronderwijswet 
1920 over het jaar 1934 voor de onderstaande 
bijzondere scholen nader vast stell en a ls vo lgt: 
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Gereformeerde lagere school 287¾. X f 9.07 = f 2609.89; 
Groen-van-Prinstererschool 275 X f 9.07 

= f 2494.25 ; 
Wilhelminaschool 226 X f 9.07 = f 2049.82; 
verminderd met door de schoolbe turen over 
1934 geïnde schoolgelden ; 

II. het bedrag van de vergoeding, bedoeld 
in art. 102 der Lageronderwijswet 1920 over 
het jaar 1934 voor het bijzonder vervolgonder
wijs ten behoeve van de N eder la ndsch H er
vormde School vereeniging vast te ste ll en op 
20½ X f 22.20 = f 455.10. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen is belast enz. 

(A. B .) 

21 Juli 1937. KONI KLIJK BE LUIT. 
(Wet van 4 Augustus 1933 S. 414. art. 7.) 

Al moge de onderhavige openbare school 
een betrekkelijk gering aanta l leerlingen 
te ll en en een overcompleet leslokaal be
zitten, waardoor de exploi tatiekosten vrij 
hoog zijn, zoo kan daa rom nog niet worden 
gezegd, dat zij verkeert in "bijzondere om
tandigheden," die aanleiding zouden be-

hooren te geven, die school bij de vast
stel I ing van het bedrag der vergoeding 
buiten aanmerk ing te laten . Evenmin kan 
daartoe aanleiding geven de omstandig
heid, dat reeds thans aan het school gebouw 
de noodige reparatiewerken zullen worden 
uitgevoerd en de leermiddelen zu ll en wor
den aangevuld. 

Wij WILHELMINA, enz; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuu r der Vereen ig ing voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs in den Legrnee ,·
po lder, te U ithoorn, tegen de be chikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten e,1 
Wetenschappen van 15 Februari 1937, n°. 405, 
Afdeeli ng L . 0. , waarbij overeenkomstig art. 
7 eerste I id, der wet van 4 Augustus 1933 
(Staatsblad n°. 414), ge"ijzigd bij de wetten 
van 29 December 1934 (Staatsblad n°. 727) en 
va·n 31 December 1936 (Staatsblad n°. 322) 
is bepaald, dat over het jaar 1937 gedu
rende het t ijdvak van 1 J anuari tot en met 
30 Juni bij de vaststelling van het bedrag- der 
vergoeding, bedoeld in het eerste lid van art. 
101 der L ageronderwijswot 1920, do openbare 
lagere school te Uithoorn buiten aanmerking 
za l wo t·den gelaten; 

D on R aad vau 'tato, Afdeeling voor de Ge 
schill en van B estuur, gehoord, advies vHn 7 
Juli 1937, n°. 164 ; 

Op de vo0t·dracht van Onzen Ministe r van 
Onuerwijs, Kunsten en \\ietenscha ppen van 19 
Juli 1937, n°. 6845, Afdee ling Lager Onder• 
wijs; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zij ne evenvermelde 
beschikking heeft overwogen, dat de gemeente 
Uithoorn de kosten van exploi tatie der open
bare school voor 1937 raamt op ruim f 15 
per leerling; dat dit vrij hoog gemiddelde 
moet worden verklaard uit het betrekkelijk 
gering aantal leerlingen (thans 43) , waar
door eene gemiddelde klassebezetting ontstaat, 

welke ten aanzien van verschi ll ende onder
deelen van de explo itatie de ko ten per leer
ling belangrijk doet stijgen; dat dit mede h et 
geval is, wanneer zooa ls hier het uit drie les
lokalen bestaand schoolgebouw slechts voor 
twee-derde gedeel te voor het onderwijs in ge
bruik is, dat op grond van een en ander met 
burgemeester en wet,houders moet worden aan
genomen, dat deze school in " bijzondere om
stand igheden" verkeert, a l in voormeld art. 7 
bedoeld; dat burgemeester en wethouders 
zich overigens voorstellen bij toepassing van 
art. 101 der Lageronderwijswet 1920 de keuze 
u il; de gelijksoorti ge gemeenten, bedoeld iu 
het vierde lid van art. 103, j 0

• art. 15, tweede 
lid, van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad n°. 432) zóó te bepalen, dat aan 
de besturen der bijzondere schol en eene ver
goeding van ± f 11 per leerling wordt uitge
keerd; 

dat van dit besluit het bestuur der Ver
eeniging voor Christelijk Nationaal School 
onderwijs in den Legmeerpolder, te Uitboom, 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de bedoelde openbare school blijkens de 
bestreden beschikking 43 lee rlingen telt en 
dus 2 verpl icht-e lee rkrachten heeft, dat echter 
ook haar school voor gewoon lage r ondenvijs 
te Uithoorn, Hoofdweg 26, een tweemans
school is, vermits zij in 1936 gemiddeld 58 1/4 
leerlingen tel de; dat deze school evena ls de 
openbare school drie lokalen heeft, waarvan 
het derde lokaal eveneens meesta l buiten ge
bruik is, beha) ve wanneer het bestuur zelf 
zorgt voor een kweekeling met akte, gelij k 
het geval is geweest van 1 October 1936 tot 
1 Maart 1937; dat de aanwezigheid van een 
kweekeling met akte echter geen verminde
r ing, doch eerder eene vermeerdering van 
kosten beteekent; dat ook overigens de uitga
ven voor de bij zondere school niet belangrijk 
versch i 11 en van de bedragen, d ie voor de 
openbare chool noodi g zijn; dat, daar de 
uitgaven voor de bedoelde openbare school 
geraamd worden op f 15 per leerling - welk 
bedrag ook de bijzondere school stellig noodig 
heeft - ·, niet valt in te zien op welke gron 
den de openbare school in dit geval geacht 
moet worden in verband met hare financieele 
behoeften te verkeeren in " bijzondere omsta n
digheden"; 

0. dat naar Ons oordeel niet voldoende is 
aangetoond, dat de onderhav ige school, a l 
moge zij een betrekkelijk gering aantal lee,·-
1 ingen tellen en een overcompleet leslokaal 
bez itten, waardoor de exploitatie kosten vrij 
hoog zijn, verkeert in bijzondere omstandig
heden, die aanleiding zouden behooren to 
gèven , die school bij de vaststelli ng van het 
bedrag der Yergoeding buiten nanme,·king te 
laten ; 

dat van de zijde van het gemeentebestuur 
ook nog is gewezen op de wenschelijkhe id , 
reeds dit jaar aan het schoolgebouw de noodi 
ge repa rati ewerken uit te voeren en de leer
middelen aan te vu ll en, ten gevolge waarvan 
het bedrag der vergoeding per leerl ing nog 
zou stijgen, doch dat mede op grond van an
dere op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State voo,· de Geschi ll en van Be
stuur ingewonnen inlichtiugen moet worden 
aangenomen. dat de kosten Yan een en ander 
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niet van zooveel beteekenis zijn, dat de school 
in verband daarmede zou mogen geacht wor
den in 1937 in bijzondere omstandigheden als 
hierbedoeld te verkeeren; 

dat dus de beslissing van Onzen Minister 
niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lageronderwij wet 1920 en de 
gewijzigde wet van 4 Augustus 1933 (Staats
blad n°. 414); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Onzen Minister van 15 Fe

bruari 1937, n°. 405, Afdeeling L. 0., te ver
nietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

23 J uli 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 212.) 

Wel is de gemeenteraad bevoegd beper
kende bepalingen te verbinden aan de 
overdracht van bevoegdheid op B. en W., 
doch een bepaling, luidend : ,,Het ver
huren, verpachten of ingebruikgeven wordt 
niet geweigerd om daardoor uitingen van 
politieke stroomingen te belemmeren" 
gaat te ver. Immers zou dientengevolge het 
college van B. en W ., dat in deze met 
zekere bestuursdaden wordt belast, in zijne 
vrijheid van beweging worden belemmerd 
en met ontheffing van eigen verantwoor
delijkheid worden genoopt tot beslissingen, 
welke het naar eigen oordeel ontoelaat
baar wu hebben geacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Amsterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 10 Febrnari 1937, N °. 99, 3e afdeeling 
B ., waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit van die gemeente van 1 April 
1936, No. 410, tot vaststelling van eene ver
ordening omtrent het overdragen van bevoegd
heden, bedoeld in de artikelen 172 en 173, 
juncto artikel 212, der gemeentewet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advie van 
23 Juni 1937, No. 223; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Juli 1937, 0 

21329, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
0. dat de raad van Amsterdam in zijn ver

gadering van 1 April 1936 onder No. 410 
heeft besloten tot het vaststellen van eene 
verordening omtrent het overdragen van be
voegdheden, bedoeld bij de artikelen 172 en 
173 juncto artikel 212 der gemeentewet; 

dat Ged. Staten van Noordholland bij hun 
besluit van 10 Februari 1937, 3e afdeel ing B., 
No. 99, aan deze verordening hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat in het eerste I id van arti kel 1 van de 
bovenbedoelde verordening is bepaald, dat 
de gebouwen, niet vallende onder de verorde
ning omtrent het verhuren van gemeente
woningen en -winkels, vastgesteld bij raads
besluit van 6 Juli 1932, N°. 476, alsmede de 
terreinen der gemeente, door B. en W. onder 
door hen te stellen voorwaarden en tegen door 

hen te bepalen bedrngtln worden verhuurd, 
verpacht of in gebruik gegeven, voor zoover 
die verhuringen, verpachtingen of ingebruik
gevingen een termijn van ten hoogste twaalf 
maanden niet te boven gaan, terwijl in het. 
tweede lid van dat artikel is vastgelegd, dat 
het verhuren, verpachten of ingebruikgeven 
niet wordt geweigerd om daardoor uitingen 
van politieke stroomingen te belemmeren; 
dat, naar het oordeel van hun college, het 
bepaalde in het genoemde tweede lid met de 
strekking van de verordening niet vereenig
baar is; dat immers, indien de raad de bij de 
verordening gedelegeerde bevoegdheden aan 
zich gehouden had, hij wellicht - hoezeer hij 
zich dan in het algemeen zou laten leiden 
door het beginsel, dat verhuring, verpachting 
of ingebruikgeving van gebouwen en terreinen 
van de gemeente niet geweigerd moet worden 
om daardoor uitingen van politieke stroomin
gen te belemmeren - in bijzondere gevallen 
aanleiding zou vinden van dat beginsel af te 
wijken, ook al zou er van vrees voor finan
cieele schade of verstoring van de openbare 
orde niet kunnen worden gesproken; dat 
echter bij de overdracht van die bevoegdheden 
aan B. en W. de verplichting wordt opge
legd om, wanneer die vrees niet aanwezig is, 
zonder onderscheid, voor alle politieke doel
einden gebouwen of terreinen van de gemeente 
af te staan; dat derhalve op dat college eene 
verantwoordelijkheid komt te drnkken, die het 
niet kan dragen; dat onder die omstandig
heden hun college uit hoofde van h et bepaalde 
in het 2de lid van artikel 1 er bezwaar tegen 
heeft goedkeuring aan die verordening te ver-
leenen; dat de raad niet bereid is bevonden 
tot intrekking van de genoemde bepaling te 
besluiten; 

dat van dit besluit de raad van Amsterdam 
bij Ons in beroep is gekomen , aanvoerende, 
dat hij , gebru ik makende van de bij artikel 
212 der gemeentewet verleende bevoegdheid, 
besloten heeft, B. en W., binnen bepaalde 
grenzen, de in de artikelen 172 en 173 der 
gemeentewet bedoelde macht van den raad 
te doen uitoefenen; dat een der regelen, naar 
welke dit zal geschieden, vervat in artikel 1, 
tweede lid, der verordening, de volgende is: 
" H et verhuren, verpachten of ingebruikgeven 
wordt niet geweigerd om daardoor uitingen 
van politieke stroomingen te belemmeren"; 
dat hij het nuttig heeft geoordeeld deze be
paling te ste ll en, ten einde te voorkomen, dat 
van de overgedragen bevoegdheid een gebruik 
zou kunnen worden gemaakt, hetwelk, naar 
zijne meening, niet toelaatbaar zou zijn; dat 
naar het oordeel van Geel. Staten van Noorcl
holland deze bepaling met de strekking van 
de verordening niet vereenigbaar is, wijl daar
door op het college van B. en vV. eene ver
antwoordelijkheid komt te drukken, die het 
niet kan dragen, redenen waarom Ged. Sta
ten onder die omstand igheden uit hoofde van 
het bepaalde in het tweede lid van artikel 1 
er bezwaar tegen hebben, goedkeuring aan de 
verordening te verleenen en mitsdien aan deze 
verordening hunne goedkeuring hebben ont
houden; dat dit hem aan leiding geeft op te 
merken, dat, indien B. en W. bij het nemen 
van hunne besluiten op grond van deze aan 
hen gedelegeerde bevoegdheid, blijven binnen 



1937 6 AUGUSTUS 314 

de grenzen der bepaling van artikel 1, tweede 
lid, zij niet anders doen dan handel en, zooa ls 
de gemeenteraad uitdrukkelijk heeft gewild en 
dat de verantwoordelijkheid daarvoor om deze 
reden niet drukt op het college van B. en W., 
doch op den gemeenteraad, die dezen regel 
bij het verleenen van de del egatie heeft ge
steld ; dat het hem op grond hiervan voor
komt, dat in geenen deele kan worden ge
sproken van eene verantwoordelijkheid , welke 
hierdoor op B. en W. komt te drukken en die 
zij niet zouden kunnen dragen ; dat mitsdien 
de weigering van Ged. Staten, de verordening 
goed te keuren, op een onjuisten grondslag 
rust· 

o.' dat weliswaar, gel ijk uit de gesch iede nis 
van het overeenkomstig artikel 161 der Pro
vinciale wet blijkt, de gemeenteraad bevoegd 
is beperkende bepalingen aan de overdracht 
van bevoegdheid te verbinden, maar dat een 
regel, als in het 2de lid van artikel 1 der 
bovengenoemde verorden ing is gesteld, te ve r 
gaat, aangezien dientengevolge het college 
van B. en W., dat in deze met zekere bestuurs
daden wordt belast, in zijne vrijheid van be
weging zou worden belemmerd en met ont
heffing van e igen verantwoordelijkheid zou 
worden genoopt oot beslissingen, welke het 
naar eigen oordeel ontoelaatbaar zou hebben 
geacht; 

dat Ged. Staten mitsdien, zij het ook op 
andere gronden, terecht aan de verordening 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

6 Augustus 1937. KONI KLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet art. 228c.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot aan
koop van grond ten behoeve van eene 
ambtswoning voor den burgemeester, daa1· 
de ongunstige verhouding tusschen den 
schul denlast en de draagkracht der ge
meente een voorzichtig beleid vordert, 
waarbij iedere niet strikt noodzakelij ke 
verzwaring van het budget dient te worden 
vermeden, en de noodzakelijkheid van het 
verkrijgen van de beschikking over een 
ambtswoning voor den burgemeester niet 
is aangetoond. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

d~n raad der gemeente Schiebroek tegen het 
bes lui t van Geel. Staten van Zuid-Holland van 
23/25 Maa rt 1937, G. S. n°. 161/1, 3e afdee
l ing , waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit van d ie gemeente van 19 ,Jan . 
1 D37, tot aankoop van een perC'eel grond ten 
behoeve van ccne a111btswoning voor den l111r
gemeest.er; 

Den Raad van State, AfdeEling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies vaIJ 21 
,Juli 1937/ n° . 284; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Binnenlandsche Zaken van 4 Augustus 1137, 
n°. 24007 Afdeeling Binnenland ch Bes1,nnr; 

0. dat de raad der gemrnnte Schiebroek in 
zijne vergadering van 19 Januari 1937 heeft 
besloten, behoudens goedkeuring vau Geel . 
Staten van Zuid-Holland, van C. N. A. Loos 
Sr. te Hill egersberg, aan te l,oopen het per
ceel grond met opstal (woonhuis en loods), ter 
g rootte van ongeveer 800 centiaren, gelegen 
te Schiebroek aan den Ringdijk, p laatselijk 
gemerkt nummer ,,estien, kadastraa l bekend 
gemeente Schiebroek ronder sect ie, nummer 
3473 gedeeltelijk, voor de som van f 14.000 en 
onder de daarbij nader omschreven voorwaar
den, daarbij overwegende, dat het wenschelijk 
is het hoofd van het gemeentebestuur et'ne 
waardige huisvesting te verschaffen, waardoor 
het hem mogelijk zal zijn het representat ieve 
gedeelte van de aan zij n ambt verbouden taak 
naar behooren te vervullen, hetgeen ongetwij
fe ld het aanzi en van de gemeente en haar be
stuur zal verhoogen; dat het pand H ingdijk 
n° . 16 thans voor zeer billijken prijs te koop 
is; dat het !tuis w or gESchikt is voor ambts
woning; 

dat Geel. Staten van Zuid-Holland bij hun 
bes luit van 23 Maart 1937, B . n°. 392:l/52 
(3e afdeeling) G. S. n°. 171/1, aan dit raads
besluit hunne goedkeuring hebben c,nthoudPn. 
uit overweging, dat de verhouding tusschPn 
draagkracht en schuldenlast der gemeente 
Schiebroek de rmate ongunstig is, dat eon stren
ge beperking bij het doen van kapitaalsuit
gaven noodzakelijk moet worden geacht ; dat 
vooL·ts het. gemeentebestuur e r niet in is ge
slaagd voor het jaar 1937 een reël sluitende 
begroot ing samen te stellen, in verband waar
mede ook woveel mogelijk uitbl'eiding van de 
uitgaven voor den gewonen dienst dient te wor. 
den voorkomen; dat de uitgaven, voortvloei
ende uit den aankoop en het in orde brengen 
van het voormelde perceel - geraamd op 
f 17.200 in verband met het voren~taanrle, 
thans niet verantwoord kunnen worden ge
acht; 

dat van dit besluit de raad van Schi ebrnek 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe rende, 
dat het besluit van Geel . Staten tot weigeri ng 
der goedkeuring a ll een zijn grond vindt in rl en 
minder gunstigen financieelen toestand de,· ge
meente; dat bij het ·,aststellen der verhouding 
tusschon draagkracht en schu ldenh,st niet uit 
hot oog mag worden ve rloren, dat de gemeente 
Sch iebroek, in verband met haar snell e uit
breiding, zich in cl laatste 10 jaren steeds zarr 
gepl aatst voor het doen van groote kapitaals
uitgaven, welke met deze uitbre idi ng verband 
hielden; dat hierdoor op vele kapitaalsuitga
ven nog betrekkelijk weinig is afgelost, het
geen de tegenwoord ige verhouding zeer ongun
stig beïnvloedt; dat op de begrooting 1937 de 
uitgaven en inkomsten dusdanig zijn geraamd, 
dat overschrijding der uitgaven niet behoeft 
te worden ve~wacht en ove1·schrijding der 
geraamde inkomsten wel mag worden ve t·· 
wacht; dat mitsdien aan het niet reëel sl uiten 
der begrooting 1937 niet een dusdanige betee
kenis mag worden gegeven als bij de onthou
ding der goedkeuring van het genoemde rnncls
besluit is gedaan; dat de totaal-u itgaven, uit. 
den aankoop voortv loe iende, worden geraamd 
op f 17,200; dat het in de bedoeling lag deze 
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uitgaven uit geldleening te bestrijàen; dat 
onder de tegenwoordige t ijdsomstandigheden 
verwacht mag worden, dat de ge ldleening zo11 

kunnen worden afgesloten tegen een rent<' 
percentage van 4; dat, gezien den ioe~tancl 
van het aan te koopen percee l, zekPr nog 
gerekend mag worden op een levensd11ur van 
40 jaren;. dat de a floss ing de r gel dl eening dus 
over 40 Jaren zal kunnen worden verdeeld ; 
dat mi tsdi en uit dezen hoofde eventnee l t,,• 11 
laste van den gewonen dienst zal komen, ge
rekend, dat het bedrag per 1 Juli 1n7 zal 
plaats vindon, f 774; dat de jaarlijksche te rng
keercnde kosten worden geraamd op f 250; 
dat tegenover deze ui tga ven staat de door der, 
bu1-gemeester te betalen huur, welke, gerekend 
naar f 800 per jaar, over het tijdvak 1 J ui i-
31 December 1937 f 400 bedraagt ; dat dus 
netto ten laste van den gewonen dienst l \137 
komt een bedrag van f 624 ; dat het 11<-'ttc, ten 
laste de r gemeente bl ij vende bedrag in vol 
gende jaren bij eenze lfde huurvergoeding ze 1<c r 
met grnote r za l worden; dat tegenover dezE' 
u itgaven staan de fe iten, dat het hodd va11 
het bestuur eene,· gemeente als Schiebroek 
rriet haar karakter van randgemeente van 
Rotte rdam, een waard ige huisvest ing wordt 
verschaft en dat het hem mogelij k za l zijn het 
rc presenta ti e,·e gedeel te van de aan zijn ambt 
·verbonden taak naar behooren te vervu ll en ; 
dat in de aangrenzende gemeenten Hill egers
berg, Oversch ie, Berkel en Rodenrijs en Berg
schenhoek de burgemeester eon ambtswoning 
bewoont ; 

0 . dat de ongunst ig·e ve rhouding t11ssd-1en 
don sch ulden last en de d raagkrach t van de 
gemeente Sch iebroek een voorziclüig be le id 
vor-dert, waarbij iedere niet str ikt noodzake
lijke verzwaring van het budget d ient to wor
den ve rmeden; 

dat, a l moge het ve rkrijgen van de beschik
king over een ambtswonin g vooe den bu,·ge
meester op zichzelf wenschelij k kunnen worden 
geacht, de noodzakelijkheid àaarvan niet is 
aangetoond; 

dat Ged. Staten mi tsd ien t.erech t aa n het 
i-aadsbes lui t hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

dat nu wei de dienst voor 1937, in engeren 
7.i n, s lui tend moge kunnen worden gemaa kt, 
wn<lcr een extrn-raming ui t het Werklooshe ids
subs id iefonds, doch dat, blijken~ de stu kken, 
in de begrooting voor dit jaar slech ts een 
ge,·ing gedee lte, te weten f 2989.11 van het 
nadeo li g sa ldo van den gewonen dienst over 
1935, groot f 29,179.11 is opgenomen, wodat 
van een reëel slu itende begro0ting niet kan 
worden gesproken ; 

dat voo rts in aanmerking moet worden ge
nomen, dat bij de vaststelling van de begroo- , 
t ing voor 1{)36 moest worde n volstaan 1net 
opneming van s lech ts een gedee lte van het 
tekort van rl en gewonen dienst over 1934, ter
wijl te ve rwachten is, dat de gewone d ienst 
over 1936 weder een a.anz ienlijk tekort, te 
weten ongeveer f 1.6,000 za l opleve ren, waar
door bet totaal der ongedekte tekorten van 
rnrige jaren per 1 J anuari 1938 tot rond 
f 68,000 zal zijn gestegen ; 

dat onder deze omstandigheden eene trans
act ie, a ls de onderwerpelijke, welke tot ver
meerder ing va11 de uitgaven va n den gewonen 

di enst zal le iden , vooral snog achterwege be
hoort _te worden ge laten; 

Gez_,en de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en ve rstaa,;: 

het beroep ongegrond te ve rkl aren. 
Onze Minister va n Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A. B . ) 

11 A,,,gusti,s 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

In de omstandigheid dat het schoolbe
stuur, wnder overleg met het gemeente
bestuur, een terrein heeft aangekocht, met 
de bedoeling, dat di t ee rl ang voo,· peel
terrein in aanmerking za l komen, is voor 
den R aad geen grond tot onthouding van 
medewerking gelegen, aangez ien de aan
koop door het schoolbestuur van d it ter
rein de bevoegdheid van B. en W. om, 
bohoudens beroep op den Minister , omtrent 
de uitvoering va11 het raadsbesluit tot 
medewerking vrijelij k te bes li sen, onver
let la at. Om die reden kan ook de om
standigheid, dat het door het schoolbestuur 
ge kochte terre in deel uitmaakt van gron
den, di e bij een ui tbreidingspl a n voor 
vill abouw zijn aangewezen, aan de ver
plich ting va n den gemeenteraa d tot het 
verleenen van de gevraagde medewerking 
n iet a fdoen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo r 

den raad de r gemeente ' s-Graveland teg-cn 
het besluit va n Ged. Staten van Noord-Hol
land van 20 J an. 1937, 4e a fdeeling , 0

• 153, 
waarbij met vernietig ing van het besluit van 
den raad dier gemeente van 8 October 1936, 
N °. 40, is beslist, da t a lsnog medewerking 
moet worden verleend tot den aanleg van een 
speel terrein ten behoeve van de school voor 
gewoon lager onderwijs te ' s-Gravelancl , uit
gaande van de Vereeni g ing ter bevordering 
van het Christelijk Schoolonderwijs, a l daar; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv ies v:in 
21 Jul i 1937, N °. 158; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 6 
Augustus 1937, N ° . 7463, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad de r gemeente 's-Grnvela nd 
bij beslui t van 8 October 1936 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bestuur der 
bovenvermelde vereen iging om ten behoeve 
van haar school voor gewoon lager onderwijs 
te 's-Gravela nd uit de gemeentekas de gelden 
voor den aan leg van een speelterre in te mogen 
ontvangen, daarbij o.a . overwegende, dat het 
schoolbestuur reeds een groot terrein h eeft 
aangekocht voordat de aanvrage om mede
werking bij den raad werd ingediend; dat om 
deze reden de raad en afwijze11de beschikking 
moet nemen, aangezien h et bestuur niet heeft 
voldaan aan de voorschriften van art. 77 der 
Lager Onderwijswet 1920 en het daarin be
doelde overleg bij voorbaat onmogelijk heeft 
gemaakt; dat bovendien de gemeente ze lf een 
terrein bezit, ter grootte van ongeveer 900 
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m2, gelegen op ongeveer 5 minuten a fstand 
van de Christelijke school ; dat d it terrein 
wordt gebezigd voor de lichamelijke oefemng 
van de leerl ingen der openbare lagere school 
en dat di t terrein eveneens beschikbaar zou 
kunnen worden gesteld ten behoeve van de 
leer! in gen der bijzondere school; dat aankoop 
en inrich ting van een speelterrein, groot 63 
are, de normale eischen verre overtreffen, 
daar het terrein van de gemeente volkomen 
als voldoende is te beschouwen voor 200 leer
l ingen, die in den regel niet tegelij k op het 
terre in zullen spelen; dat ook op grond van 
deze abnormale eischen de gemeente, in den 
tegenwoord igen tijd van financieelen achter
uitgang, geen medewerking kan verleenen; 
dat het terrein door het schoolbestuur is aan
gekocht niet ten behoeve van eene verande
ring in de inrichting van het onderwijs, doch 
speciaal om op het terrein de kinderen, vóór 
de school begint, wat te laten spelen, zoodat 
deze aanvraag van het schoolbestuur geen 
verandering van inrichting van het onderwijs 
aangaat; dat voorts het door het -school be
stuur aangekochte terrein deel u itmaakt van 
gronden, welke in het uitbreid ingsplan der 
gemeente zijn aangewezen voor den bouw van 
m iddelgroote villa's en niet voor speeltenein, 
zoodat het gemeentebestuur geen vergunning 
tot inr ichting van een speelterrein ter plaatse 
zal mogen verleenen, hetgeen het schoolbe
stuur reeds lang vóór den aankoop van het 
terrein bekend was; dat de raad geen mede
werking mag en kan verleenen tot een doel , 
waaromtrent vaststaat, dat het, zoolang het 
uitbreidingsplan bestaat, niet te verwezenlij 
ken is; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van oord-Holland in 
beroep was gegaan, deze bij hun besluit van 
20 J anuari 1937, 4e afdeel ing, N °. 153, met 
vern ietig ing van het raadsbeslu it hebben be
sl ist, dat de gevraagde medewerking alsnog 
behoort te worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat onderscheidene in hoogste instan
t ie genomen beslissingen, o.a. Onze beslu iten 
van 18 J uni 1926, S. 203, en 31 Maart 1936, 
N°. 10, in deze richting wijzen, dat voor den 
aan leg van een speel terrein bij eene bijzon
dere lagere school een beroep op de gemeen
tekas kan worden gedaan; dat dan ook vast
staat, dat die aanleg eene aangelegenheid is, 
welke onder de omschrijving van art. 72, l e 
lid , der Lager Onderwijswet 1920 va1t; dat 
dus de onderhavige aanvrage geacht rnoet 
worden in die wetsbepal ing steun te vinden, 
zoodat, daar de appell ant aan de in art. 73, 
3e lid, der bovengenoemde wet omschreven 
vereischten heeft voldaan, alleen nog in eene 
beoordeeling moet worden getreden van de 
vraag, of door de inwill ig ing van .het verzoek 
rle normal è . eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden overschre
den , m . a.w. of het bepaalde in art. 4 der 
Wet van 4 Augustus 1933, S. 414, gewijzigd 
bij de wetten van 29 December 1934, S. 727, 
en 31 December 1936, S. 322, van toepassing 
is; dat hieromtrent uit het advies va!1 den 
H oofdi nspecteur van het L ager Onderwijs in 
de 2e hoofdinspectie is gebleken: dat de school 
van den appellant 200 leerlingen telt, terwijl 
daarbij geen speelterr in aanwezig is; dat d1, 

school aan de publ ieke straa t - een drukken 
verkeersweg - gelegen is,- welke straat in het 
provincia le wegenplan als secundaire weg is 
opgenomen en welke van de schooldeur g,,
scheiden wordt door een trotto ir, breed 3.18 
m, waarvan eene breedte van 1.35 m aan do 
gemeente behoort; dat de straat zelf 5.80 
breed is, terwijl zich daarnaast nog een voet
pad, tevens parkeerterrein , ter breedte van 
3.80 m, bevindt, welk pad, dat hellend en 
niet verhard is, naast den berm en de straat 
is gelegen; dat dus, met het oog op de ve i I ig
heid der spelende kinderen, de pub! ieke straat; 
n iet als speel terrein kan worden gebru ikt; 
dat het op ongeveer 5 minuten afstand van 
de school van den appellant gelegen te rre in, 
hetwelk voor de kleine openbare lagere school 
slechts als tijdelijke oplossing en a ls nood
maatregel is aanvaard, moeilijk ten behoeYc 
van de eerstgenoemde school a ls eene gesch ikte 
speel pi aats voor en na en onder de school 
t ijden in aanmerking kan komen; dat onder 
deze omstandigheden van eene overschrij ding 
van de normale eischen geen sprake i , zoo
dat, daar vaststaat, dat de aanleg van een 
speelterrein bij de onderhav ige school ondèr 
art. 72, le lid, der meergenoemde wet kan 
worden gebracht en dat de ingediende aan
vrage aan de daarvoor in die wet gestelde 
vere ischten voldoet, daarop eene gu nstige be
schikking had moeten zijn genomen; dat h ier
aan niet kunnen afdoen de redenen, waarmede 
de raad zijne besl issing heeft omkleed; dat 
toch, voor zoover de hierin bedoelde punten 
de toepassing van art. 77, 5e lid, der Lagei
Onderwijswet 1920 betreffen, die punten al
leen te berde kunnen worden gebracht bij de 
uitvoer ing van een krachtens art. 75, le lid , 
<lier wet genomen bes luit, zoodat zij uiteraard 
bij het nemen van 's raads bes! issi ng bui ten 
beschouwing hadden moeten zij n gelaten, even
a ls de andere daarin aangevoerde punten, wijl 
deze niet op de meergenoemde wet berusten; 
dat op de voorschreven gronden het bestreden 
bes! uit niet kan worden gehandhaafd; 

dat van dit besluit de raad der gem. 's-Grave
]and bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat als parkeerplaats voor auto's niet is 
aangewezen het voetpad. hetwelk als speel 
plaats voor de kinderen d ienst doet, doch de 
openbare r ijweg langs het tegeltrottoir lang 
de huizen; dat de breedte van het voetpad 
ten oosten van de eerste boomenrij niet 3.80 m. 
doch eerder 6 à 7 m breed is; dat het voetpad 
onder de hoornen reeds zoolang de bijzondere 
school bestaat, dus ruim 50 jaren, a ls speel
plaats voor de kinderen heeft gediend; dat 
tot nu toe daardoor geen onoverkomelijke be
zwaren werden ondervonden; dat, ook a.l zou 
het door het schoolbestuur aangekochte we i
land tot speel terrein worden aangewezen, de 
ki nderen daarvan geen gebruik zu ll en maken , 
aangezien het veelal of te nat of te warm zal 
zij n en de kinderen veel I iever onder de hoo
rnen op het zand spelen; dat het, mede in 
aanmerking genomen de groote fi nancieele 
moeil ijkheden der gemeente, als een overdre
ven eisch is te beschouwen, zu lk een groot 
terrein voor speelplaats aan te koopen; dat 
de kosten voor de gemeente zeker een bedrag 
van f 10,000 zullen overschr ij den ; dat het 
school bestuur alle overleg bij voorbaat onmo
gelijk heeft. gemaakt; dat het terrein , dat door 
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het schoolbestuur is gekocht, deel uitmaakt 
van gronden, welke bij een door Ged. Staten 
goedgekeurd uitbreidingsplan speciaa l zijn aan
gewezen voor den bouw van villa's; dat dus 
nimmer op dien grond een speelte rrein van 
een school kan komen; dat zijns inziens de 
gevraagde medewerking a lsnog moet worden 
geweigerd; 

0 . dat het verzoek van het schoolbestuur 
strekt tot het ontvangen van gelden voor den 
aanleg van een speelterrein ten behoeve van 
zijne school voor gewoon lager onderwijs; 

dat op grond van nadere, op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschill en van Bestuur ingewonnen, door het 
Rijksschooltoezicht verstre.kte inlichtingen moet 
worden aangenomen, dat de vóór de school 
gelegen weg met voetpad, waar de kinderen 
z ich tot nu toe vóór en nà school tijd plegen 
op te houden, voor dat doel ongeschikt is, aan
gezien door de smalheid van het naast den 
weg gelegen voetpad, de drukte van het ver
keer langs dezen niet onbelangrijken verkeers
ader voor doorgaand verkeer, de nabijheid 
van een garage en van een expeditiebedrijf, de 
het uitzicht benemende boomen, alsmede de 
ter plaatse aanwezige sloot, aan het spel en 
ter plaatse van de kinderen gevaar moet ge
acht worden te zijn verbonden ; 

dat de appella nt, ten einde de overbodigheid 
van den aanleg van een speelplaats in het 
licht te ste ll en, wel o.a. betoogt, dat de leer
] ingen der school reeds gedurende ruim vijftig 
jaren zonder ernstig bezwaa r op het voetpad 
,angs den weg spelen, doch dat hij daa rbiJ 
over het hoofd ziet , dat het %rkeer ter plaatse 
in den loop van den tijd in hooge mate is toe
genomen ; 

dat dus n iet kan gezegd worden, dat door in
williging van het verzoek de normale e ischen, 
aan h et geven van lager onderwijs te stell en, 
zouden worden overschreden ; 

dat, nu ook aan de in art. 73 der Lager 
Onderwijswet 1920 omsch reven vere ischten is 
voldaan, de gevraagde medewerking ingevolge 
art. 75, 2e lid , der wet terecht door Ged. 
Staten alsnog is verleend ; 

dat weliswaar het schoolbestuur , zonder over
leg met het gemeentebestuu r , een terre in heeft 
aangekocht, met de bedoeling, dat dit eerlang 
voor speelterrein in aanmerking zal komen, 
doch da t hierin geen grond tot onthouding van 
de gevraagde medewerk ing is gelegen, aange
zien de aankoop door het schoolbestuu r van 
dit terrein de bevoegdheid van burgemeester 
en wethouders, om, behoudens beroep op On
zen Minister, omtrent de uitvoering van het 
raadsbeslu it tot medewerking vrijelijk te be
si issen, onverlet l aat; 

dat om die reden ook de omstandi gheid, dat 
het door het schoolbestuur gekochte terrein 
deel uitmaakt van gronden, di e bij een ui t
breidingsp lan voor vil labouw zijn aangewezen, 
aan de verplichting van den gemeenteraad tot 
het verleenen van de gevraagde medewerking 
niet kan afdoen ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrnnd te verkla ren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

·w etenschappen is belast enz. 
(A.B. ) 

13 Augustus 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(W'et houdende a lgemeene rege len Water
staatsbestuur art. 19.) 

V an een beslui t van Ged. Staten, hou
dend afw ijzende be chikking op bezwaar
schriften tegen het kohier van aanslag van 
een wate rschap staat geen be rnep op de 
K roon open. Immers is dit beslui t niet een 
beslui t tot handh aving van eene regeling 
van of indeeling in omslagklassen, als 
bedoeld in art. 19 A VIII onder a., noch 
eene bes li ss ing betreffend de vraag of en 
in hoever re waterstaatswerken I iggen ten 
algemeenen nutte, a ls bedoeld in art. 19 A 
IX onder c, terwijl tenslotte recht van 
beroep evenmin kan worden ontl eend aan 
art. 19 B , nu de Staten van de hun bij 
deze wetsbepaling gegeven bevoegdheid 
geen gebruik hebben gemaakt. 

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

den Ontvanger der Registratie en Domeine.'l 
te Goor, het beroep, inges l.eld door den Ont
vanger de r R egistratie en Domeinen te Almelo 
en het beroep, ingestel d door den waamemend 
Ontvanger der Registrat ie en Domeinen te 
Enschede, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Overijssel van 9 Juli 1935, 3e Afd., 11°. 
4640/5257, waarbij onder meer ongegrond zijn 
verklaard de beroepen, ingeste ld door die 
Ontvangers tegen de beschikking va n het 
Hoofdbestuur van het waterschap de R egge 
van 8 October 1934, afd. III, La. F., 11°. 3- 3, 
houdende afw ijzende beschikking op de dnor 
adressanten tegen het kohie r van den omslag 
van genoemd watersch ap, dienstjaar 1934, in
gediende bezwaarschriften ; 

Den R aad van State, Afdeel ing . voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord , advies van 
12 Februari 1936, n°. 49; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 Augustus 1937, 11°. 424, 
a fd. W ate rstaats recht; 

0. dat van het bestreden beslui t van Ged. 
Staten geen beroep op Ons openstaat; 

dat met name dit besluit niet is aan te mer
ken al s een beslu it van Ged. Sta ten tot hand
having va n eene regeling van of indeeling in 
omslagklassen, als b0doeld in art. 19 A VIII 
onder a der ,vaterstaatswet 1900, aangezien in 
de regeling der omslagklassen a l reeds in art. 
159 van het waterschapsreglement ze lf en in 
de indeeling in de omslagklassen ingevolge 
dat art ikel hij wege van een klass ificatiebesluit 
is voorzien, zooda t bij de vast.stelling van het 
kohier daa romtrent niets meer te beslissen 
val t; 

dat in het bestreden besltLi t van Ged. Staten 
ook niet is tê zien eene bes liss ing van Ged. 
Staten betre ffende de vraag, of en in hoeverre 
wate rstaatswerken liggen ten a lgemeenen 
nutte, a ls bedoeld in art. 19 A lX onder c dei.· 
vermelde wet, vermits a lreeds uit de geschie
denis van de totstandkoming van dit voor
schrift, womede uit de omstandi gheid , dat het 
slechts ten aanzien van waterstaatswerken van 
toepassing is, valt af te le iden, dat het niet is 
geschreven ten einde een vraag omtrent vrij
dom van omslag, waarop a ll e onroerende goe
deren, welke_ uitslui tend bestemd zijn tot den 
openbaren dienst, aanspraak kunnen ma ken, 
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iu be rnep aan Ons te kunnen voorleggen; 
dat ten slotte recht van bernep ten dere 

evenm in kan wol'den ontleend aan art. J9 B 
der genoemde wet, nu de Staten van de hun 
bij deze wetshepaling gegeven bevoegdheid, 
het bes! uit van Ged. Staten vool' beroep vat• 
baal' te verklaren, geen gebruik hebben ge. 
maakt; 

dat nu wel art. 162, 6e I iel , van het water• 
schapsl'eglement bepaalt, dat zoo noodig het 
kohi el' ronder verwijl door het Dagelijksch 
Bestuur in overeenstemming wordt gebracht 
met <le beslissing van Ged. Staten en, in be
roep van Ons, doch dat der.e reglementshepa-
1 ing geen zelfstandig · bel'oepsl'echt vestigt, 
doch slechts, en te recht, de mogelijkheid ver 
onderstelt, dat in bepaalde gevallen van cene 
bes lissing vau Ged. Staten, in dit artikel be
doeld , krach tens de Waterstaatswet 1~0() bij 
Ons in beroep kan worden gekomen; 

dat toch zoodanige besli ssing, indi~n zij -
anders dan in het zich hiel' voordoende geval 
- strekt tot wij ziging van het kohi er , inge• 
volge art. 19 A II der genoemde wet voor 
be ,·oep op Ons vatbaar is ; 

Gezien de Wate rstaatswet 1900, het Grnn<l
reg lement voor de waterschappen in Overijssel 
en het reglement voor het waterFchap de 
Regge; 

Hebben goedgevonden en vel'staan: 
de appellanten niet-ontvankelijk te verkla• 

ren in hunne beroepen . 
Onze Ministel' van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

20 A i,gustus 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Merkenwet art . 10.) 

De eisch van het cassatiemiddel, dat het 
Hof, bij eene vergelijking der beide woord. 
mel'ken, de gedeelten Elec ti·o en El ektro 
buiten beschouwing had moeten laten, is 
ongegrond. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Gerard Will em Verhoop, wonende te Wasse

naar, (adv. fr. J . Rayma kers); 
dat requestrant op 30 Juli 1936 onder n°. 

69987 bij het Bureau voor den Industr ieelen 
Eigendom te 's-Gravenhage inschrijving heeft 
verkregen van het merk Eleetro-fort voor de 
waren stofzuigers en electrisehe apparaten 
voor huishoudelijk gebruik; 

dat de Zweedsche Vennootschap van koop• 
handel Aktiebolaget Elektrolux, gevestigd te 
Stockholm zich tot de Arr.•Rechtbank te 
's-Grnvenhage heeft gewend met verzoek voor. 
melde inschrijving nietig te verklaren daar er 
een verwarring tichtende overeenkomst wu 
bestaan tusschen het merk van haar: ,,E lek
tro! ux" en het merk van requestrant "Electro. 
fort"; 

dat de Arr .-Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
beschikking van 23 Maal't 1937 dit ve rzoek 
heeft a fgewezen; 

dat vool'melde Vennootschap tegen die be• 
schikking in bernep is gekomen bij het Ge
recht8hof te 's-Gravenhage, dat bij beschik
k ing van 21 Mei 1937 de beschikking der 
Rechtbank heeft vernietigd en alsnog de nie• 
tigvel'klaring van bovengemelde inschrijving 
ten name van requestrant heeft uitgesproken; 

dat requestrant zich door deze bes! iss i ng van 
het Hof bezwaard gevoelt en mitsdien daar
tegen onder overlegging van een expeditie van 
de bestreden beschikking dd. 21 Mei 1937 en 
verdere daarop betrekking hebbende beschei
den , bij Uwen Raad beroep in cassatie instelt 
- welk beroep requestrant aan gerequestreer• 
de zal doen beteekcnen - als m iddel van cas• 
satie aanvoerende: 

S . of v. t. van artt. 1, 3, 9, 10, 12 en 12bis 
Merkenwet en 4ll Rv., 

doordat het Hof, na te hebben overwogen 
dat men de beide woordmerken in hun geheel 
moet beschouwen en het dan opvalt dat in 
ieder der beide uit vier lettergrepen bestaande 
woorden de eerste drie lettergrepen nagenoeg 
geheel gelijk zijn en alleen de vierde letter
greep, in welke beide woorden de klinker een 
doffen klank heeft verschilt, heeft besl ist dat 
verwarring bij het koopend publiek waar• 
sch ijnlijk is te achten, 

ten onrechte omdat het Hof deze wijze van 
vergelijking der merken ronder meer niet had 
mogen toepassen, doch in aanmerking had 
moeten nemen dat het eerste gedee lte van 
beide merken, respectieve lij k "electro" en 
,,elektro", in verband met den aard der arti
kelen, waarvoor beide merken zij n ingeschre• 
ven, onderscheidend vermogen mist, mitsdien 
ondeugdelijk is, dus bij vergelij king buiten 
beschouwing had moeten zijn gelaten en het 
Hof indien het de juiste wijze van vergel ij king 
zou hebben toegepast tot een ander resultaat 
wu zijn gekomen dan in de thans bestreden 
beslissing. 

Met verwek dat het Uwen Raad moge be• 
hagen op grnnd van voormeld middel de be
slissing van het Hof, waartegen het beroep is 
gericht, te vernietigen met wodanige vel'dere 
voorziening a ls Uwen R aad zal vermeenen te 
behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Zweedsche Vennootschap van Koophan• 

del Aktiebolaget Elektrolux, gevestigd en 
kantoorhoudende te Stockholm, (adv. Mr. Ir. 
H. Smalhout) ; 

dat het aangevoerde middel, dat er over 
ki aagt dat het Hof een onju iste wijze van 
vergelijking de: merken zou hebben toegepast, 
niet tot cassatie zal kunnen le iden, daar toch 
het door bet Hof toegepaste systeem van ver• 
ge l ijking volkomen juist is; 

dat bij arrest van Uw College dd. l.1 Sep• 
tember 1914 (W. 9765) als taak van den 
R echter in zaken a ls deze werd aangegeven 
te onderzoeken of het merk in zijn geheel , 
zooals het is ingeschreven, in hoofdzaak over• 
eenstemt met het merk waarop een ander 
voor dezelfde soort van waren recht heeft ; 

dat het dus ongeoorloofd is om de mel'ken 
te splitsen in een z.g. deugdelijk en een on• 
deugdelijk deel en dan op grond van voldoen
de versch il tusschen de zg. deugdelijke dee len 
tot toelaatbaarheid van het jongere merk te 
concl udeeren. 

dat diezelfde opvatting blijkt uit arrest H. 
R. 18 Juni 1926 (N. J. 1926, 1018, W. 11530), 
idem 25 April 1935 (bijblad I. E . 1935, 96, 
1 • J . 1935. 964) en impliciet ook uit a rrest 
H . R. 22 Februari 1937, N. J. 1937, n° . 704, 
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terwijl zij ook verdedigd wordt door Drucker 
(,,Kort Begrip" blz. 105). 

Op welke gronden requestrante Uwen R aa d 
eerbiedi g verzoekt het ingestelde beroep in 
cassatie te verwerpen. 

Conclusie van den P roc.-Gen. Bes ier . 

0. dat a rt. 10 :Merkenwet n iet toelaat, veel 
minder voorschrij ft bij de vergelij king van 
twee merken te r besl iss ing va n de vraag, of 
zij geheel of in hoofdzaak overeenstemmen, 
elk dier merken in twee deelen te sche iden 
naa r gelang deze a l of n iet onderscheidend 
vermogen m issen om d ie dan bij de beantwoor
d ing dezer vraag al of n iet buiten beschou
wing te laten, 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De H ooge R aad, enz.; 
Gezien vorenstaand beroepschrift in cassatie 

en het verweerschrift ; 
Gelet op de schriftelij ke conclusie va n den 

P rocureur-Generaal , strekkende tot enz. ; 
Die conclusie en de g ronden, waa rop zij 

berust , overnen1ende : 
Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

23 A ugustus 1937. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Woningwet art. 36 . ) 

Wel is het onbebouwde erf achter des 
appel la nts won ing tot straat bestemd, doch , 
zool a ng de gemeente niet tot den aanleg 
daarvan overgaat, kan appell ant zijn erf 
ongehinderd blij ven gebruiken ; voor het 
geval dat de gemeente tot dezen aanl eg 
wil overgaan, zal zij zich eerst, hetzij door 
aankoop, hetzij door onte igening, in het 
bezi t van di t erf moeten stellen, in welk 
geva I aan den a ppell ant een behoorlijke 
schadeloosstell ing gewaarborgd is inge
vol ge a r t. 92 Onteigeningswet. Te recht is 
derha lve het bebouw ingspl an door Geel. 
Staten goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschi kkende op het beroep , ingestel d door 

H. J . Vonhof, te Wi nte rswijk, tegen het be
s! uit van Ged. Staten van Gel der! and va11 19 
A ugustus 1936. n° . 172, waarbij onder m ~ei· 
is goedgeke11 rd het door den niad de r ge
rneen t,e \V interswijk bij beslui t vau 17 D e<'. 
1935 vastgestelde p lan voor de bebouwing en 
het gebruik der gronden, gelegen op den 
Bali nkesch ; 

Den R aad van State, A fdee l ing voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, adv1ez0n van 
24 ]Haart 1937, n°. 108, en 4 Augustus 1937, 
11° 108/77 ; 

Op de voo rd rach t van Onzen Minister van 
B innenl andsche Za ken van 18 Angustus 1937, 
n° . 7480 M•P.B .R., a fd. Vol ksh 11 isvesting : 

0. dat Ged. Staten van Gelderl and bij h un 
evenvermeld beslu it onder meer hebben goed
gekeurd het door den raad der gemeente \V in
terswijk bij bes lui t van 17 Decem ber 193 fi 
ingevol ge de artt. 36 en volgende de,· w ·on :n:;
wet vastgestelde pla n voor de bebouwing P it 

het gebru ik der g ronden, gelegen op dP n 
Balinkesch; 

da t Geel. S ta ten daarbij o . a . hebben over
wogen, da t , wat een door H . . J . Vonhof aan
gevoerd bezwaa r betreft, de bestemm ing tut 
weg van een gedee lte van zij n perceel do€'1-
m at ig voorkomt; dat, ind ien van gemeente
wege tot aanleg van di t weggedee He wordt 
overgegaan, ingevo lge het bepaalde in art. 92 
der Onte igen ingswet een behoorl ij ke scha de
loosstelling van den reclama nt verzekerd is; 

dat Vonhof voornoemd in beroep aa nv.Jert, 
dat hij e igenaa r is van het perceel W ilhel
minastraat n°. 7, te W interswijk, kada ter 
L 96, welk pa nd is betrokken bij een voo r
genomen doorbraakplan ten behoeve van nieu
wen straataanleg; dat het perceel een wonn
en winkelh uis met e rf bévat .: dat het genoem
de perceel, bij u itvoer ing va n het bedoeld,~ 
pl an, ten naastenbij zou worden geha lven rd 
en clerha l ve zeer in waarde ve rm inderd zou 
worden ; da t hij reeds sedert 1932 zijn bezwa
ren tegen het bedoelde pl an heeft ingebracht ; 
dat h ij in 1934 van het college van Ged. S ta
ten van Gelderl and berich t mocht ontva ngen, 
dat zij n perceel bu iten het p la n was geva ll en ·. 
dat hem in 1935 door het genoemde co ll eg·e 
werd bericht, da t aan de gemeente een wijzi
g ing der pl annen in overweging was gegeven ; 
dat, tf,rwij l versche idene perceelen voo r eeni ge 
jaren reeds ten behoeve van de genoemde 
plannen door de gemeente zij n a angekocht, 
hem nimmer eenige rn il-aanbied ing of andere 
voo rstell en van gemeentewege 1.ij n gedaan, 
hetgeen hem ten zeerste bevreemdt. daar hij 
rneds meermalen, in a ndere gevall en, heeft 
blij k gegeven, waa r het mogelijk is, zij n mede
werking te wi llen vGrl eenen; dat thans het 
pl an de r gemeente Winterswijk door Geel . 
S t;iten van Gelderland is goedgekeu rd, zonder 
dat met hem een ige onderhandel ing ht>eft 
pl aats gehad ; 

0 . da t op g rond van de ter zake ontva ngen 
ambtsberi chten moet worden aangenomen, dat 
de appella nt door het onder werpelij ke p i an 
niel wordt benadee ld ; 

dat immers het onbebouwde ed achter d t>s 
ap pel la nts won ing wel is waar tot straat is be
stemd, doch dat ûe appell ant, wolang de ge
meente niet tot den aanl eg van deze straat 
overgaat, û jn erf ongehi nderd kan bl ij vm1 
gebruiken, terwijl voor het geval dat de ge
meente tot dezen aan leg wil overgaan , zij zich 
ee rst, hetzij door aankoop, hetzij door ont
eigening, in het bezit van d it erf za l moeten 
stel len, in welk geval aan den ap pell a nt een 
behoor! ij ke schadeloosstel I i ng gewaarborgd is; 

dat de appell ant e r nog wel een gr ief van 
maakL, dat hem van de zij de van de geme<inte 
nog ni mmer ee11 voorstel met betrekki ng tot 
den aankoop van zijn huis is gedaan, doch dat 
e r geen en kele aanle id ing bc·staat, om de 
gen1ecn te te verplichten reeds th alls t.0t aa n
koop over te gaan ; 

dat, nu ook van ande re t ezwaren tegen hat 
onderh avige pl an n iet is gebl eken, Geel. Sta
ten d it p la n terech t hebben goedgekeurd ; 

Gezien de Woni ngwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze M inister van Bi nnenl andsche Zak<'n is 

belast em .. 
(A.B.) 
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:23 Augustus 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 16 j 0

• art. 12.) 
De betrekking van evangel i t bij de 

Belgische Evangelische zending kan niet 
geacht worden het karakter te dragen van 
het ambt van bedienaar va11 den gods
di enst of zendeling, i11 den zin van art. 16 , 
noch gerangsch ikt worden onder eenige 
a ndere in dit art. vermelde hoedanigheid . 

Zie ook C. V. 1934 blz. 232. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Heinze Sikkema, dienstplichtige der lichting 
van 1927 uit Tietjerksteradeel, tegen de be
sliss ing van Onzen Minister van Staat, Minis
t.er van Defensie a. i., van 24 April 1937, 
VIIde Afdeeling, 0

• 202 V, waarbij hem vrij
stelling van den dienstplicht wegen het ver
keeren in een geval, al bedoeld in art. 12, 
eerste lid, d der Dienstplichtwet, is geweigerd ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, advie van 28 
J"uli 1937, 0

• 230; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 14 Augustus 1937, VIIde Afdee
ling, 0

• 220 V ; 
0. dat het bovengenoemde besluit is geno

men uit overweging, dat zij, die de betrek
'king bekleeden van evangelist, niet bPhooren 
-tot de personen, vermeid in een der bij het 
Dienstplichtbesluit (S. 1929, N°. 21, 1931, N°. 
91) behoorende tabellen, betreffende het ver
leenen van vrij reil ing wegens het bekleeden 
va11 een geestelijk of een godsd ienstig-mensch
lievend ambt of het in opleiding zijn van zoo
.danig ambt; dat daarom de aanvraa!l" van den 
.dienstplichtige om als evangelist biJ de Ver
,eeni g ing "De Belgische Evangelische Zen
.ding", wegens het verkeeren in een geval , 
si ls bedoeld in art. 12, eerste lid, d der Dienst
pl ichtwet, van den dienstplicht te worden 

-v,·ijgesteld, moet worden afgewezen; 
dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 

.een geestelijk ambt bekleedt als voorganger 
van een gemeente van de Belgische Evange-
1 i che Zend ing; dat hij meent op grond daar
vau recht op vrijste Il ing te hebben, t,e eer, 
.daar verschillende zijner collega' zoodan ige 
vrij telli ng reeds jaren bezitten; 

0. dat, mede blijkens nadere op verzoek va11 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur ingewonnen inl ich
tingen, de betrekking van evangel i t bij de 
Belgische Evangelische Zending niet kan ge
acht worden het karakt.er te dragen van het 
ambt van bedienaar van den godsd ienst of 
-zendel ing, in den zin van art. 16 der Dienst,
plichtwet, noch gerangschikt kan worden 
onder eenige andere in dit artike l vermelde 
hoedanigheid; 

dat dus de appellant geen aansprnak kan 
maken op vrij stelling van den dienstplicht 
wegens het bekleeden van een geestel ijk of een 
godsdienstig-menschlievend ambt of ople iding 
tot zoodanig ambt; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t,e verklaren. 
Onze Minister van Defen ie i belast enz. 

(A.B.) 

30 Attgustus 1937. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 27.) 

Terecht is beslist dat appellant opgehou 
den heeft I id van den Raad te zijn, nu 
moet worden aangenomen, dat hij gedu
rende de laatste 12 maanden zijne werke
lijke woonplaats in een andere gemeente 
heeft gehad, aangezien hij sedert Juli 1935 
in die gemeente vertoeft, waar hij met zijn 
gezin in een door hem gehuurde woning 
verblijf houdt. U it het feit, dat hij ge
regeld de raadsvergaderingen bijwoont en 
alsdan nachtverblijf houdt in eene aan zijne 
dochter in e igendom toebehoorende woning 
waarover hij het beheer zou mogen voeren, 
is af te leiden, dat hij aldaar slechts tij de
lijk en voor bepaalde gelegenheden pleegt 
te vertoeven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. Ossewaarde, lid van den raad der gemeente 
Yerseke, tegen het besluit van Ged. ShtPri 
van Zeeland van 29 J anuari 1937, n°. 167, 
3e afdee ling, waarbij ongegrond is verklaarJ 
het door den appellant ingest.eld beroep tegen 
het besluit van den raad der gemeente Yer
seke d.d. 11 Januari 1937, waarbij is beslist. 
dat de appellant hee ft opgehouden raadslid te 
zijn, wegen het ver! ie van het ingezetenschap 
der gemeente Y erseke; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 April 1937, N°. 151, en 18 Angustus l!l37 , 
N°. 151/83; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Augustus 1937, 

0
• 27260, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat burgemeester en wethouders van de 
gemeente Y erseke ingevolge art. 27, 2e lid, 
der gemeentewet bij schrijven van 22 Deoem
ber 1936, N°. 1015, J. Osscwaarde hebben 
gewaarschuwd, dat hij huns inziens opgehou
den had lid van den raad der genoemde ge
meente te zijn, op grond van heb feit, dat h ij 
geen ingezetene meer was van deze gemeente, 
daar hij volgeno het gemeentebestuur van 
's-Gravenhage aldaar als rege l nachtrust ge
noot en op grnnd daarvan in het bevolking -
register van 's-Gravenhage was opgenomen ; 

dat de belanghebbende daarop de zaak aan 
den raad heeft onderworpen, we lk college bij 
besluit van 11 J anuari 1937 heeft besl ist, dat 
J. Ossewaarde opgehouden heeft lid van den 
raad der gemeente Y erseke te zijn; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat .J. 
Ossewaarde sedert Juli 1935 ve rblijf houdt te 
Loosduinen, gemeente 's-Gravenhage; dat hij 
a ldaar voor ,joh en zijn gezin een woning 
beschikbaar heeft; dat hij aldaar volgens het 
gemeentebe tuur van 's-Gravenhage d.d. 2 De
cember 1936 a ls regel nachtverblijf geniet en 
in het bevolkingsregister behoort te worden 
opgenomen; dat dit laatste heeft al aats gehad 
op 5 December 1936 : dat hij derhalve niet 
meer als ingezetene dezer gemeente ka n wor
den beschouwd; 

dat, nadat J. Ossewaarde tegen de beslissing 
van den gemeenteraad schriftel ijk bezwaren 
bij Ged. Staten van Zeela nd had ingediend, 
aanvoerende, dat zijn volwassen dochter een 
woning te Yerseke bezit, waarnver hij het 
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beheer mag voe ren on dit ook doet; dat hij 
in verband met het bekl eeden van een betrek
king door zijne dochter te Loosdninon aldaar 
tijdelijk verblijf nam; dat hij echtu eerst na 
23 Januari 1937 kan besli ssen, of het voor 
hem wcnschel ijker is inwoner van Yerseke dan 
wel van 's-Gravenhage te b lij ven en rle rhal ve 
meent, aan de ve re ischten voor het I idmaat
schap van den raad te vo l doen , het college 
van Ged. Staten bij beslui t nm 29 Januari 
1937, N°. 167, 3de afdeeling, het ingeste lde 
be roep ongegrnnd heeft verklaard, uit over
weg ing, dat uit de doo,· het gemeentebestuur 
van Yerseke overge legde stukken blijkt, dat 
de appellant reeds geruimen t ijd, te weten 
sedert Ju l i 1935, te Loosduinen (gemeente 
's-Gravonhage) verbl ij f houdt en aldaar regel
mati g nachtrust geniet; dat a rt. 21 der ge
meentewet bepaalt; dat a ll een ingezetenen de r 
gemeente I id van eten raad kunnen zijn, en dat 
bi ij kens art. 4 d ie r we t onder ingezetenen 
moeten worden verstaan zij, di e gedurende de 
laatste twaalf maanden hunne werkelijke 
woonplaats binnen de gemeente hebben gehad ; 
dat het begr ip woonplaats moet worden opge
vat in den zin van art. 74 B. W. , a ls de plaats, 
waar het hoofdverblijf is gevestigd en dat de r
ha lve overeenkomstig art. 76 B. W . uit de 
omsta ndigheden zal moeten worden opge
maakt, of de appe ll a nt zijne woonplaats naar 
's-Gravenhage heeft overgebracht; dat, aan
gezien de a ppell ant eerst na 23 J anuar i 1937 
ka n bes li ssen, of het voor hem wenschel ij ker is 
inwoner van 's-Gravenhage dan we l van Yer
seke te bl ijven, daardoor voor hem blijkbaar 
niet vaststaat, dat hij inderdaad inwoner van 
Yerseke wu zijn gebleven; dat uit de omstan
d igheid, dat hij feite ! ijk zij ne woonplaats naar 
Loosduinen (gemeente 's-Gravenhage ) heeft 
overgebracht, eerder moet worden a fgeleid, 
da t hij zij ne woonp laats te Yerseke heeft ver
loren ; dat hij in e lk geval e r niet in geslaagd 
is voldoende duidelijk te maken, dat hij zij ne 
werkelijke woonplaats te Y erseke zou hebben 
behouden; dat mi tsdien de raad der gemeente 
Y erseke terecht heeft bes li st, dat de appell ant 
heeft opgehouden I iel van den raad te zijn ; 

clat van deze uitspraak J. Ossewaa rde bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij gedomicilieerd was te Y erseke tot 5 Decem
ber 1936, op welken datum h ij ambtshalve 
door het gemeentebestuur van 's-Grnvenhage 
ingeschreven werd in het bevolking registe r 
dier gemeente a ls verblij vende aan de V ia n
denstraat 60 te Loosduinen, gemeente ' s-Gra
venhage; dat deze inschrijving tegen zijn 
wensch en wil geschiedde; dat h ij zijn verblij f 
bu iten Yerseke beschouwt a ls van t ij delij ken 
aard, daar hij inderdaad te Loosduinen en 
sinds 6 F ebruari 1937 aan de Molenstraat 44 
te 's-Cravenhage verbleef, omdat zijn volwas
sen zoon en dochter in Den Haag meer kans 
h adden en hebben in h un levensonderhoud te 
voorzien clan te Y erseke en hij, appellant, 
steeds pi an h ad en heeft mettertijd weer te 
Yerseke te verbliîven; dat h ij vooral den na
druk legt op het ondersche id tusschen "ergens 
Plders ve rb lijven" en ,,woonachtig zijn", en op 
de omstandigheid, dat, voor zoover hem be
kend is de wet nergens zegt, hoe! ang een 
Nederl a;,dsch Staatsburger elders verblijven 
mag, zonde r v;111 het burgerschap eene r Neder-

l,. 1937. 

landsche gemeente u itges loten te worden; dat 
hij zich geen ingezetene van 's-Gra.venhage 
acht, maar wel van de gemeente Yerseke en 
zich hie rbij grondt op de Nederlandsche 
Staatswetten ; dat zijne toekomstige omstand ig
heden zullen uitma ken, of hij ingezetene der 
gemeente Yerseke zal blijven on wenscht te 
bl ijven, maar dat men hem sind& 5 December 
1936 slechts burger van 's-Gravenhage heeft 
gemaakt, zonder dat hij dit, vol gens zij n mee
ning, werke lij k is; dat men zich daarbij 
grondt op de omstandigheid, dat hij û jne 
nachtrust in het algemeen bu iten de gemeente 
Yerseke geniet; ' da t hij di e rust ook wel vele 
mal en te Yerseke geniet en eveneens in andere 
gemeenten ; dat hij alle raadsvergaderingen te 
Yerseke getrouw bijwoont en verk laard heeft, 
dat hij ei gener beweging ontslag zal vragen 
als raadslid, indien nà 23 J anua ri 1937 een 
voor hem gunstig besluit door den Minister 
van Financiën, eventueel door den B urger
lijken P ensioenraad zal genomen worden, welk 
bes! uit ten nauwste in verban cl staat met zijne 
[inancieele omstandigheden; dat dit beslu it 
nog niet is geva ll en ; 

0. dat volgens art. 27 , l ste l id, der gemeen
tewet een lid van den raad, van wien blijkt, 
dat hij een der in art. 21 vermelde vere ischten 
niet bezit, ophoudt I id te zijn; 

dat tot d ie ve reischten behoo ,·t, dat men 
moet zijn ingezetene de r gemeente, waaronder 
volgen a rt. 4, 2de I id, is te verstaan, dat men 
gedu rende de laatste twaa lf maanden zij ne 
werke lij ke woonplaats b innen de gemeente 
hee ft gehad; 

dat niet gebleken is, dat dit laatste· ten aan
zien van J. Ossewaarde het geval was; 

dat veeleer moet worden aangenomen , dat 
hij gedurende de I aatste twaalf maanden zij ne 
werkelijke woonplaats te 's-Gravenhage heeft 
gehad, aangezien h ij , blijkens de stukken, 
sedert Juli 1935 in die gemeente vertoeft, waar 
h ij met zij n zoon en doch ter in een door hem 
gehuurde woning verblij f houdt; 

dat de appellant weliswaar stelt, dat h ij ge
regeld de raadsvergader ingen te Yerseke bij . 
woont en a lsdan in die gemeente nachtverblij f 
.houdt in eene aan zij n dochter in e igendom 
toebehoorende woning, waa rover h ij het heheer 
zou mogen voeren, doch dat daaruit geenszins 
volgt, dat hjj zijne werkelij ke woning te Yer
seke heeft behouden ; 

dat uit de bovenve rmelde omstandigheden 
veeleer is af te leiden, dat hij te Yerseke 
slechts tijdelijk en voor bepaalde gelegenheden 
pleegt te vertoeven en dat hij zijn werkelijke 
woonp laats feitel ijk te ' s-Gravenh age heeft 
gehad; 

dat de raad van Yerseke mitsdi en terecht 
hee ft beslist, dat J . Ossewaarde opgehouden 
heeft lid van di t coll ege te zijn en Geel. Staten 
van Zeel and deze bes! iss i ng te recht hebbe.n 
gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkl a ren. 
Onze Ministe r van B in nen landsche Zaken 

is be l ast enz. 
(A.B.) 

21 
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1 Septe1nb e1· 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 17.) 

Appell ant, die de Duitsche nationaliteit 
bezit, is terecht ingevolge art. 4 van het 
bij de wet van 13 Jan. 1906 S . 4 goedge
keurde vestigingsverdrag tusschen Neder
land en het Duitsche Rijk vrijgesteld van 
den dienstpli cht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. van der Kaa, ingeschrevene voor dP.n 
dienstplicht, lichting 1938, te 's-Gravenhage, 
tegen de beslissing van den Minister van 
Staat, Minister van Defensie a .i. , van 8 Juni 
1937, VIIe Afdeeling, n° . 213 V, waarbij hem 
voorgoed vrijstelling van den dienstplicht is 
verleend in verband met a rt. 4 van het tus
schen ederl and en het Duitsche Rijk ge loten 
en bij de wet van 13 Januari 1906 (Staats
blad n°. 4) goedgekeurde vestigingsverdrag; 

Den Raa d van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Be tuur, gehoord, adv ies van 11 
Augustus 1937, n°. 303; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 25 Augustus 1937, VIIe Afd., 
n° 228 V · 

0. dat cle bovengenoemde beslissing steunt 
op de overweging, dat uit een ingesteld onder
zoek is gebleken; dat de ingeschrevene de 
Duitsche nationaliteit bezit; 

dat de appell ant in beroep aanvoert, dat hij 
geboren is ui t het huwelijk van Gotthilf W al
demar vitn der K aa en Joh am.a Jacoba \Ves
tendorp, weshalve hij geacht word t 'van Duit
sche nationali teit te zijn; dat het huwelijk 
tusschen de ech telieden voornoemd ontbonden 
is in Jun i 1931 en hij sinds dien tijd van zijn 
vader nimmer meer iets vernomen heeft; dat 
hij op gi-ond van een en ander a fstand wenscht 
te doen van de Dui tsche nationaliteit, omdat 
hij a ls kind van een N ederlandsche moeder, die 
steeds voo,· hem zorgt, niet de nationa l it.eit 
van zijn pi icht vergetenden vader wenscht te 
aaPvaarden; dat hij op grond daarvan dienst
plicht zou willen vervullen in het land, waa i· 
zijne moeder en hij wo nen en werken; dat op 
grond van onbekendheid met de N ederl a nd
sche wetgev ing zijne moeder destijds verzuimd 
heeft voor hem de Nederlandsche nationaliteit 
aan te vragen; dat hij thans ten gevolge van 
a l die ve rwikkelingen geheel buiten zijn wil 
gedreven wordt naar het land, waar hij n iet 
wenscht te zijn; dat hij op grond daarvan 
vraagt toegelaten te mogen worden a ls eder
landsche staatsburger, ten einde daardoor te 
kunnen di enst nemen bij het Nederlandsche 
leger, ten einde ingevolge mededeel ing var: 
den Commandant der Koloniale R ese rve, te 
Nijmegen, na afloop van volbrachten di enst
tijd, vrijwillig te kunnen dienst nemen bij h,it 
Nederlandsch-Indisch leger; 

0 . dat ingevolge a rt. 4 van het bij de wet 
van 13 J anuar i 1906 (Staatsblad n°. 4) goed
gekeurde op 17 December 1904 tusschen Ne
derland en het Duitsche Rijk gesloten vesti
g ingsverdrag de onderdanen van elke der bei
de contracteerende Partijen, die zich binnen 
het gebied der andere Partij hebben gevestigd 
of aldaar verblijven, in het andere la nd niet 
aan persoonlijken dienst in het leger , bij de 
marine, bij de landweer of den landstorm of 

in eenig ander, op militaire wijze georgani
seerd knrps, noch aan een ige daarvoor in de 
plaats tredende geldel ijke verplichtingen kun
nen onderworpen worden ; 

dat de appellant niet heeft betwist, de Dui t
sche nationaliteit te bezitten; 

dat hem dus terecht door Onzen M inister op 
grond van art. 17 van de Dienstplichtwet vrij 
stelling van den dienstplicht is verleend; 

Gezien de Dienstpl ichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mi nister van Defensie is be last enz. 

(A. B.) 

2 September 1937. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 60 l e lid en 24. ) 

De te rmijn van 30 dagen begint, wo het 
aan te vall en besluit nog eene goedkeu
ring behoeft, niet te loopen op den dag, 
waarop het besluit genomen werd , doch 
op di en, waarop het door een nader bes luit 
perfect geworden is. 

De ambtenaar, die is gemeente-genees
heel', tevens belast met de armenpractijk, 
vervult een ongedeeld r~,nbt; het beslui t , 
waarbij hij onts lagen is uit een ambt van 
geneeskundige, belast met de armenprac
t ijk, dus uit een ambt, dat hij n ie t be
kleedde, tre ft hem niet rechtstree ks in zijn 
belang, daa r het rech tskracht mist; hij is 
in zijn beroep niet-ontva nkelijk. 

Uitspraak in zake: 
De R aad der gemeente Melick en H erken

bosch, e ischer in hooger beroep, vertegen
woordigd door den Burgemeester, voor wi en 
ter openbare terechtzitting a ls gemachtigde 
is opgetreden: Mr. R. J. van Boven, advocaat 
te Roermond, 

tegen: 
J. H. M. Meuwissen, wonende te St. Odiliën
berg, gedaagde in hooger beroep, in persoon 
ter openbare terechtzitting verschenen, bijge
staan door zijn raadsman Mr. M. P . R. 
Meuwissen, wonende te Maastricht. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gez ien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de R aad der gemeente Melick en 

H erkenbosch - gez ien een verzoekschrift van 
Dokter D. J. de J ong te Melick om benoemd 
te worden tot geneesheer belast met de ge
nees. en heelkundi ge armenverzorging in d ie 
gemeente - in zijn openbare vergadering van 
28 Augustus 1936 heeft besloten aan J. H. M. 
Meuwissen, arts te St. Odiliënberg, met in
gang van 1 October 1936, of, zoo dit niet mo
gelijk blijkt, op den dag da t dit besluit zal 
zijn goedgekeurd, zeer eervol ontslag te ver
leenen a ls geneesheer belast met de genees- en 
heelkundige armenverzorging in de gemeente 
Melick en H erkenbosch, met dank voor de 
bewezen diensten, zij nde daarbij overwogen: 

,, dat Dokter J. H. M . M euwissen te St. 
Odiliënberg thans met deze armenpractijk is 
belast; · 

dat echter eerstgenoemde Dokter de J ong 
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in Mel ick en Herkenbosch gevestigd is vanaf 
17 October 1935 en wel te Mei ick dat a ls 
centrum der gemeente kan worden aangeno
men, terwij l deze arts voorts verzekerd heeft 
zich blijvend alhier gevestigd te hebben ; 

da t h et in het belang der armen-patiënten 
moet worden geacht, dat ze door een plaatse
lij ken geneesheer behandeld worden, daa r deze 
gemakkelijker te consul teeren is; 

dat door het verleenen der genees- en heel
kundige practjj k aan den plaatselijken ge
neesheer een beter cont-act mogelijk is t us
schen armbesturen, c.q. gemeentebestuu r en 
den betreffenden functionari s; 

dat het voor een grensgemeente a ls Me
lick en H erkenbosch gewenscht is, dat e r een 
N eder landsche ar ts gevest igd blij ft om 1.00 -

doende de ui toefening van practijk door bui 
tenlandsche a rtsen zooveel mogelijk te he
perken hetgeen bevorderd wordt door een be
noeming van den plaatselijken arts; 

dat ontslag van Dokter Meuwissen a ls ge
neesheer belast met betreffende armenpractij k 
in deze gemeente voor dezen n iet zoodanige 
financieele gevolgen heeft, dat hij daardoor 
ook m aar eenigszins in zijn bestaan zou wor
den bedreigd; " 

0. da t de Ged. Staten van Limburg, gelet 
op ar t . 37 der Armenwet, bij bes luit van 6 
November 1936 vorenbedoeld besluit van den 
R aad der gemeente Mel ick en H erkenbosch 
van 28 Augustus 1936 hebben goedgekeurd ; 

0 . dat het Ambtenarengerech t te R oermond 
bij ui tspraak van 10 April 1937 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen - J. H . 
M . Meuwissen voornoemd niet-ontvankelij k 
heeft verkl aard in zij n tegen evenbedoeld · be
sluit van 28 Augustus 1936 ingesteld beroep; 

0 . dat de R aad der gemeente Melick en 
H erkenbosch van die ui tspraak t ijdi g is ge
komen in hooger beroep en op de bij beroep
schrift aangevoerde . gronden heeft geconcl 11-

deerd, dat het dezen R aad beh age die u it
spraak te vern ieti gen en opnieuw rechtdoende 
(toenmaals) kl ager te verklaren niet-ontvan
kelijk in zijn vordering op grond van he t 
fe it, dat n iet binnen den termij n, bedoeld in 
art. 60 der Ambtenarenwet, beroep is inge
steld, terwijl evenmin dit beroep is ingesteld 
zoo spoedig (toenm aals) kl ager dit redelij ker
wijs had kunnen doen ; a lth ans oorspronkel ij k 
kl ager zijn vorderin~ te ontzeggen ; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie, op de 
daar in gestelde gronden, heeft verzocht, dat 
het dezen R aad behage te verklaren, dat het 
verleende ontslag n ietig is en de uitspraak 
van h et Am btenarengerecht te R oermond d .d. 
10 April 1937, rolnummer 20 R , terecht is 
gesch ied; 

In rechte : . 
0 . dat de eerste rech ter heeft overwogen, 

dat gedaagde, toenmaals klager, het be roep 
niet heeft ingesteld binnen den termijn van 
30 dagen, bedoeld in a rt. 60 der Ambtena ren
wet 1929, doch het verzuim voor gedekt heeft 
gehouden ; 1 

1 De desbetreffende motiveer ing luidt : 
0 . da t het klaagschri ft, gedateerd 2~ N ov. 

1936, ter Griffie van dit Gerecht werd ont
vangen op 30 Nov. 1936 ; 

0. dat kl ager derhalve het be ,·oep niet heeft 

0 . da t J . H . M. Meuwissen ech ter niet een 
verzuim, a ls door den eersten rechter aange
nomen, heeft. gepleegd ; 

0 . toch da t het besluit van den R aad der 
gemeente Melick en H erkenbosch van 28 
Augustus 1936 eerst door het goedkeur ingsbe
slu it van Criid. Staten van Limburg van 6 
November 1936, altha ns in form eelen zin, 
perfect was geworden en , mede gelet op het 
bepaalde in art. 24, li d 1, van vorenbedoelde 
wet, een redelijke ui tleg van ar t. 60, lid 1, 
die r wet meebrengt, dat de aldaar bedoelde 
termijn in casu eer t aanving op 7 ovemher 
1936, zoodat het op 30 November 1936 bij 
het Ambtenarengerecht te Roermond ingeko
men klaagschr ift beschouwd moet worden wel 
te zijn ingediend binnen den bij gezegd art. 
60 , li d 1, voorgeschre ven termijn ; 

0 . ten aanzien van de hoofdzaak, da t vol 
gens e i cher het beslui t , genomen in zijn ver
gader ing van 17 Maart 1920, n iet is te be
schouwen als een benoemingsbes lui t, doch a ls 
een principe-beslui t, hetwelk de mogel ij kheid 
opende, da t Burgemeester en Wethouders van 
Mel ick en H erkenbosch den heer Meuwissen 
zouden aanstell en ; 

0 . dat dit, e ischers standpunt, niet kan 
worden aanvaard, wijl toch dat bes] uit onder 
meer inhoudt : ,,De R aad gaat accoord met 
het voorstel van Burgemeester en Wethouders 
om den H eer Meuwissen, a rts te Echt, te be
noemen tot gemeente-geneesheer" , welke be
woordingen volkomen duidelij k en niet voor 
tweeërlei ui tleg vatbaar zijn, doende daaraan 
niet a f, of - gelij k e ischer beweert - de 
benoeming niet, zooals art. 52 (oud} der Ge
meentewet voorschree f, bij gesloten en onge
teekende br iefj es heeft plaats gehad, aange
zien in dat geval het informeele d ier benoe
ming zeker werd gedekt door het fe it, dat 
gedaagde na die benoeming als gemeent.e
geneesheer is opgetreden en is bl ijven optre
den, zijnde ook niet ter zake d ienende e ischers 
verweer , dat het beslu it niet is ingeschreven 
in het benoemi ngsbeslui ten-register, aangez ien 
het geen nader betoog behoeft, dat n iet door 
zulk een nalaten een rechtsgeldi ge benoeming 
ongedaan wor dt gemaakt; 

0. dat voorts voor dezen R a ad op grond 
van dit benoemingsbesluit vaststaat, dat aan 
gedaagde bij zij n benoem ing tot gemeente
geneesheer, tegen een jaarlij ksche subsidie -
naar het oordeel van dezen Raad niet anders 
aan te merken dan als een jaarlij k ch sa laris 
- van f 400, mede de verplichting werd op
gelegd de vaccinatie en den doodschouw zonder 
verdere tegemoetkoming te verrichten , en de 
armen, die vanwege de gemeente worden 
bedeeld, bij ziekte gratis te beh andelen ; 

ingesteld binnen den termij n van 30 dagen, 
bedoeld in art. 60 de r Ambtena renwet 1929 ; 

0. dat ech ter, gelet op de bijzondere om
standi gheden i.c., waaronder het fe it, dat het 
bestreden besluit ingevolge de desbetre ffende 
wettel ij ke bepalingen werd goedgekeurd bij 
besluit van Ged . Staten va n Limburg van 6 

ovember 1936, het Gerecht aanneemt, dat 
kl ager het beroep zoo spoedig heeft ingesteld, 
als hij dit redelijkerwijs heeft kunnen doen, 
zoodat het Gerecht het verzuim voor gedekt 
houdt. 
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0. dat hier in door het schrijven va n Burge
meester en Wethouders, d.d. 17 December 
1935, aan gedaagde alleen in dit opz;cht ve r
a ndering is gebracht, dat gedaagde met in
gang van 1 Januari 1936 is ontheven va n de 
verplichting tot het verr ichten van de vacci
natie en de doodschouw - waarvoor de bij 
den Burgemeester inwonende drs. de Jong is 
aangewezen - en dat het salari s, hetwelk bij 
Raadsbesluit van 28 September 1920 was ver
hoogd tot f 500 per jaa r , is verl aagd tot f 350 
per jaar ; 

0. dat de eerste rechter derh alve terecht 
heeft overwogen, dat gedaagde, die wa amb
tenaar in den zin der Ambtena renwet 1929, 
naast het ambt van gemecnte-genee heer niet 
tevens ve rvu lde dat van geneeskundige, be
last met de armenpractijk, doch dat hij was 
gemeente-geneesheer, tevens belast met rle 
a rmenpractijk, vervullende hij a ldu een on
gedeeld ambt: en dat hij bij het best red(m 
be luit is ontslagen uit een ambt, hetwelk hij 
niet bekleedde, zoodat dit besluit, al s berus
tende op een onjuisten fei telijken g rondslag, 
van rech tswege nietig is en rechtskracht mist ; 

0. dat vauzelfsprekend gedaagde rloor een 
zoodanig besluit niet rech tstreeks in zijn hr -
1 a ngen wordt of kan worden getroffen, zood at, 
ge let op het bepaalde in art. 24, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, hij terecht in zijn in 
eersten aanleg ingesteld beroep is verkl aa rd 
niet-ontva nkelijk ; 

0. dat derha lve de ui tspraak, waarvan be
roep, behoort te worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koning in ! 
Bevestigt de ui tspraak, waarvan beroep. 

(A . B.) 

2 S eptern ber 1937. U IT PRAAK van den 
Central en R aad va n Beroep. (Ambtena ren
wet 1929 a rt. 60 3e lid. ) 

De be roepstermijn is niet begonnen te 
loopen op den dag, dat den betrokkene 
mededeeling is gedaan van het dictum 
eener ui tsp raa k, doch op d ien waa ro p hij 
een a fschrift va n de ·uitspn,ak in haa,· 
geheel heeft ontvangen. 

Uitspraak in zake: 
X . wonende t e Y, klager, 

t egen : 
het College van Bnrgemeest er en Wethouders 
van Y, verweerder. 

Do Centrale R aad van Beroep, onz.; 
In rechte : 
0 . d11,t bij contra-memorie iR betoogd, dat 

het Scheidsgerecht bij brief dd. 10 Maart 1937 
aan klager mededeeling heeft gedaan va n de 
uit praa k van dat Scheidsgerecht, hierop neer
komende, dat hij in zijn beroep ontvankelijk 
is verklaard; dat dit beroep, als zijnde onge
grond, van de hand is gewezen en het bestreden 
beslujt van Burgemeester en Wethouders is 
bevestigd; 

dat het klaagschrift van klager 14 April 1937 
bij den Centralen Raad van Beroep is inge
komen en hij dus in zijn beroep niet-ontvank~
lijk moet worden verklaard wegens overson.r1J
ding van den voor beroep gestelden term1Jn ; 

O. dat dit betoog evenwel faalt, omdat de 

mededeeling van het dictum eener uits praak 
geenszins kan worden getij kgesteld met het toe
zenden van een afschrift van de uitspraak in 
haar geheel, al ware het slechts om deze reden, 
dat in menig geval een dictum niet ten volla 
kan worden begrepen, indien de overwegingen, 
die er t oe hebben geleid, niet bekend zij n : 

0. dat t en deze dus niet van belang is, dat 
het Scheidsgerecht bij brief van l O Maart 1937 
het dictum zijner uitspraak aan klager beeft 
bericht, doch slecht in aanmerking kan komen, 
dat het dd. 16 Maart 1937 hem een afschrift 
van de volledige uitspraak heeft gezonden, 
waaruit volgt, dat klager niet door dezen Raad 
in zijn beroep niet -ontvankelijk kan worden 
verklaard op dezen grond, dat hjj den voor 
beroep gestelden termij n heeft overschreden, 
hebbende h ij immers beroep ingesteld binnen 
30 dagen na den dag, waarop hij van de uit
spraak van het Scheidsgerecht redelijkerwijs 
heeft kunnen kennis dragen ; 

0. da t evenmin is aebleken van het bestaan 
van eenigen anderen grond, waa rop klager niet 
in zijn beroep zou kunnen worden ontva ngen ; 

0 . dat hij dus ontvankelijk moet worden 
verklaard in z\jn beroep; 

Enz. (A.B.) 

9 S eptern be1· 1937. KONI KLJJK BESLUIT. 
(Lager Onde rwij wet 1920 a rt. 38.) 

Terecht is wegens da ling va n het lee r
l ingenta l aan a ppell ante a ls de laatst aan 
de school aange telde lee rk racht ee rvol 
ontslag verl eend, hoewel haa r totaa l aan
tal dienstjaren bij het openbaar onderwijs 
22 bedraagt, en een der mannelijke leer
krachten aan de school in totaa l nog geen 
10 dienstj a ren bij di t onderwijs heeft ; 
im mers, wa nneer a ppell a nte was geha nd
haa fd zou haar taak aan de school tenge
volge van de verminder ing van het aanta l 
leerkrnchten dermate zijn ve rzwaard , dat 
zij met het oog op haa r gewndheidstoe
stand daa rtegen bezwaa rlij k opgewassen 
wu zijn geweest. 

Wij WILHE LMI A, enz. : 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

1ejuffrouw C. Muller, te Zeelst, gemeente 
Veldhoven, tegen het beslui t van Geel. Staten 
van Groningen van 8 A pr il l n37, Let ter M , 3e 
a fdeeli ng, waarbij is ongegrond verklaa rd het 
door haar bij dit college ingeste ld beroep tegen 
het besluit van den raad der gemeente ,vi nsum 
va n 11 November 1936, n° . 5, waarbij met in
gang van 1 J anuar i 1937 aan haa r ongevraagd 
eervol onts lag is ve r leend a ls onderwijzeres 
der openbare lagere school te Winsum; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de Ge
sch illen van Bestuur, gehoord, advies va n 4 
Augustus 1937, n°. 293; 

Op de voordracht va n Onzen Ministe r va n 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen van 2 
September 1937, n°. 8129, a fdee ling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad van de gemeente Winsum in 
zijne vergadering van 11 November 1936 heeft 
bes loten, met ingang van 1 J anua ri 1937 on• 
gevraagd eervol onts lag te ve rl eenen aan Me
juffrouw C. Muller als onderwijzeres aan de 
openba re lagere school in zij ne gemeente; 
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dat de raad daarbij heeft overwogen, dat het 
leerlingental der openbare lagere school te 
Winsum is gedaald en aangenomen moet wor
den, dat het gemiddeld getal leerlingen over 
1936 zal zijn beneden de 131 en boven de 81; 
dat aan deze school zijn verbonden vier leer
krachten; dat overeenkomstig paragraaf 7, 
art. 1, der wet van 22 Februari 1936 (Staats
blad n°. 100) aan een school van 81 ·tot en 
met 130 leerlingen het hoofd wordt bijgestaan 
door ten minste twee onderwijzers; dat der
halve aan een der leerkrachten ontslag dient 
ie worden verleend; dat wegens overtolligheid 
voo,· het vei·leenen van ontslag het meest in 
aanmerking komt de onderwijzeres Mejuffrouw 
C. Muller, als zijnde de laatst aangestelde leer
kracht; dat voorts door het verl eenen van ont
slag aan de vorenbedoelde onderwijzeres geen 
sch ade zal worden toegebracht aan het onder
wijs in de nuttige handwerken, daar dit zal 
blijven worden verwrgd door de beide daar
voor aanwez ige vakonderwijzeressen; 

dat, nadat Mejuffrouw C. Muller van dit 
besluit bij Ged. Staten van Groningen in be
roep was gekomen, dit colh,ge bij besluit van 
8 April 1937, Letter M., 3e afdeeling, dit be
roep ongegrond heeft verklaard, uit overwe
g ing, dat ten t ijde van het ontslag aan de 
school te Winsum, naast het hoofd der school 
werkzaam waren drie leerkrachten, te weten: 
de onderwijzer Biehoff, met 31 dienstjaren, 
waarvan 19 aan de school te ,vïnsum, de ap
pellante, met 21 dienstjaren, waarvan 3 aan 
de school te Winsum, en de onderwijzer Reijer, 
met 9 dienstjaren, waarvan 5 aan de school te 
Winsum ; dat de appellante ten t ijde van 
het ontslag onderwijs gaf in de 14 leer! ingen 
tell ende eerste klassen; dat het besluit van den 
raad der gemeente ,vinsurn van 11 November 
1936 tot het geven van ontslag aan een der 
aan de school verbonden leerkrachten verband 
houdt met de daling van het aantal leerlin
gen; dat derhalve voo,· de beoordeeling van 
het ingesteld beroep alleen valt te onderzoe
ken, of terecht aan de appell an te en niet aan 
een der ancle,·e I eerkrachten ongevraagd ont
slag is verleend; dat de wet geen regeling of 
aanwijzing bevat omtrent de vraag, welke leer
kracht in voorkomende geval I en het eerst voor 
ontslag in aanmerking komt; dat de raad dus 
in elk voorkomend geval heeft te bes] issen, 
aan welke leerkracht ontslag za l worden ver
leend , bij welke .beslissing uit den aard der 
zaak het belang van het onderwijs voorop be
hoort te staan, terwijl , indien dat belang daar
bij geen voldoende aanwijzing geeft, de laatst 
benoemde in het algemeen geacht kan worden 
het eerst voor ontslag in aanmerking te ko
men; dat aan hun coll ege - ook gelet op de 
van den Hoofdinspecteur van het lager onder
wijs in de derde hoofdinspectie verkregen in-
1 ichtingen - n iet gebleken is, dat de belangen 
van het onderwijs in de gemeente VVi nsum 
vorderen, dat eerder aan een der onderwijzers 
dan aan de onderwijzeres met zooveel korter 
diensttijd de openbare lagere school te 
Winsum ontslag zou moeten worden verleend; 
dat de raad derhalve terecht heeft besloten aan 
Mejuffrouw C. Muller ontslag te verleenen; 

dat van deze beslissing Mejuffrouw C. Mul
ler bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het haar weliswaar bekend is, dat voor af-

vloeiing van leerkrachten bij het lager onder
wijs van Rijkswege geen algemeen geldende 
regelen zijn voorgeschreven, zooclat de gemeen
tebesturen de bevoegdheid hebben, om zelf
standig te bepalen, welke leerkracht zij bij 
opheffing van een betrekking aan een open
bare school in hun gemeente voor ontslag in 
aanmerking wenschen te doen komen; dat zij 
ech ter van oordeel is, dat daarbij naar recht en 
billijkheid dient te werk te w01·den gegaan, 
rekening houdend met de belangen van het 
onderwijs en van de rechtspositie der onder
wijwrs; dat dit naar hare meening in het 
onderhav ige geval niet is geschied, dat toch 
aan de openbare lagere school te Winsum -
op het oogenbl ik, dat de raad besloot, haar 
ontslag te verleenen - werkzaam waren, naast 
het hoofd der school , twee mannelijke leer
krachten met onderscheidenlijk 30 en 10 
dienstjaren, en zij, appellante, die een dienst
t.ijcl bij het lager onderwijs heeft van 21 jaar; 
dat zij reeds op dien grond van oordeel 1s -
rekening houdend met het belang van de 
rechtspositie der onderwijzers - dat niet zij , 
doch de mannelijke leerkracht, die het ge
r ingste aantal dienstjaren heeft, voor ontslag 
in aanmerking had dienen te komen; dat art. 
29 der Lageronclerwijswet 1920 bovendien voor
schrijft, dat het onderwijs in de laagste twee 
leerjaren eener school voor gewoon lager on
derwijs, of aan scholen met twee leerkrachten 
in de laagste drie leerjaren, zoo eenigszins 
mogelijk wordt opgedragen aan onderwijzeres
sen; dat zij mede aan dit wetsartikel - tevens 
gelet op de belangen van het onderwijs in de 
nuttige handwerken voor meisjes - een argu
ment meent te kunnen ontleenen, op grond 
waarvan zij als leerkracht aan de openbare 
school te Winsum had dienen te worden ge
handhaafd; dat uit een schrij ven van burge
meester en wethouders der gemeente Winsum 
- onder dagteekening van 8 December 1936 
aan Geel. Staten van Groningen gericht -
duidelijk blijkt, dat hare ziekte-verzuimen op 
het nemen van het raadsbesluit een grooteu 
invloed hebben gehad ; dat zij inderdaad in 
het jaar 1935 gedurende ruim een half jaar 
ziekteverlof heeft gehad en ook in het jaar 
1936 nog gedurende 17 dagen wegens onge
steldheid niet in staat is geweest, haar taak 
a ls onderwijzeres aan de openbare lagere 
school te Winsum te vervull en; dat zij echter 
van oordeel is, dat een en ander n iet hacl 
mogen geleien a ls overweging, op grond waar
van zij bij opheffing van een betrekking aan 
de school voor ontslag in aanmerking diende 
te komen· 

0. dat, 'blijkens de ingewonnen ambtsberich
ten, het onderwijsbelang de handhaving van 
eene vrouwelijke leerkracht aan deze school 
geenszins v.ordert; 

dat art. 29 der Lageronderwijswet 1920 d it 
niet dwingend eischt, terwijl zulks evenmin 
nooclig is ten behoeve van het onderwijs in de 
nuttige hanclwe1·ken voor meisjes, nu twee 
vakonderwijzeressen, beiden in het bezit van 
de akte voor vak k, aan de school verbonden 
zijn; dat onder deze omstandigheden de raad 
terecht besloten heeft ontslag t;e verleenen aan 
de appellante als de laatst aan de schoo l aan
gestel de leerkracht; 

dat weliswaar het totaal aantal dienstjaren 
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van de appellante, bij het openbaar onderwijs 
vervuld, 22 bedraagt, terwijl een der mam,e
lijke leerkrachten aan de school in totaal nog 
geen 10 dienstjaren bij dit onderwijs heeft, 
maar dat hiertegenover staat, dat het belang 
van het onderwijs beter wordt gediend , nu 
uiet deze onderwijzer, doch de appell ante is 
ontslagen, zulks in verband met het fe it, dat, 
ware zij gehandhaafd, haar taak aan de school 
tengevolge van de vermindering van het aantal 
leerkrachten dermate zou zijn verzwaard, dat 
zij met het oog op haar gezondheidstoestand 
daartegen bezwaarlijk opgewassen zou zijn ge
weest; 

dat het bestreden besluit van Geel. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

î0 Septe1nber 1937. KONI KLJ.JK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72; Wet 
van 4 Augustus 1933 S. 414 art. 4.) 

Terecht is op grond van overschrijding 
der "normale eischen" medewerking ge
weigerd voor de aanschaffing van school
meubelen en leermiddelen ten behoeve van 
een nieuw leslokaal, gebouwd op kosten 
van het schoolbestuur, nu voor den bouw 
in verband met het aantal leer! ingen der 
school medewerking ex art. 72 niet mocht 
worden verleend. Immers, dit lokaal was 
in het belang van het onderwijs niet nood
zakelijk, a l moge daardoor een betere ver
deeling der leer] ingen over de verschi l
lende lokal en zijn verkregen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs, te Aalten, tegen 
het besluit van Geel. Staten van Gelderland 
van 27 Januari 1937, 0

• 82, tot ongegrond
verklaring van zijn beroep tegen het besluit 
van den raad der gemeente Aalten van 6 No
vember 1936, N°. 4, houdende: afwijzende 
beschikking op het overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 ingediend verzoek 
om medewerking voor de aanschaff ing van ver
schillende schoolmeubelen ten behoeve van de 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs 
te Aal ten, Bredevoortschestraat N°. 34; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Augustus 1937, N°. 159 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
September 1937, N°. 8335, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat, nadat het bestuur der Vereeniging 
voor Chr istelijk Nationaal Schoolonderwijs, te 
Aalten, op 10 September 1936 tot den raad 
dier gemeente een aanvrage had ingediend 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, om medewerking te verkrijgen voor de 
aanschaffing van een aantal schoolmeubelen 
en leermiddelen, de gemeenteraad bij zijn be-

sluit van 6 November 1936 op deze aanvrage 
gedeeltelijk gunstig heeft beschikt, doch de 
medewerking heeft geweigerd voor de aan
schaffing van 1. twee kachels met toebehoo
ren; 2. twee schoolborden ; 3. een lessenaar; 
4. een tafeltje; 5. een stoel; 6. twee voor en 
twee achterbanken; 7. acht lampen; 8. een 
boeken kast; 

dat de gemeenteraad daarbij beeft overwo
gen, dat de aangevraagde schoolmeubelen bijna 
uitsluitend bedoeld zijn voor gebru ik in een 
nieuw, in aanbouw zijnd lokaal met gang in 
het schoolgebouw der genoemde vereeniging; 
dat de kosten van den bouw van dit - zevende 

· - lokaal met de in verband daarmede ver
e ischte gang door het bestuur uit e igen mid
delen worden gekweten, aangezien de raad 
ingevolge het bepaalde in art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 deze kosten uit de gemeen
tekas niet mag beschikbaa1· ste ll en ; dat toch 
voor dezen bouw medewerking krachtens het 
genoemde art. 72 niet verleend mag worden, 
nu het laatst bekende aantal leerl ingen der 
school 243 bedraagt en eerst bij een gemiddeld 
aantal leerlingen van 286 aanstelling van een 
7e leerkracht voor rijks-rekening kan plaats 
hebben; dat, hoewel het leerlingental de r 
Groen-van-Prinstererschool geleidelijk stijgen
de is, het ongetwij feld nog eenige jaren zal 
duren, eer de bouw van een 7e lokaal in ver
band met de aanstelling van een 7e leerkracht 
wettelijk vereischt wu worden; dat, in dit 
licht gezien, bij toepassing van art. 72 voor
noemd in dit geval sprake zou zijn van "ove,·
schrijding der normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen"; dat derhalve 
evenmin medewerking mag wo!'den verleend 
voor het aanschaffen van die schoolmeubelen , 
welke voor het meerbedoelde lokaal met gang 
gevraagd worden; dat bovendien van de onder 
1 genoemde kachels één verlangd wordt ter 
vervanging van een gaskachel , die zich nog 
in goeden staat bevindt, zoodat op g rond 
hiervan, teneinde overschrijding van de nor
male e ischen aan het geven van lager onder
wijs te stell en, te voorkomen, tegen de aan
schaff ing van deze kachel bezwaar moet wor
den gemaakt; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze beslis
sing in beroep was gegaan bij Ged. Staten 
van Gelderland, dit college bij zijn besluit 
van 27 Januari 1937, N° . 72, dit beroep onge
grond heeft verklaard, daa,,·bij overwegende, 
dat de appellant in zijn nadere memorie de 
grond en heeft aangegeven voor zijn meening, 
dat de bouw van het zevende schoollokaal een 
noodzakelijkheid was ; dat deze gestelde nood
zakelijkheid nochtans buiten beschouwing 
dient te worden gelaten; dat immers als vast
staande moet worden aangenomen - en door 
den appellant ook is erkend - dat de kosten 
van den bouw van een zevende schoollokaal 
(met gang) niet ten laste van de gemeente 
Aalten zouden kunnen komen, zonder dat de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stell en, zouden worden overschre
den; dat niet valt in te zien, hoe, onder deze 
omstandigheden, de kosten van rneubileerin" 
van dat lokaal , zonder overschrijding van de 
bedoelde eischen, wèl ten laste van de ge
meente zouden kunnen worden gebracht; dat 
daartoe, bij het vaststellen van hetgeen die 
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normale eischen omvatten, ten opzichte van de 
aanschaffing van schoolmeubelen, leer- en 
hulpmiddelen een andere maatstaf zou moeten 
worden aangelegd dan ten aanzien van de 
uitbreiding van schoolgebouwen, voor welke 
differentieering de wet geen steun biedt; dat, 
wat de geweigerde medewerking voor de aan
schaffing van een kachel betreft: blijkens 
ingewonnen ambtsbericht, de leermiddelen niet 
meer in de door het schoolbestuur bedoelde 
lokali te it zijn ondergebracht, wodat aan het 
bezwaar van vochtontwikkel ing door de hui
dige gaskachel - daargelaten, of dit geduren
de de tien jaren, gedurende welke die kachel 
in gebruik is, niet door het aanbrengen van 
een doelmatige afvoerpijp had kunnen worden 
opgeheven - uit dien hoofde geen beteekenis 
meer kan worden toegekend; dat overigens de 
gaskachel, zijnde een kachel met vijfledige 
radiator, ter verwarming van een vertrek met 
een inhoud van slechts 54 m3 niet onvoldoende 
is te ach ten ; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij On 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
school in haar ouden staat 6 lokal en telde, 
waarvan er 5 plaats bieden voor 48 en 1 voor 
40 leer! ingen; dat het leer] ingtal der verschil
lende leerjaren onderscheidenlijk bedroeg 38, 
45, 31, 32, 37, 33 en 29, waarvan het 3e en 4e 
leerjaar, met tezamen 63 leerlingen, in een 
der lokal en, bestemd voor niet meer dan 48 
leerlingen, waren ondergebracht, terwijl het 
7e leerjaar met 29 leerlingen in het lokaal, 
bestemd voor 40 leerlingen, was geplaatst; 
dat deze toestand uit den aard der zaak on
houdbaar was, zoodat verschillende oplossingen 
door het bestuur werden overwogen; dat het 
uit onderwijskundig oogpunt gewenscht is, dat 
het eerste leerjaar afzonderlijk in een lokaal 
geplaatst is, waarvoor desnoods voorloopig het 
lokaal van 40 leerlingen kon worden gebezigd, 
hoewel het twijfelachtig is, of dit, bij den 
voortdurenden groei der school , ook in de toe
komst nog moge! ijk zal zijn; dat voor de 
overige 6 leerjaren dus nog 5 loka len elk voor 
48 lee rlingen resteeren, waarmede desnoods 
de volgende combinaties mogelijk wuden zijn: 
I. verdeel ing van het 2e, 3e en 4e leerjaar, te
zamen 108 leerlingen. tellende, over twee lo
kalen, in elk lokaal dus 54 leerlingen ; II. 
verdeel ing van het 3e, 4e en 5e leerjaar, te
zamen 100 leerlingen tellende, over twee loka
len, in el k lokaal dus 50 leerlingen; III. ver
deeling van het 4e, 5e en 6e leerjaar, tezamen 
102 leerlingen tellende, over twee lokalen, in 
elk lokaal dus 51 leerlingen; IV. verdeeling 
van het 5e, 6e en 7e leerjaar, tezamen 99 leer
lingen tellende, over twee lokalen, dus in elk 
lokaal onderscheidenlijk 49 en 50 leerlingen; 
dat hieruit dus blijkt, dat zelfs bij deze oplos
singen, waarbij uit den aard der zaak aan 
halveer ing van klassen niet zou zijn te ont
komen, geen der lokalen voldoende plaats
ruimte bood, wodat, mede gelet op den voort
durenden groei der school, de bijbouw van een 
nieuw lokaal een gebiedende noodzakelijkheid 
bleek te zijn ; dat, daar de school destijds 243 
lee .-1 ingen telde, en nog niet het aantal van 
7 verplichte leerkrachten was bereikt, het be
stuur besloot in verband met de gevestigde 
jurisprudentie tot bijbouw voor eigen rekening 
over te gaan; dat het bijgebouwde lokaal 

uiteraard bestemd is op de gewone wijze als 
klasselokaal te worden gebruikt, waarvoor een 
kweekeling met akte aan de school beschik
baar is; dat, nu dit - noodzakelijke - lokaal 
eenmaal is gebouwd en in gebruik moet wor
den genomen, uiteraard meubileering daarvan 
noodig is; dat, al kan de bekostiging van het 
lokaal zelf niet ten laste der gemeente komen, 
daaruit niet behoeft voort te vloeien, dat nu 
ook de kosten van meubileering van dit lokaà! 
als overschrijdende de normale e ischen, aan 
het geven van lager onderwijs te, stellen, niet 
voor rekening der gemeente zouden kunnen 
komen; dat dit immers alleen het geval wu 
kunnen zijn, wanneer de aanschaffing van die 
meubileering zèlve de bedoelde normale e ischen 
overschreed, hetgeen niet het geval is, woals 
uit de fe iten genoegzaam blijkt; dat de over
wegingen van Ged. Staten, waarin uit het 
ontbreken van de gemeentel ijke medewerking 
voor den aanbouw van het zevende lokaal 
geconcludeerd wordt, dat - wijl een ge lijke 
maatstaf van beoordeeling moet gelden - de 
aanschaffing van het in de aanvrage bedoelàe 
meubi la ir de normale e ischen zou overschrij
den, in tweeërlei opzicht onjuist zijn; dat 
namelijk ten eerste voor den bijbouw van het 
lokaal geen aanvrage werd ingediend, doch 
dat het achterwege laten van die aanvrage op 
zich zelf geen bewijs is, dat zij de normale 
e ischen zou hebben overschreden, gelijk ronder 
eenige motiveering door Ged. Staten wordt 
aangenomen; dat in de tweede plaats het ver
zoek om medewerking voor de aanschaffing 
voor de bovenvermelde schoolmeubelen is in
gediend als een geheel zelfstand ige aanvrage 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, welke aanvrage derhalve niet afhanke
lijk gemaakt mag worden van veronderstelde 
beslis ingen op niet ingediende aanvragen van 
andere strekking, doch een zelfstand ige beoor
deel ing op haar eigen hoedanigheden behoort 
te ondervinden; dat het hier uitsluitend gaat 
om een aanvrage voor de aan chaff ing van 
schoolmeubelen, als voorzien in art. 72 der 
wet; dat dus hier alleen relevant mag zijn de 
vraag, of de aanschaff ing der aangevraagde 
meubelen een op zich zelf onnoodige uitgave 
zoude beteekenen, in welk geval van een over
schrijding der normale eischen zou moeten 
worden gesproken; dat het schoolbestuur ech
ter in het licht van de bovenstaande uiteen
zetting van den stand van zaken een bevesti
gend antwoord op deze laatstbedoelde vraag 
voor uitgesloten meent te mogen houden; dat 
hetgeen Geel. Staten ten aanzien van de te 
vervangen gaskachel opmerken evenmin juist 
is; dat immers de leermiddelen nog heden ten 
dage in het bedoelde vertrek zijn onderge
bracht, terwijl in de practijk blijkt, dat de 
verwarming vochtig en onvoldoende is; dat 
op al deze gronden de afwijzende bes] iss ing 
niet in stand zal kunnen worden gehouden; 

0. dat de onderwerpelijke aanvrage in hoofd
zaak strekt tot het verkrijgen van medewer
king voor de aanschaffing van de meubileering 
van een zevende leslokaal , hetwelk het school
bestuur voor eigen rekening heeft laten bou
wen en door den bouw waarvan het aantal 
leslokalen grooter is geworden dan het aantal 
verp lichte onderwijzers; 

dat het voor de beslissing omtrent de vraag, 



1937 13 SEPTEMBER 328 

of door de inwilliging van deze aanvrage de 
normale e ischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, wuden worden overschre
den, van belang is, of dit zevende leslokaal 
zelf met het oog op het belang va n het onder
wij s aan de hierbedoelde school noodza kelijk 
ka n worden geacht; · 

dat het schoolbestuur deze noodzakelijkheid 
inderdaad aanwezig oordeelt op grond van het 
feit, dat, woa ls de gemachtigde van het school
bestuur in de openba re vergadering van de 
Afdeeling van den R aad van State voor de 
Geschill en van Bestuur, waa rin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, heeft aangevoerd, ron
der de ingebruikneming van dit, door het 
schoolbestuur bijgebouwde zevende leslokaal, 
in verband met het groote aantal leerlingen 
der school en de accomodatie van de overi ge 
lesloka len, de k inderen van eenzelfde leerjaar 
over meer da n een lokaa l w uden moeten wor
den verdeeld, waardoor het kJ asseverband zou 
worden verbroken en het klass ikaal onderwij s 
w u worden ontwricht ; 

dat evenwel met den, bij deze aangelegenheid 
bet rn kken H oofdinspecteur van het Lager On
derwijs, di e op ve rzoek va n de evengenoemde 
Afdeeling va n den R aad van State nader ter 
za ke is geraadpleegd, moet worden aangeno
men, dat, a l had bij gebreke van een zevende 
les lokaal een de r leerj a ren gedeel telijk met 
het voorafgaande en gedeel telijk met het vol
gende leerjaa r moeten zijn samengevoegd, nie t
temin het onderwijs en de opvoeding behoorlijk 
tot hun recht hadden kunnen komen, zooals 
de ondervinding op tal van scholen, waar op 
gelijksoort ige wij,,e gehandeld wordt, heeft 
geleerd ; 

da t het volgens dezen hoofdambtenaar met 
name niet aangaat om bij een zoodanige ver
deeling van de lee rlingen over de lokalen van 
eene ontwrichting van het kl assikaal onderwijs 
te spreken; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat , 
al moge door den bouw van het zevende les
lokaal een betere vercleeling der lee rlingen 
over de verschillende lokalen zijn verkregen, 
di t lokaal in het bela ng van het onderwijs 
niet noocl,.akelijk was ; 

da t uit dit laatste niet a nders ka n vol gen 
dan dat door de inwillig ing van deze aanvrage 
de norma le e ischen, aan het geven van lager 
onderwij s te stellen, wuden worden overschre
den· 

d~t ten slotte, wat de te ve rvangen gas
kachel betreft, het school bestuur nog aanvoert, 
dat hetgeen Geel. Staten daaromtrent opmer
ken niet juist is, daar de leermiddelen nog 
heden ten dage• in het bedoelde vert rek zijn 
ondergebracht, terwijl in de practijk blijkt, 
dat de verwa rming voch t ig en onvoldoende is; 

dat evenwel blij kens de stukken na de laa tst 
plaats gehad hebbende verbouwing slechts 
eenige opgernlcle wa ndkaarten in d it lokaal 
zijn opgeborgen, en di t lokaal ove rigens geheel 
a ls bestuurskamer is ingericht; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W'etenschappen is belast enz. 
(A . B .) 

13 S eptember 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

E en aanvrage om medewerking voor den 
bouw van eene school , waarin spra ke is 
van de stichting van eene school op een 
nader te bepalen plaats, voldoet niet aa n 
den e isch van a rt. 1 2e lid van het K . B . 
van 31 Dec. 1920 S. 953, dat/ de aanvrage 
moet bevatten eene aanduiding v an de 
pl aats in de gemeente, waar het bestuur 
de school wensch t te vestigen. Derhal ve 
kan de aanvrage niet a ls een behoorlijke 
aanvrage in den zin van a rt. 72 worden 
aangemerkt, en had de R aad het school 
bestuu r in zijn ve rzoek niet-ont va nkelijk 
behooren te ve rkl a ren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereenig ing tot stichting en 
instandhoudi ng van ederla ndsch H ervormde 
Christelijke Scholen te Waddi nxveen, tegen 
het be luit van Geel. Staten van Zuid-H ol
la nd van 8 Dec. 1936, N °. 375, tot onge
g rondverkl a ri ng va n zijn beroep teg'éln het 
besluit van den raad der gemeente Vfaddinx
veen, van 17 September 1936, houdende we i
geri ng van de overeenkomstig art. 72 der 
L ager Onderwijswet 1920 gevraagde med"lwer
king voor de stichting va n eene bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs a ldaar ; 

Den R aad van State, Afdeeli ng voo r de 
Geschill en va n Bestuur, gehoord, adviezen 
van 23 Juni 1937, N °. 87, en 11 Augustus 
1937, N °. 87/80 ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister va n 
Onderwijs, K unsten en W etenscha ppen va n 7 
September 1937, N °. 8336, a fdeeling L ager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente Waddinxveen 
bij zijn beslu it van 17 September 1936, N °. 
1944, afwij zend heeft beschikt op de aan
vrage van het bestuur der Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van N ederland ch 
H ervormde Christelijke Scholen in di e ge
meente om medewerking voor de stichting 
van eene bij zondere school voor gewoon lager 
onderwij s aldaar, daarbij ove rwegende, dat de 
door het schoolbestuur . overgelegde stukken 
on vol doende zijn , aangez ien de pi aats niet is 
aangewezen, waar de school zal worden ge
vesti gd, niet duidelijk is aangege ven of be
schi kbaarsteli i ng va n geleien dan wel van een 
bestaand gebouw verl angd wordt, de overge
legde ve rkla ring van aanslui t ing bij een groep 
van scholen, welke een commiss ie va n beroep 
heeft ingesteld, blijkbaar niet voor de betrok
ken vereenig ing bestemd is en door een a n 
de re dient te worden verva ngen en de school
vereenig ing ten t ijde van het indienen der aan
vrage niet was aangesloten b ij den school 
raad in de statuten genoemd ; da t voorts bij 
inwilli gi ng va n het verzoek de norma le e ischen 
voor het geven van lager onderwijs te stell en 
zull en worden overschreden, vermi ts reeds vol 
doend lager onderwijs naar dezelf<le beginse
len ter pl aatse kan worden verk regen, een 
school begeerd wordt met leslokal en, waarin 
ten hoogste veer t ig leerlingen kunnen worden 
geplaatr,t en een school wordt gevraagd voor 
240 leerlingen, terwijl blijkens de overgelegde 
ouderverkl a ring de school in het gunstigste 
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geval 109, doch waarschijnlijk minder leer
lingen zal tellen ; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
slissing bij Ged. Staten van Zuid-Holland in 
beroep was gekomen, dit coll ege bij zijn be
sluit van 8 December 1936 dit beroep onge
grond heeft verklaard, daarbij overwegende, 
dat hun college met den Onderwijsraad van 
oordeel is, dat de gemeenteraad terenht ver
meent, dat er geen reden is tot verlaging van 
het maximum-getal leerlingen per klasse der 
overeenkomstige openbare school over te gaan; 
dat bij de aanvrage is aangetroffen eene onder 
dagteekening van 6 Mei 1936 door den secre
taris van het Hoofdbestuur der Vereeniging 
voor Christelijk Volksonderwijs afgegeven ver
klaring, dat de N ederlandsch Hervormde 
Schoolvereeniging te Waddinxveen bij die 
Vereeniging en bij de door die Vereeniging 
ingestelde commissie van beroep, a ls bedoeld 
in art. 89, zevende lid, der L age r Onderwijs
wet 1920, is aangesloten ; dat uit deze ver
klaring, gesteld al dat zij rechtsgeldig is, niet 
blijkt, dat de aanvragende vereeniging, d. i. 
de Vereeni gi ng tot stichting en instandhou 
ding van Nederlandsch H ervormde Christe
lijke Scholen te Waddinxveen, gevestigd al 
daar, welke blijkens de op 6 Mei 1936 en 
ten tijde van de indi en ing der aanvrage aan 
den raad geldende statuten, moest zijn en 
bl ijven aangesloten bij de commi sie van be
roep, ingesteld door den Schoolraad voor de 
Scholen met den Bijbel , voor de nieuw to 
stichten school was aangesloten bij eene groep 
bij zondere scholen, welke eene commissie van 
beroep, a ls bedoeld in art. 89, zevende Jid, 
der wet hebben ingesteld; dat bij de aanvrage 
ook uit anderen hoofde van zoodanige aan
sluiting niet bleek, veel minder eene verkla
ring ter zake door het aanvragend school be
stuur is overgelegd; dat mitsdien met den 
raad moet worden aangenomen, dat niet is 
voldaan aan het vereischte, gesteld bij art. 73, 
eerste lid, sub d, der wet en de rh a lve de ge
vraagde medewerking, in overeenstemming 
met het bepaalde bij art. 75, tweede lid, der 
wet, terecht is geweigerd; dat in deze om
standigheden een onderzoek naar de overige, 
door den raad in zijn besluit aangevoerde wei
geringsgronden, achterwege kan blijven; 

dat van het besluit van Geel. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het zich met dit besluit van 
Ged. Staten bezwaard acht en mitsdien daar
tegen in beroep komt; dat zijn bezwaar be
treft den door Ged. Staten uitgesproken twij
fel aan de rechtsgeldigheid van de verklaring, 
dat de onderwerpelijke vereeniging voor de 
nieuw te stichten school is aangesloten bij 
de door de Vereeniging voor Christelijk Volks. 
onderwijs ingestelde commissie van beroep, 
a ls bedoeld in art. 89, zevende I iel , der Lager 
Onderwij swet 1920; dat Geel . Staten tot dien 
twijfel aanleiding vinden in de omstandig
heid, dat volgens de ten tijde van de inclie-
11ing der aanvrage geldende statuten de ver
eeniging moest zijn en blijven aangesloten bij 
de commissie van beroep, ingesteld door den 
School raad voor de scholen met den Bijbel ; 
dat het bestuur hi ertegen meent te moeten 
aanvoeren , dat Ged . Staten niet bevoegd zij n 
om te treden in eene beoordeeling, bij welke 

groep van bijzondere scholen, die een commis-
sie van beroep, als bovenbedoeld, heeft inge
steld , zij is aangesloten; dat voor de toepas
s ing van de artt. 72 en 73 der Lager Onder
wijswet 1920 ten deze geen andere vraag· 
geldt clan deze, of uit de verkla1·ing, bedoeld 
in het eerste l id onder d van art. 73 dier wet, 
blijkt, dat het bestuur der vereeniging voo1· 
de nieuw te stichten school inderdaad is aan
gesloten bij "eene groep van bijzondere scho
l en, welke een commiss ie van beroep hebben 
ingesteld"; dat toetsing van de overgelegde 
verklaring aan de statuten der vereeniging· 
niet tot de taak van Ged. Staten behoort; 
dat voorts Ged. Staten van oordeel zijn, dat 
uit de bij de aanvraag aan den raad van 
Waddinxveen overgelegde verklaring niet 
blij kt, dat de aanvragende vereeniging: d. i. 
de Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van Neder! anclsch Hervormde Christe
lijke Scholen te Waddinxveen, is aangesloten, 
bij de door de Vereeniging voor Christelijk 
Volksonderwijs ingestelde commissie van be
roep, omdat in de verklaring van den secre
tar is van het Hoofdbestu ur dezer vereeniging 
wordt melding gemaakt van: ,,de N eder
landsch Hervormde Schoolvereeniging te Wad
dinxveen"; dat met deze vereeniging echter
inderdaad geen andere is bedoeld clan de 
Vereen iging tot stichting en instandhouding· 
van Nederlandsch Hervormde Christe lijke 
Scholen •te Waddinxveen, hetgeen ten over
vloede blijkt uit de aanvraag om aansluiting, 
gedagteekend 1 Mei 1936, en het daarop ont
vangen antwoord van het Hoofdbestuur der· 
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs 
van 2 Mei 1936, N°. 36/1752; dat immers een 
andere vereeniging voor ederlandsch Her
vormd Schoolonderwijs te Waddinxveen niet. 
bestaat en het onaannemel ijk is, dat de Ver
eeniging tot stichting en instandhoud ing van 
Nederlandsch H ervormde Christelijke Scholen 
te Waddinxveen bij haar aanvraag aan J en 
Raad eene verklaring zou hebben overgelegd, 
waaruit zou blijken, dat een andere dan deze 
vereeniging is aangesloten bij de comm issie 
van beroep der Vereeniging voor Christelijk 
Vol ksonderwijs; 

0. dat in art. 1, 2e lid, van Ons besluit van 
31 December 1920, S. 953, tot het vaststellen 
van voorschriften tot uitvoering van de artt. 
72 tot en met 86 der Lager Onderwijswet 1920 
is bepaald, dat, indien gelden worden aange
vraagd voor de sk:ld ing van eene nieuwe 
school , of indien de aanvrage beoogt stich
ting van eene nieuwe school door de gemeen
te, zij tevens eene aanduid ing bevat van de 
plaats in de gemeente, waar het bestuur der 
instel! ing of vereeniging de school wenscht te 
vestigen; 

dat de onderwerpelijke aanvrage aan cliL 
voorschrift niet voldoet, aangezien daarin 
sprake is van de stichting van eene bijzondere 
lagere school op een nader te bepalen plaats; 

dat zulks blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten weliswaar in verband schijnt 
te staan met de door den appellant gekoester
de verwachtmg, dat een bestaand sei10o lge
bouw beschikbaar zal kunnen worden gesteld, 
hetgeen in de aanvrage dan ook subsidi a ir 
is verzocht, doch dat hiermede het niet na-

i leven van de evengenoemrle wettelij ke bepa-
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ling niet kan worden gerechtvaardigd, zu lks 
te m inder, nu er blijkens de stukken in de 
gemeente Waddinxveen geen bestaand school
gebouw ter beschikking is ; 

dat de onderhavige aanvrage, aangezien 
zij derhalve niet voldoet aan de, ter u itvoe
ring van de artt. 72 en volgende der wet 
vastgestelde voorschriften, niet als eene be
hoorlijke aanvrage in den zin van dit artikel 
kan worden aangemerkt; 

dat derhalve de raad het schoolbestuur in 
zijn verzoek niet-ontvankelijk had behooren 
te verklaren· 

Gezien de 'Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged . Staten van Zuid-Holland en van het 
besluit van den raad der gemeente Waddinx
veen van 17 September 1936, het schoolbe
stuur in zijn in deze tot den raad gericht ver
zoek alsnog niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W'etenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

13 September 1937. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 17.) 

Krachtens art. 17, derde lid, der wet kan 
slechts de concessionaris ( en nieJ de be
drijfsleider) in beroep komen. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. La Crois, te Amsterdam, tegen het besl uit 
van burgemeester en wethouders dier ge-

1304k H .W. 1936 
meente van 1 April 1937 , n°. --------

10/4 V.H. 1937 
waarbij een der voorwaarden, verbonden aan 
de bij besluit van 2 Januari 1890, n° . 
205 72/7339 P.W. 1889, aan Johs. Schmidt en 
zijne rechtverkrijgenden verleende vergunning 
tot het oprichten van eene broodbakkerij in 
perceel Molensteeg 18 te Amsterdam, door 
eene andere voorwaarde is vervangen en waar
bij bovendien aan die vergunning eene nieuwe 
voorwaarde is toegevoegd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1937, n°. 320; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Sociale Zaken van 6 September 1937, n°. 
517 H, Afdeeling Al'be id ; 

0. dat krachtens het bepaalde in art. 17, 
derde lid, der Hinderwet slechts de conces
sionaris van een bes luit a ls het onderhavige 
bij Ons in beroep kan komen; 

dat d us de appell ant, die de bedrijfs le ider 
de,.er b roodbakkerij, doch n iet de concess ionaris 
is, aan het genoemde wetsvoorschrift geen 
recht van beroep kan ontleenen; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zij n beroep. 

Onze Minister va n Sociale Zaken is be last 
enz. 

(B.) 

18 Septe·mbe,· 1937. KONINKLIJ K BESLU IT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 205terr.) 

Nadat de Raad op een verzoek ingevolge 
art. 205ter afwijzend had beschikt, hebben 
B. en W. op hetzelfde verzoek en op ge
lij ke gronden als die, vervat in het raads
besluit, eveneens afwijzend beschikt, in 
verband met den gerezen twij fe l of een 
beschikking door den Raad of door B. en 
W. moest worden genomen. Op het door 
het school bestuur tegen het raadsbeslu it 
of tegen het beslu it van B . en W. inge
steld beroep, al naar gelang de Raad of 
B. en W . het bevoegd orgaan mocht zijn 
te achten, hebben Ged. Staten, B. en W. 
het bevoegd orgaan achtend, het beroep 
beschouwd als te zijn gericht tegen het 
besluit van B. en W. , en dit afgewezen. 
De Kroon, overwegend dat Geel . Staten 
over het raad.sbesluit eene beslissing had
den moeten nemen, vernietigt het beslu it 
van Ged. Staten en doet in hooger beroep 
uitspraak omtrent het raadsbesluit. H et 
verzoek van het schoolbestuur is terecht 
afgewezen, daar de toestand van het 
schoolgebouw in het a lgemeen van zoo
dani gen aard is, dat het nog slechts 10 à 
15 jaar bruikbaar kan worden geacht en 
derhalve van het toekennen der uitkeer ing 
voor de gemeente een ongunstig f inancieel 
resultaat rou zijn te verwachten . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Christel ijk 
Nationaa l Schoolonderwijs, te Deventer, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overij ssel 
van 23 Februari 1937, N°. 1701, 2e afdeeling, 
tot ongegrondverklaring van zij n beroep tegen 
het besluit van B. en W. der gemeente D e
venter, van 24 October 1936, N °. 4606, hou
dende afwijzing van het verzoek om overeen
komstig art. 205ter der Lager Onderwijswet 
1920 voor het schoolgebouw, Polstraat 25 te 
Deventer, eene uitkeering ineens van 80 % 
van de geschatte waarde van het schoolge
bouw te ontvangen ter vervanging van de tot 
dusver genoten vergoeding ex artikel 205, 
eerste lid , dier wet; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, advies van 1 
September 1937, N°. 227; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
September 1937, N°. 9062, Afdee l ing Lager 
Onderwijs ; 

0. dat, nadat het bovenvermeld schoolbe
stuur bij adres van 14 Juli 1936 aan het ge
meentebestuur van Deventer had verzocht om, 
op grond van art. 205ter der Lager Onderwijs
wet 1920, de jaarlij ksche gebruiksvergoeding 
voor de Christelij ke Nationale School voor 
Uitgebreid Lager Onderwij s aan de Polstraat 
N°. 25 te willen vervangen door eene kap i
taalsuitkeering ineens van 80 % der ingevolge 
art. 205 geschatte waarde van terrein en ge
bouw, bedragende f 13,664, de raad der ge
meente Deventer bij zijn besl uit van 13 Oc
tober 1936 afwijzend op dat verzoek heeft be
schikt, uit overweging, dat opheffen en con
centreeren van bijzondere scholen in dit geva l 
niet in de bedoel ing l igt van het schoolbe-
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stuur en ook overigens niet mogelijk zou zijn, 
om reden hier slechts één bijzondere op Pro
testantsch Christelijken grondslag berustende 
school voor uitgebreid lager onderwijs bestaat ; 
dat het blijkens de toelichting op het wets
ontwerp (stukken Tweede Kamer 1934- 1935, 
N°. 478, bladzijden 26 en 27) niet de bedoe
ling van den wetgever is geweest, dat ter
reinen en gebouwen van zoogenaamde inge
bouwde scholen onder deze regeling vallen; 
dat het in h et onderhavige geval gaat om 
eene zoogenaamde ingebouwde school voor 
uitgebreid lager onderwijs, deel uitmakende 
van een complex omvattende twee ingebouw
de bij derden in gebruik zijnde woningen, een 
ingebouwde vergaderzaal, een ingebouwde 
gang en daarachter gelegen de beàoelde 
schoollokalen; dat deze schoollokalen van den 
openbaren weg af (i.c. de Polstraat) slechts 
bereikbaar zijn door de genoemde ingebouwde 
gang (welke laatste gelegen is onder en naast 
de bedoelde ingebouwde woningen); dat na 
verkrijging in eigendom in de gevallen, be
doeld in art. 205, 3e lid, juncto art. 83 der 
Lager Onderwijswet 1920 de schoollokalen een 
vrijwel waardeloos object l'OOr de gemee.Hte 
zullen zijn, afgezien nog van den te verwach
ten levensduur dier gebouwen; dat het der
halve alleszins gemotiveerd is het verzoek af 
te wijzen; 

dat B. en W. daarna bij besluit van 24 Oc
tober 1936 op hetzelfde verzoek van het 
schoolbestuur van 14 Juli 1936 eveneens afwij
zend hebben beschikt, en wel op gelijke gron
den als die, vervat in het besluit van den 
gemeenteraad, nadat eerst was overwogen, 
dat op dit verzoek bij raadsbesluit d .d. 13 Oc
tober 1936, N°. 4475, afwijzend is beschikt; 
dat na de vaststelling van het genoemde 
raadsbesluit in verband met h et bepaalde bij 
art. 151, lid 1, der gemeentewet, twijfel is 
gerezen, of, aangezien op verzoeken a ls het 
vorenbedoelde ingevolge art. 205ter, 2e lid, 
der Lager Onderwijswet 1920 door het ge
meentebestuur dient te worden beschikt, een 
besluit ten aanzien van een dergelijk verzoek 
door den raad der gemeente dan wel door 
B. en W. moet worden genomen; dat hun 
college in dezen twijfel is gesterkt door een 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 29 September 1936 , waarbij een tegen 
een desbetreffend raadsbesluit appell eerend 
schoolbestuu r in zijn beroep niet-ontvankelijk 
is verklaard; dat het derhalve zekerheids
halve gewenscht is, alsnog ook door h un col
lege een beschikking op het meergenoemde 
verzoek van het bestuur der Vercen iging voor 
Christelijk N ationaal Schoolonderwijs te De
venter d.d. 14 Juli 1936 te geven; 

dat het schoolbestuur t<i dezer zake hij Ged . 
Staten van Overijssel beroep h eeft ingesteld , 
verzoekende het bes! uit van het gemeente
bestuur te vernietigen en te bes! issen, dat de 
gemeente Deventer a lsnog gehouden zal zijn , 
aan den appellant het evengenoemde bedrag 
uit te keeren; 

dat Ged. Staten daarop bij hun besluit van 
23 Februari 1937 , n° . 1701, 2e a fdeeling, be
sch ikkende op het beroepschrift van het school
bestuur tegen het besluit van B. en W. van 
Deventer van 24 October 1936, waa rbij het 
verzoek om van de gemeente de bedoelde ka-

pitaalsuitkeering te erlangen, is afgewezen, 
het ingesteld beroep ongegrond hebben ver
klaard ; 

dat het besluit van Geel. Staten steunt op 
de overwegingen, dat het beroep is ingesteld 
overeenkomstig de wettelijke regelingen bin
nen bekwamen termijn, zoodat het als ont
vankelijk is aan te merken ; dat het school
bestuur - te rechter tijd - aan het gemeente
bestuur verzocht heeft de uitkeering van een 
som ineens, zooals bedoeld in art. 205ter der 
Lager Onderwijswet 1920; dat het gemeente
bestuur op dit verzoek afwijzend heeft be
schikt en zulks op de volgende twee gronden: 
I. dat het blijkens de toel ichting op het wets
ontwerp (stukken Tweede Kamer 1934- 1935 
N° . 478, bladzijden 26 en 27) niet de bedoe
ling van den wetgever is geweest, dat terre i
nen en gebouwen van zoogenaamde ingebouw
de scholen onder deze regeling vallen; dat 
het in het onderhavige geval gaat om een 
zoogenaamde ingebouwde school voor uitge
brei d lager onderwijs, deel uitmakende van 
een complex omvattende twee ingebouwde bij 
derden in gebruik zijnde woningen, een iHge
bouwde vergaderzaal, een ingebouwde gang 
en daarachter gelegen de bedoelde school 
lokalen; dat deze schooll okalen van den open
baren weg af (i.c. de Polstrnat) slech ts be
re ikbaar zijn door de genoemde ingebouwde 
gang (welke laatste gelegen is onder en 
naast de bedoelde ingebouwde woningen); 
II. dat na verkrijging in eigendom in de ge
vallen, bedoeld in art. 205, 3e lid , juncto art. 
83 der Lager Onderwijswet 1920, de school 
lokalen een vrijwel waardeloos object voor de 
gemeente zullen zijn , afgez ien nog van de11 
te verwachten levensduur dier gebouwen; dat 
het appelleerende bestuur in beroep hiertegen 
aanvoert : 

Ad I . dat de vraag of een school is een 
zoogenaamde " ingebouwde school" valt te be
antwoorden aan de hand van de acte van 
taxatie, zooals die in 1921 is opgemaakt, en 
van het besluit van het college van B . en W. , 
waarbij de vergoeding ex art. 205 werd toege
kend ; dat nu uit de acte van taxatie, geda
teerd 14 September 1921, blijkt, dat niet eon 
schatting volgens art. 205, 5e lid , heeft plaats 
gevonden, maar integendeel uit de bewoor
dingen dezer acte valt op te maken, dat ee11 
normale schatting ter uitvoering van het eer
ste lid van dat artike l is gesch ied; dat weli s
waar in het beslu it van het college van B. en 
W. d.d . 21 October 1921 de vergoeding niet 
bepaald wordt naar 6.214 % van f 18,684 
(zijnde dit bi ijkens de voormelde acte va11 
taxatie het bedrag der geschatte waarde). 
maar blijkbaar naar een bedrag van f 17,484 ; 
dat echter niettem in uit den aanhef van het 
laatstbedoelde beslui t blijkt, dat het berust op 
de door de deskundigen geschiedde taxatie, en 
het verschil dan ook, voorzoover het school 
bestuur kan nagaan, hieraan is te wijten, dat. 
bij de taxatie was inbegrepen een lokaal , dat 
de Vereeniging destijds in huur had , terwijl 
dit lokaal bij de toekenning der vergoeding 
uiteraard buiten beschouwing moest blijven 
(waarvan de waarde gesteld werd op f 1200) ; 
dat deze opvatting bovendien steun vindt i11 
het feit, dat aa11 de acte van tax ati e, welke in 
haar bewoordingen niet onderscheidt tussche11 
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gehuurde lokali teit en in eigendom toebehoo
rende lokalen, is toegevoegd een blij kens het 
verstrekte a fsch ri ft terzijde geplaatste opmer
king, dat "het in April 1921 in gebru ik ge
nomen lokaal" geen eigendom der Vereen i
ging was, doch gehuurd ; dat bl ij kens dezo 
gegevens voor het bedoelde schoolgebouw dus 
wordt genoten de vergoeding, bedoeld in nrt. 
205, l id 1, en niet die, gerege ld in art. 205, 
1 id 5; dat afkoop van deze vergoedi ng dus 
ingevolge art. 205te,· der wet mogel ijk is; 
dat op dezen grond het bes] uit van den raad 
en van B . en W . dus niet zal kunnen worden 
in stand gehouden; 

Ad ll . dat de eenige factor, die voorts voor 
de gemeente de besliss ing, of de gevraagde af. 
koop zal worden toegestaan, behoort te be
invloeclen, deze is, of naar redel ij ke verwach
ting de contante waarde der nog te verrich ten 
jaarl ij ksche uitbetalingen ex art. 205, 1 id 1, 
grooter is dan de uitgaven, die afkoop voor 
de gemeente mede brengt; dat dus de vraag, 
of de schoollokalen tengevolge van hun lig
g ing voor de gemeente een waardeloos object 
zouden zij n, wanneer deze die eens in e igen
dom zoude verkrijgen, derhalve irrelevant is; 
dat de te verwachten gebruiksduur van het 
onderhavige gebouw lang genoeg is om af
koop voor de gemeente voordeel ig te doen 
zijn, ten bewijze waarvan het bestuur een ver
klaring van den beëedigden taxateur G. A. 
P ieperiet overlegt; dat ook op dezen grond 
het besluit van den raad en van B. en \V. 
behoort vernietigd te worden ; en dat het ap
pelleerende bestuur daarom aan hun coll ege 
verzocht, onder vernietiging van het bestreden 
besluit van het gemeentebestuur te beslissen, 
dat de gemeente Deventer alsnog gehouden 
zal zij n aan den appellant ui t te keeren 80 % 
,an de overeenkomstig de bepali ngen de,· 
Lager Onderwijswet 1920 in 1931 laatste
lijk vastgestelde waarde van het gebouw, zij n
de f 13, 664; dat hun co llege meent te moeten 
overwegen ten aanz ien van den eersten grnnd: 
dat, blij kens het eerste lid van art. 205ter der 
Lager Onderwijswet 1920, een krachtens dat 
a r t ikel uit te keeren som ineens strekt t01· 
vervanging van de jaarlijksche vergoeding, 
bedoeld in het eerste lid van art. 205 der 
meergenoemde wet; dat de jaa rl ij ksche ver
goecli ng voor deze school, blijkens de overge
legde stukken, was bepaald op den voet van 
het eerste l id van art. 205 voornoemd en de 
vraag, of deze bepali ng àl clan niet terecht 
had plaats gehad, hier en nu geen voorwerp 
van onderzoek kan zijn; dat derhalve de 
ee rste grond der afwijzende beschi kking van 
het gemeentebestuur n iet deugdelijk is; ten 
aanzien van den tweeden grond: dat, door de 
toekenning eener uitkeer ing ineens, gelij k ge
vraagd, het schoolgebouw, waarop die uitkee
ring betrekking heeft, aan de gemeente kan 
overgaan en wel door de toepassing de r artt. 
205ter, derde I id , en 83, vij fde I id, der meer
genoemde wet; dat deze bepalingen ken nelij k 
ten doel hebben te verzekeren, dat een door 
de gemeenschap bekostigd gebouw, hetzij bij 
voortduri ng aan zijn doel beantwoordt, hetzij 
aan de vrije beschikk ing der gemeenschap 
komt, om te haren nutte aangewend te kun
nen worden ; dat d it laatste doel in het onder
havige geval niet kan worden bereikt; dat 

toch het schoolgebouw door ligging en ge
steldheid n iet behoorl ij k van zijne onmiddel
lijke belend ing kan worden a fgescheiden en, 
daarvan afgewnclerd, voor de gemeente een 
onbruikbaar en nutteloos bezit zou zijn; dat 
dus uit dezen hoofde een inwilli g ing van het 
verzoek inderdaad in strij d met het gemeente
belang zou zijn; dat het appell eernn cle be
stuur nu wel aanvoert, dat het gemeentebe
stuur zich u itslu itend zou mogen la ten leiden 
door de vraag, of naar rede lijke verwachting 
de contante waarde der nog te verrichten 
jaarlijksche uitbetalingen grooter is dan de 
u itgaven, die afkoop voor de gemeente mede-• 
brengen, maar dat deze opvatting in de wet 
geen steun vindt; dat derhal ve het bes] u it 
van het gemeentebestuur van Deventer ge
grond en het daartegen in geste l de beroep on
gegrond is te achten; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de wet van 22 Februari 1936, S. 100, be
palingen bevat, die, blij kens de considerans, 
strekken tot het verkrijgen van bezuinig ing 
ten aanzien van de openbare u itgaven voo1· 
het onde rwijs; dat daarom dan ook ten aan
zien van e lk verzoek ex art. 205ter moet over
wogen worden, of inwilliging à l clan niet fi 
nancieele voorcleelen voor de gemeente za l 
medebrengen ; dat, zooclra gebleken is, dat 
naar alle waarschijnlijkheid van inwill iging 
van het ve1·;;oek bezuiniging voor de gemeen
tekas is te verwachten, deze inwill ig ing dan 
ook behoort plaats te vinden; dat de waar
sch ij nlij kheid van deze bezuiniging in prima 
is aangetoond, zooals door Geel. Staten ook 
niet is betwist; dat Geel. Staten immers wel 
overwegen, dat het gebouw, indien het ooit 
aan de gemeente vervalt, voor haar we inig 
waarde heeft, maar dat hiertegenover worde 
opgemerkt, dat het verkrijgen van den e igen
dom van het gebouw slechts een onderdee l der 
eventueele bate voor de gemeente is; dat im
mers deze bate grootendeels bestaat in de bo
winiging, di e voortvloeit uit het feit, dat de 
uitgaven voor afkoop geringer zullen zij n dan 
de contante waarde der nog te verrichten 
jaarlij ksche u itbetalingen ex art. 205, lid 1: 
dat déze bate, gezien den vermoedelijke n ge
bruiksduur van het gebouw, inderdaad is te 
verwachten, zoodat daarmede de wenschelij k
heid van inwi ll iging van het ve ,·zoek is aan
getoond; dat het verzoe1>t de gevraagde ku
pitaalsuitkeering alsnog te doen plaats vin
den; 

0. dat bl ijkens den inhoud van het door liet 
schoolbestuur bij Ged. Staten ingediend be
roepschrif t het bero~p bij Geel. Staten is 
gericht tegen het raadsbeslu it of tegen het 
besluit van B . en W., al naat· gelang de raad 
of het college van B. en W. het ten d~ze 
be,oegde orgaan mocht zij n t,:, achten; 

dat, zooals u,it het bestreden besluit van 
Geel. Staten valt op te maken, dit college, 
klaarblijkelij k B. en W . en n iet den gemeen
teraad het bevoegde orgaan ach tende, het be
l'Oep heeft beschouwd als te zij n ger icht tegen 
h,:,t beslt.it van B. en W.; 

0. omtrent de vraag, of de raad dau we l 
B. en W. ten deze het bevoegde orgaan i s, 
dat krachtens art. 205te-r· der Lager Onderwijs. 
wet 1920 het beschikken op "8rzoeken van 
besturen van bijzondere lagern scholen, be-
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doeld in art. 205, om ter vervanging van de 
jaarlijksche ve rgoed ing, beàoeld in het eerste 
lid van dit arti ke l, eene uitkeering te ont
vangen van eene som ineens, als daarbij nader 
omschreven, is opgedragen aan het gemeente
bestuur; 

dat in verband met art. 151 de r gemeente 
wet onder gemeentebestuur hier moet worden 
verstaan de gemeenteraad en n iet het college 
van B. en W. , aangezien moet worden aange
nomen, dat de medewerking ter uitvoering 
van de wet hie r bepaaldelijk van den raad 
wordt . gevorderd ; 

dat toch dit arti kel niet geach t moet wor
den 's raads medewerking aan de uitvoering 
van wetten, a lgemeene maatregelen van be
stuur of provinciale reg lementen en verorde 
ningen a fhankelijk te steilen van het feit, dat 
daarbij de raad u itdrukke lijk als het beYoegà 
orgaan voor het verleenen van medewerking 
is aangewezen, doch veeleer in di en zin be
hoort te worden uitgel9gd, dat in geva ll en, 
waarin gee11 bepaald gemeente-orgaan is aan
gewezen, doch de medewerking zonder nadere 
definieering is opgedragen aan het gemeente
bestuur, de aard van de te treffen voorz iening, 
a l naar gelang zij in het a lgemeen tot de 
taak van een bepaald orgaan gerekend moet 
worden te behooren, voor de competentie be
si issend is; 

dat, daar het beslissen over uitga ven te11 
laste van de gemeente bij de gemeentewet b<'
paaldelijk aan den gemeenteraad is voorbe
houden, op welk a lgemeen beginsel ook door 
de Lager Onderwijswet 1920 geen inbreuk 
wordt gemaakt, het beschikken op verzoeken 
a ls het onderwerpelijke, hetwelk financiecl c 
gevolgen voor de gemeente met zich brengen 
kan , naar zijn aa rd tot de bevoegdheid van den 
raad behoort, zoodat de door de wet gevor
derde medewerk ing in deze ook door dit col
lege behoort te gesch ieden; 

0. dat hieruit volgt, dat Geel. Staten hot 
door het school bestuur bij hen ingesteld be
roep naar de bedoeli ng van dat schoolbestu ur 
hadden behooren te beschouwen a ls te zijn 
(l"ericht tegen het besluit van den gemeente
raa d en diensvolgens over het raadsbesluit en 
n iet over het bes lui t van B. en W. eene be
sliss ing hadden moeten nemen; 

dat dus het bestreden besluit van Geel. 
Staten behoort te worden vern ietigd, terw ij 1 
er voorts, in aanmerking genomen, dat dit 
besluit en het raadsbesluit gelij ken inhoud 
hebben, aanleiding bestaat in hooger beroep 
omtrent dat raad besluit uitspraak te doen · 

0. te n aanzien van het bedoeld raadsbesluit, 
dat met Ged. Staten moet worden geoordeeld , 
dat de jaarlijksche vergoed ing voor deze school 
steunt op het bepaalde in het eerste lid van 
art. 205 der Lager Onderwijswet 1920, zoodat 
het school bestuur in zijn op grond van art. 
205ter der wet ingediend verzoek ontvankelijk 
is te achten en op dat verzoek ten principale 
dient te worden beschikt; 

0. h ieromtrent, dat blijkens den uitslag 
van een nader op verzoek van de Afclee l ing 
van den Raad van State voor de Gesch illen 
van Bestuur door den Bouwkundig-Inspecteur 
van het Lager Onderwijs ingesteld onderzoek 
de toestand van het gebouw der school in het 
a lgemeen van zoodanigen aard is, dat er nog 

slechts een zeer beperkte duur van bruikbaar
heid aan kan worden toege kend en hiervoor 
geen langer tijdperk dan 10 à 15 jaren kan 
worden genomen; 

dat onder die omstandigheid, welke mecle
brengt, dat van het toekennen van de ge
vraagde uit keering ter ve rvanging van de 
jaar! ijksche vergoeding voor de gemeent.3 een 
ongunstig fi nancieel resu ltaat zou zijn te ver
wachten, het verzoek van het schoolbestuur te
rech t is afgewezen; 

Gezien de L ager Onde rwij swet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

'met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten, a lsnog het door het bestuur 
der Vereeniging voor Chr istelijk rationaal 
Schoolonderwijs, te Deventer, bij Ged. Staten 
ingestelde beroep tegen het vorengenoemde 
besluit van den raad der gemeente Deventer 
ongegcond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten f'ln 
Wetenschappen is bela t enz. 

(A.B.) 

18 Septe-m.be,· 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstpl ich twet art. 12.) 

Hoewel terecht aan appellant geen vrij
stelling wegens persoonl ij ke onm isbaarheid 
is verleend, bestaat er aan le iding om na 
te gaan, of hij op ·een anderen grond aan
spraak op vrijstelling heeft. Daar appel
lant, wanneer hij in werkel ij ken dienst 
moet komen, naar alle waarschijn lij khe id 
zij n middel van bestaan (een door hem 
a ll een gedreven zaak, waarin hij niet kan 
worden vervangen) za l ve r! iezcn, terwijl 
het voor hem niet moge lijk moet worden 
geacht een anderen loonenden werkkring 
te vinden, moet hij worden geacht te ver
kee ren in ·een bij wnder geval , op grond 
waat·van hem vrijste l I ing a ls bedoeld in 
a rt. 12 l e I iel onder / behoort te worden 
ve rl eend. 

Wij WILHELM! JA, enz.; 
Beschi kkende op het beroep, ingeste ld door 

H . C. Dames, d ienstpl ichtige der lichting van 
1930 uit H eemstede, tegen de beslissing van 
den Minister van Staat, Minister van Defen
s ie a. i., van 15 Mei 1937, VIIe Afd. , n°. 
213 V. , waarbij hem vrijste ll ing van den 
dienstplicht wegens pe rsoonlijke onm isbaar
heid is geweigerd; 

Den R aad van State, Afdeeling voor dP 
Gesch ill en van Bestuur gehoord , advies va11 
1 September 1937 , n°. 278; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 14 September 1937 , VIIe Afd ., 
n°. 202 V; 

0. dat de besl iss ing van den Min,ister steunt. 
op de overweging dat ingevolge art. 15 der 
Dienstplichtwet vrijstelling van den dienst
plicht wegens persoonl ijke onmisbaarheid 
wordt verleend aan hem. door wiens verblijf 
in werkelijken dienst voor eerste oefening on
overkomelij ke bezwaren zouden ontstaan voor 
de instandhouding der middelen van bestaan 
van personen, als in art. 14, tweede I id, dezer 
wet bedoeld ; dat onder die personen uitsl ui 
tend worden begrepen: a. de echtgenoote van 
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den ingeschrevene; b. zijne bloed- en aanver
wanten in de rech te li n ie; c. zijne andere 
bloed- en aanverwanten in den tweeden 
graad ; d. zijne pleegouders; e. degenen, in 
wier onderhoud de ingeschrevene ingevolge 
rech terlijk vonnis moet voorz ien; dat, waai· 
zulk een geval zich ten aanzien van den 
d ienstplich tige bl ij kbaar niet voordoet, hij , 
Mi nister, de gedane aanvraag om vrij stell ing 
van den di enstplich t wegens persoonl ij ke on
misbaa rhe id a fwijst; 

da t de appell ant in beroep aanvoert, dat h ij 
eerst voor korten tij d, geheel voor eigen re
kening en risico, eene drogisterij -optiekzaak 
heeft gekoch t en opgewerkt; dat hij - van 
zijn 10de jaar af ou derloos en nu 27 jaar oud 
- geheel a lleen, met veel kosten en ontbe
ri np-, ziel-zelf aldus een levenspositie a ls zelf
standig zakenman heeft weten te bemachtigen, 
welke hij slechts met veel moeite zal kunnen 
behouden; dat hij zijne zaak, die hij geheel 
a ll een drij ft, a ls ongetrouwd persoon, niet 
aan een ander ka 11 overlaten, omdat daarmee 
zijn broodw inn ing en een latere kans van 
si agen ver loren is; 

0 . dat de Minister bij zij ne bestreden be
sl iss ing terecht aan den appell ant geen vrij
stelli ng wegens persoonlij ke onm isbaarheid 
heeft verleend; 

dat evenwel blij kens een nader, op verzoek 
van de Afdeel ing van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur uitgebracht 
ambtsber icht van den burgemeester van A als
meer de appell ant, toen h ij ter secretarie 
mondel ing een verzoek om vrijstelling in
diende, daarbij niet te kennen heeft gegeven, 
op wel ken grond hij op vrijstell ing aanspraak 
meende te hebben; 

dat er in verband h iermede aanleiding be
staat om na te gaan, of de appellant op een 
a nderen grond dan persoonlijke onmisbaar
he id aanspraak op vrij stell ing heeft; 

0 . h ieromtrent, dat blij kens de stu kken dP 
appellant, die van zij n t iende jaar a f ouder 
loos is, zich een middel van bestaan heeft 
verworven door eene drogisterij en optiekzaak 
over te nemen; 

dat e1· reden bestaat om aan te nemen, dat 
deze zaak, welke door den appell ant geheel 
a lleen wordt gedreven, gevaar loopt te gronde 
te gaan, indien de appell ant voor eerste oefe
n ing in werkelij ken dienst moet komen, gezien 
het fe it, dat t ijdelij ke vervanging van den 
appell ant bezwaarl ij k, zoo niet geheel onmo
gelijk moet worden geacht; 

dat derh a lve de appellant, wanneer hij in 
werkelijken dienst moet komen, naar alle 
waarschij n lijkheid zijn tegenwoordig m iddel 
van bestaan zal verliezen, terwijl het voor 
hem niet mogelijk moet worden geacht een 
anderen, loonenden werkkr ing te vinden, aan. 
gezien h ij blij kens het hiervoor vermelde 
ambtsbericht van den burgemeester van Aals
meer geen bijzondere vakbekwaamheid bezit, 
welke hem daartoe in staat zou stellen; 

dat hij onder deze omstandigheden geacht 
moet worden te verkeeren in een bijzonder 
geval, op grond waarvan hem vrijstelli ng, als 
bedoeld in art. 12, eerste l id, onder / , der 
Di enstplichtwet behoort te worden verl eend ; 

Gezien deze wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietig ing van de bestreden bes! iss ing 
aan H . C. Dames a lsnog voor den tijd van 
één jaar vrij stelling van den dienstplicht te 
verl eenen, met bepaling, dat deze vr ij stelli ng 
niet geldt in geval van oorlog, oorlogsgevaa r 
of andere bui tengewone omstandigheden. 

Onze Minister van Defensie is be last enz. 

(A . R) 

24 Septernber 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend a lgemeene regelen W ate r
staatsbestuur art. 22.) 

Het A lgemeen R eglement voor de pol 
ders of waterschappen in Zeeland bepaal t, 
dat de vergadering van ingelanden de 
haar overgelegde reken ing en verantwoor
di ng onderzoekt en het bed rag der on t
vangsten en uitgaven vaststel t . Er is ge
handeld in strij d met d it voorschrift en 
dus met de inricht ing der instel! ing, nu de 
vergadering van ingelanden de ontvang
sten en u itgaven niet overeenkomsti g het
geen in werkelijkhe id is ontva ngen en 
ui tgegeven heeft vastgesteld. 

Ten onrechte hebben Geel . S taten de 
betrokken besluiten mede vern ietigd we
gens strijd met het a lgemeen be la ng, om
dat het h. i. met di t a lgemeen belang 
strij dig wu zijn, indien niet de gevolgen 
der malversatiën, waaraan de vor ige ont
vanger zich heeft schuldig gemaakt, zoo
veel moge lij k zouden worden ten ietgedaan. 
met het oog waarop in de eerste plaats 
wo nauwkeurig mogelij k moet kunnen 
worden vastgesteld hetgeen in werkelijk
heid aan den polder h ad moeten zijn ver
antwoord. ,,Algemeen be lang" is h ier te 
verstaan in den zin van het belang van 
het geheel in tegenstelli ng met dat der 
onderdeel en. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het bero<,p, ingesteld door 

X, te Y, tegen het besl uit van Ged. StatEln 
van Zeeland van 19 Maart 1937, N °. 135, 2e 
a fdeeling, tot vern ietig ing van de besl uit,rn 
der vergadering van ingelanden van den ca
lamiteuzen Borsselepolder van 15 J un i 1932, 
8 November 1933, 27 Ju ni 1934, 12 J uni 1935 
en 17 J uni 1936, tot vastste l I ing van de re ke
ni ngen der inkomsten en ui tgaven des polders 
onderscheidenlij k over de dienstjaren 1931/32 , 
1932/33, 1933/34, 1934/35 en 1935/36; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord , advies van 
15 September 1937, N°. 330; 

Op de voordrach t van Onzen Mi nister van 
Waterstaat van 23 September 1937, La. GG. , 
Afdeeling W aterstaatsrecht; 

0 . dat Ged. Staten de beslui ten de r ver 
gadering van ingelanden hebben vernietigd 
wegens strij d zoo met het a lgemeen belang 
a ls ook, tevens, met de artt. 81-83 (oud ) 
onderscheidenl ijk 80-82 (n ieuw) van het Al 
gemeen Reglement voor de polders of wate r
schappen in Zeeland; 

dat zij daarbij hebben overwogen, da t u it 
een ingesteld onderzoek naar de financieele 
administ rati e van den calami teuzen Borssele
polder is gebleken, dat in de rekeningen over 
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de d ienst jaren 1931/32 tot en met 1935/36 in 
strijd met de a rtt. 81- 83 (oud) onderschei
denlij k 80-82 (nieuw) van het Al_gemeen 
Regl ement voor de polders of wate rschappen 
in Zeeland versche idene ontvangsten en uit
gaven ten onrechte zij n opgenomen, respect ie
velij k daarui t weggelaten; dat de geconsta
teerde fouten en on juistheden zoo ernst ig en 
ta lrij k zijn , dat uit de voormelde rekeningen, 
zooals deze ach tereenvo lgens door de verga
dering van ingela nden zijn vastgesteld, de 
fin ancieele pos it ie des polders in g-eenen 
deele kan worden opgemaakt ; dat het da 11 
ook in strijd met het a lgemeen belang zou 
zij n, indien n iet de gevolgen van de malver 
sati ën, waaraan de vorige ontva nger-griffier 
zich heeft schuldig gemaakt, zooveel mogelijk 
zouden worden te niet gedaan, met het oog 
waa rop in de eerste plaats zoo nauwkeurig 
mogelijk moet kunnen worden vastgesteld het
geen hij in we rkelijkheid aan den polder h ad 
en heeft te verantwoorden ; 

dat van dit beslui t va n Ged. Staten X , te 
Y, bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, da t hij is de gewezen ontvanger-gri ff ier 
van den pol der; dat reeds daarom de bes! ui 
ten, waarbij de polderrekeningen werden 
goedgekeurd en vastgesteld , niet ku nnen wor
den vern ietigd, omdat, anders clan in de ge
meentewet ( art. 259), een eenmaal a fgeslo
ten, goedgekeurde en vastgestelde rekening 
niet meer ka n worden heropend; dat deze 
heropening der rekeningen in het g heel geen 
zin heeft; da t toch , ingeval onregelmatig
heden in de administratie hebben p laats ge
vonden en de on tva nger-griffier is ontslagen, 
zooals i. c. ge chied is, het Al gemeen R egle
ment in a rt . 85 den weg aanwij t, wat er 
dient te gesch ieden ; dat ingeval bepaalde te
korten in de kas worden geconstateerd, di t 
fe it tot uitdrukking komt in de rekening over 
het jaa r , waar in die tekorten zij n geconsta
teerd ; dat het er niets toe doet, of deze te
korten over meerdere jaren hebben geloopen ; 
dat a lzoo onjuist is het motief van Ged. 
Staten, dat de fi nancieele posit ie des polders 
in geenen deele kan worden opgemaakt, daar 
toch u it de re ken ing over het jaar, waarin de 
tekorten werden geconstateerd, de juiste f i
nancieele pos itie van den polder bl ijkt; 

da t hij ui tdrnkkel ijk stelt , dat er va n tekor
ten i. c. geen spra ke is, doch a l leen van ver
keerde boekingen en administratieve fou ten ; 
dat er geen enkel a lgemeen bela ng aa nwezig 
is, om een dergelijken ing rijpenden maatregel 
te nem en als het vern iet igen van de goedkeu
r ingsbeslu iten van polderrekeningen over vij f 
ach tereenvolgende ja ren ; 

da t a rt. 22 va n de W aterstaatswet 1900, 
sprekende over strijd met het a lgemeen be
la ng a ls grond voor vernietig ing, daaronder 
verstaat het a lgemeen belang in den zin van 
het geheel , in tegenstelling met dat der on
derdeelen ; dat Ged. Staten in hun omschrij 
v ing, waa rom het a lgemeen bela ng bij de 
verniet ig ing is betrokken, dan ook a ll een 
spreken va n een bij zonder bela ng van den be
trokken polder; da t het a lgemeen belang or 
n iet bij betrokken is, of u it re keningen van 
voorgaande ja ren a l dan n iet de f inancieele 
positi e van een of anderen pol de r ka n worden 
opgemaakt, indien u it de loopende rekening 

die positie maa r ka n worden gekend; dat het 
ook geen a lgemeen bela ng is, maar een louter 
privé belang van dezen polder, of de fou ten 
van een gewezen ontvanger-griffier zooveel 
moge lij k worden te niet gedaan ; dat toch het 
ve rniet igen van een vaststell ingsbeslu it va n 
een goedgekeurde re ken ing niet de no rmale 
weg is, om een ontvanger-gr iffi e,· aansprake-
1 ijk te stellen voor door hem gemaa kte fou ten 
en door zij n toedoen ontstane tekorten, doch 
het a lgemeen polder reglement den weg aan
wijst, hoe in dergelij k geval te h a ndelen ; 

da t integendeel he t a lgemeen be lang mee
breng t , dat de ontva nger-griffi er zich kan 
verded igen tegen van hem opgevraagde, doch 
doo r hem ontkende tekorten bij die instan tie, 
d ie daarvoor 1s aangewezen, namelijk de 
R ech terlij ke M acht, en het n iet aangaat, dat 
van hem teko rten worden opgeëischt naa r 
aanle iding van eenzijdig door den polder 
achtera f opgestelde i-ekeningen, o p welker 
samenstell ing hij n iet den minsten inv loed 
heeft en waar tegen h ij zich n iet ka n ve rded i
gen ; 

dat ook zonder vern iet ig ingsbeslu it de ad
ministra tie van den polder in orde ka n wor
den gebracht ; 

dat de genoemde beslu iten tot vaststelling 
der rekeningen over de jaren 1931- 1936 even
mi n ku nnen worden vern ietigd op g rond van 
st rijd met het a lgemeen polderreglement voor 
Zeela nd ; dat h et polder reglement in de door 
Ged. Staten gememoreerde artt. 80- 82 aan
geeft, dat er rekening en verantwoord ing 
moet worden gedaan, niet hoe de reke r,i ng 
moet worden gedaan; dat in de dienstjaren 
1931 tot en met 1935 de rekening en verant
woording op norm ale wij ze heeft p laats ge
had en, wanneer er a l m isslagen in de bere
keningen hebben p laats gevonden, di t fe it 
n iet behoort te worden achterhaald door een 
vern iet ig ingsbeslu it op grond , da t in strijd 
zou zij n gehandeld met het gebod tot het doen 
van rekening en vera ntwoording ; da t hei 
polderreglement juist den weg aanwijst in 
art. 85, hoe te handelen, indien de adm ini
stratie van den polder in de war geraak t ; 

0 . dat a r t . 119, paragraaf 1, van het Al
gemeen R eglement voor de polders of water
schappen in Zeeland (art. 121, paragraaf 1, 
oud) bepaalt, dat de vergadering van inge
la nden de haar overgelegde rekening en ve r
a ntwoord ing zonder ui tstel onderzoekt en het 
bedrag der ontvangsten en ui tgaven vaststelt; 

da t bij de ingevolge di t reglementsvoor
schrift door de vergadering van inge la nden 
van den calami teuzen Borsselepolde r genomen 
beslui ten de ontvangsten en uitgaven over de 
ja ren 1931/32 tot en met 1935/36 niet over
eenkomstig hetgeen in werkelijkheid is ontr 
vangen en uitgegeven zij n vastgesteld ; 

dat o. a. blijkens de overgelegde stukken 
over de ja ren 1931/32 tot en met 1934/35 na
gelaten is, ontvangsten aan dijkgeschot, di e 
in fe ite hebben p laats gehad, te verantwoor
den, terwijl onder meer de volgende fi cti eve 
ui tgaaf posten zij n opgenomen: afloss ing obl i
gatiën (1933/34, 1934/ 35 en 1935/36), rente
loos voorschot (1935/36) , dijkgeschot water
keering (1934/35 en 1935/36) , bij drage Spoor
weg M aatsch appij Zuid-Beveland (1935/36); 

da t derhalve de genoemde beslu iten va n de 
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-vergadering van ingela nden van den calami
teuzen Borsselepolder strijden met a rt. 119, 
paragraaf 1, van het Algemeen Reglement, 
.dus met de inrichting van de instelling; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht ingevolge 
art. 22 der Waterstaatswet 1900 die besluiten 
wegens strijd met het Algemeen Reglement 
nebben vernietigd, zij het, dat Wij niet, zoo
als dat college, strij d met de artt. 80, 81 en 
82 van dat Algemeen Reglement aanwezig 
·achten , doch met het vorengenoemd art. 119, 
paragraaf 1; 

dat voorts Ged. Staten de besluiten ten 
onrechte achten te strijden met het algemeen 
belang, aangezien naar Ons oordeel , in aan
merking genomen, dat blijkens de geschiede
nis van de tot standkomiog van art. 22 der 
·waterstaatswet 1900 het algemeen belang in 
den zin van dit artikel is te verstaan in den 
zin van het belang van het geheel in tegen
stelling met dat der onderdeelen, van zoo
danigen strijd hier niet kan worden gespro
ken· 

G~zien de Waterstaatswet 1900 en het Al
gemeen R eglement voor de polders of wa

·terschappen in Zeeland; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden besluit van 
-Ged. Staten, de vorenvermelde beslu iten der 
vergadering van ingelanden van den calami
·teuzen Borsselepol der wegens strijd met de 
inrichting van die instelling te vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

:27 Septèmb er 1937. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 7.) 

Nu de zitting tot het inbrengen van be
zwaren is gehouden op den 12en dag na 
de openbare kennisgeving, bedoeld in art. 
6 2e lid, hebben B. en W. hunne besliss ing 
genomen ronder inachtneming van de wet
telijke voorschriften. en moet deze beslis
sing dus vernietigd worden. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
.J. de Vos, te Zaamslag, tegen het besluit vau 
B. en W. dier gemeente van 3 Mei 1937, 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
•u itbreiden van de electrisch gedreven schoen
-fabriek in het perceel F. N°. 2254, te Zaam
slag; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
•Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 September 1937, N°. 346; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Sociale Zaken van 17 September 1937, N°. 
542 H, Afdee l ing Arbeid ; 

0. dat art. 7 der Hinderwet bepaalt, dat 
,op den 14den dag na de openbare kennisge
ving, bedoeld in het 2de lid van art. 6, g~
legenheid wordt gegeven tot het inbrengen 
van bezwaren tegen het oprichten eener in
sichting ten overstaan van het gemeentebe
stuur· 

dat ' in dit geval de openbare kenn isgeving 
is gedaan op 31 Maart 1937, met vermelding, 
,dat op 12 April 1937 gelegenheid zou worden 
_-gegeven tot het inbrengen van bezwaren; 

dat dan ook op 12 April 1937, derhalve op 

den 12den dag, de zitting tot het inbrengen 
van bezwa ren is gehouden; 

dat mitsdien B. en W. van Zaamslag hunne 
beslissing hebben genomen zonder inachtne
ming van de wettelijke voorsch1·iften ; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

30 Septe1nber 1937. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 3 lid 3 en 113.) 

De mededeeling van een gemeentelijk 
Scheidsgerecht, gedaan in den vorm van 
een brief aan den ki ager, verstaat de 
C. R. v. B. als een uitspraak van dat 
Gerecht, waartegen beroep is in te stell en. 

Een verwek om herziening van een uit
spraak (van een !ageren rechter) moet 
gericht worden tot den hoogsten rechter, 
zoo deze die uitspraak heeft bevestigd. 

Uitspraak in zake: 
H. J . Bakx, wonende te Schaesberg, klager, 

niet verschenen, 
tegen: 

het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Schaesberg, verweerder, verte
genwoordigd door den Burgemeester, niet ver
schenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken ; 
Wat aangaat de feit en van het twistgedi,,g: 
0. dat klager bij brief van 28 Februari 

1937 zich heeft gewend tot het Scheidsgerecht 
voor de werklieden in dienst der gemeente 
Schaesberg met het verzoek het aan hem bij 
verweerders besluit van 4 Mei 1934 verleende 
ontslag als gemeentewerkman (wegwerker) , 
ingaande 6 Mei 1934, n ietig te verklaren en 
te beslissen, dat hij wederom in dienst dier 
gemeente moet worden gesteld; 

0. dat het genoemde Scheidsgerecht hem 
naar aanleiding van dien brief op 27 April 
1937 heeft medegedeeld - zulks op gronden, 
waarnaar hier verwezen wordt -, dat hij het 
recht mist tot het instellen van beroep en 
zijn klaagschrift mitsdien niet in behandeling 
kan worden genomen, welke mededeeling ein
digt met deze al inea: ,.Aangezien ook niet 
is gebleken van eenige omstandigheid die bij 
de behandeling van de klacht niet aan het. 
scheidsgerecht bekend was en d ie op zichzelf 
of in verband met andere feiten of omstan
digheden ern tigen twijfel doet ontstaan aan 
de juistheid der uitspraak, zijn er geen ter
men aanwezig om de gegeven uitspraak te 
herzien of een nieuw onderzoek te begin
nen''· o: dat k lager tegen vorengenoemde mede
deeling van het Scheidsgerecht tijd ig in he 
roep is gekomen bij dezen Raad, en op de 
bij aangevuld klaagschrift aangevoerde gron
den heeft verzocht te willen bevorderen, dat 
alsnog deze zaak zal worden behandeld en 
aan hem recht zal -wedervaren ; 

0. dat bij contra-memorie is verzocht het 
klaagschrift van H. J. Bakx niet-ontvankelijk, 
subsidia ir ongegrond te verklaren; 
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In 1·echte: 
0. dat deze Raad de vorenomschreven mede

deel ing van het Scheidsgerecht voor de werk
lieden in dienst der gemeente Schaesberg 
verstaat als een uitspraak van dat Scheids
gerecht, waarbij klager niet-ontvankelijk is 
verklaard in zijn beroep tegen het besluit van 
verweerder d.d. 4 Mei 1934; 

0. dat klager reeds vroeger, nl. op 17 Mei 
1935, ter zake van voormeld besluit beroep 
heeft ingesteld bij het Scheidsgerecht, doch 
in dat beroep bij uitspraak, waarvàn de re
dactie definitief is vastgesteld op 27 Septem
ber 1935, niet-ontvankelijk is verklaard; 

0. dat deze Raad bij uitspraak van 2 Jan. 
1936 o. m. heeft overwogen, dat klager "bij 
de bestreden uitspraak terecht niet-ontvanke
lijk i verklaard in zijn bij het Scheidsgerecht 
ingestelde klacht;" en op die overweging de 
uitspraak tot niet-ontvankelijk-verklaring van 
het Scheidsgerecht heeft bevestigd; 

0. dat daarmede tot in hoogste instantie 
beslist was, dat het besluit van verweerder 
d.d. 4 Mei 1934 onaantastbaar was geworden 
en klager met ingang van den in dat besluit 
genoemden datum - zijnde 6 Mei 1934 -
ontslagen was als gemeentewerkman (weg
werker); 

0. dat, nu in het Reglement voor de werk-
1 ieden in dienst der gemeente Schaesberg 
geen bepaling voorkomt, waarin het beroep 
tegen besluiten van een orgaan dier gemeente 
op het meergenoemde Scheidsgerecht ook 
opengesteld wordt voor gewezen werklieden, 
reeds op dezen grond, dat blijkens het voren
staande klager op 28 Februari 1937 - den 
dag, waarop hij zich met den in de eerste 
feitelijke overweging genoemden brief tot dat 
Scheidsgerecht heeft gewend - geen w.irk
man in dienst der genoemde gemeente meer 
was, voor hem geen beroep op het Scheidsge
recht openstond, zoodat dit hem terecht in dat 
beroep niet ontvangen heeft; 

0. dat in de laatste alinea van de uitspraak 
van het Scheidsgerecht onder oogen gezien 
wordt de mogelijkheid, dat klager's brief van 
28 Februari 1937 niet als een klaagschrift, 
maar als een verzoek om herziening der in 
kracht van gewijsde gegane uitspraak van dat 
Scheidsgerecht, d.d. 27 September 1935 moet 
worden opgevat, ofschoon de bewoordingen 
van dien brief feitelijk geen steun tot die 
opvatting bieden; 

0. dat het verzoek om herziening van de 
laatstgenoemde uitspraak van het Scheidsge
recht niet gericht behoort te worden tot dat 
Scheidsgerecht, vermits dit niet bevoegd ge
acht kan worden een uitspraak te herzi n, c q. 
te wijzigen, welke de hoogste rechter, immers 
deze Raad bij zijn uitspraak van 2 J anuari 
1936, heeft bevestigd, waarbij deze Raad even
wel - zij het ten allen overvloede - wil op
merken dat hem geen termen bekend zijn, 
waarop met vrucht de herziening van zijn 
genoemde uitspraak zou kunnen worden ver
zocht; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, zooals deze Raad 
die meent te moeten verstaan, behoort te wor
den bevestigd; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 
L. 1937. 

Septe·1nbe1· 1937. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Wachtgeld
besluit art. 4.) 

De voor den duur van het wachtgel d in 
aanmerking komende diensttijd moet be
rekend worden naar het oogenblik van het 
ontslag uit de betrekking, waarvoor het 
wachtgeld verleend zal worden; nadien 
kan met name niet meer r chtsgeldig ge
nomen worden een besluit, waarbij de 
diensttijd van vroegere betrekkingen nog 
in aanmerking genomen wordt bij de be
i-ekening van een wachtgeld voor die be
trekkingen. 

Uitspraak in zake : 
J. Dijkstra, wonende te Zaandam, klager, in 

persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman Mr. K. J . van 
Nienkerken, advocaat te Amsterdam, 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden : Mr. W. de 
Koning, referendaris bij de afdeeling Pensioenen 
en Wachtgelden van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, wonende te 's-G ravenhage 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bo_venge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
O. dat verweerder bij besluit van 21 ept~m

ber 1936, Afdeeling P. en W., n°. 1382, heeft 
goedgevonden en verstaan aan J. Dijkstra, 
voornoemd, wien om een der redenen, bedoeld 
bij artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 
3 Augustus 1922, S. 479, zooals dat later is 
gewijzigd, met ingang van 1 eptember 1936 
eervol ontslag is verleend als leeraar aan de 
Rijkskweekschool voor onderwijzers en onder
wijzeressen te Zaandam, een wachtgeld toe te 
kennen ten bedrage van : 
f 5348 per jaar van l ept. 1936 tot 1 D ec. 1935, 
f 4546 per jaar van 1 Deo. 1936 tot 1 Mrt. 1937, 
f 3744 per jaar van 1 l\1rt. 1937 tot l Mrt. 1942, 
f 3209 per ja-ar van 1 Mrt. 1942 tot 1 Mrt. 1947, 
f 2674 per jaar van 1 l\1rt. 1947 tot 1 Sept. 194 ; 

rustende dit besluit op de overwegingen, dat 
de laatstgenoten wedde van belanghebbende 
bedraagt f 5045, vermeerderd met een tijdelijke 
kindertoelage ad f 303, en dat hij kostwinner is 
van een gezin ; 

0. dat verweerder bij besluit van 31 Mei 1937, 
beschikkende op het bezwaarschrift van J. 
Dijkstra tegen de regeling van den duur van 
het hem toegekende wachtgeld als gewezen 
leeraar aan de Rijkskweekschool voor onder
wijzers en onderw\jzoresscn t e Zaandam, voor
zoover daarbij niet in aanmerking is genomen 
zijn diensttijd van 18 0ctober 1909 tot en met 
31 0ctober 1923 a ls ond rw\jzer bij hot open
baar la<Yer onderwijs en van l November 1923 
tot 1 S~ptember 1924 als onderwijzer aan de 
R\jksnormaallessen te Zaandam, gelet op het 
advies van de Commissie, bedoeld in artikel 12 
van het Wachtgeldbesluit, en overwegende, dat 
met den inhoud van dat advies kan worden 
ingestemd, heeft goedgevonden het bezwaar 
ongegrond te verklaren ; 

0. dat klager van dit be luit tijdig in beroep 
is gekomen bij dezen Raad en bij klaagschrift 

22 
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verzoekt, dat deze Raad zal verstaan, dat hem 
ook van 1 September 1948 tot 10 Juli 1954 of 
zooveel eerder als hij, die is geboren 10 Juli 
1889, in de termen valt om pensioen te genieten, 
wachtgeld moet worden toegekend van f 2674 
per jaar, zijnde 50 % van zijn laat telijk genoten 
wedde; 

O. dat de gemachtigde van verweerder bij 
contra-memorie heeft geconcludeerd tot onge
grond-verklaring van het beroep; 

In rechte: 
0. dat de vraag, welke partijen verdeeld 

houdt, deze is, of bij de vaststelling van den 
duur van klagers wachtgeld bij het bovenge
noemde besluit van 21 September 1936, rekening 
had moeten worden gehouden met den tijd, ge
durende welken hij als onderwijzer bij het open
baar lager onderwijs en vervolgens als onder
wijzer aan de Rijksnormaallessen te Zaandam 
i werkzaam geweest ; 

0. dat, nu l<lager van 18 October 1909 tot 
en met 31 October 1923 als onderwijzer bij het 
openbaar lager onderwijs en van 1 November 
1923 tot 1 September 1924 als onderwijzer aan 
de Rijksnormaallessen te Zaandam is werkzaam 
geweest, zonder dat hij, toen hij uit laat stge
noemde betrekking - wegens opheffing van 
die Normaallessen - werd ontslagen, een 
wachtgeld heeft aangevraagd of hem een wacht
geld is toegekend, ingevolge artikel 4, onder d, 
van het Koninklijk Besluit van 3 Augustus 
1922, S. 479, zooals dit thans luidt, deze dienst
tijden bij de berekening van den duur van 
klagers wachtgeld, hetwelk hem werd toege
kend in verband met het hem verleende eer
volle ontslag als leeraar aan de Rijkskweek
school voor onderwijzers en onderwijzeressen 
te Zaandam, wegens opheffing van die betrek
king, mede in aanmerking hadden moeten zijn 
gebracht; 

0. dat hieruit volgt, dat het be treden be
sluit van 31 Mei 1937 en daarmede het besluit 
van 21 September 1936, voor wat betreft den 
eindtermijn van het verleende wachtgeld, niet 
in stand kunnen blijven en behooren te worden 
nietig verklaard ; 

O. dat, nu de in de tweede rechtsoverweging 
vermelde diensttijden voor de berekening van 
den duur van kJar,ers wachtgeld medetellen en 
dit wachtgeld, ge~ien zijn leeftijd en gelet op 
het bepaalde in artikel 8, lid 1, van meerge
noemd Koninklijk Besluit, nog doorloopt, tot
dat hij in de termen komt om pensioen te ge
nieten alsnog moet worden verstaan, dat aan 
klager ook van 1 September . 1948, totdat hij 
in de tern1en komt om pensioen te gemeten, 
een wachtgeld behoort te worden toegekend 
en wel ten bedrage van f 2674 per jaar, zijnde 
50 % van zijn laatstelijk genoten wedde ; .. 

0. dat nu weliswaar verweerder - kenneliJk 
met het oog op de uitspraak van dezen Raad 
van 25 Maart 1937, D. N°. K . 2 (A. B. 1937, 
blz. 575, Red.), in een soortgelijke zaak gegeven 
als welke thans aan de orde is - bij besluit 
van 26 Mei 1937 heea goedgevonden : 

10. aan J. Dijkstra ter zake van het hem 
met ingang van 1 September 1924 verleende 
eervolle ontslag als onderwijzer aan de Rijks
normaallessen te Zaandam een wachtgeld toe 
te kennen tot de bij dat besluit genoemde 
bedragen over de bij dat besluit aangegeven 
tijdvakken ; 

2°. met toepassing van artikel 6 van het 
wachtgeldbesluit het onder 1 ° toegekende 
wachtgeld te verminderen tot "nihil" van 
1 September 1924 tot 14 Juli 1939 ; 

blijkbaar van meerring zijnde, dat door dit 
besluit het besluit van 21 Septem her 1936 tegen 
nietigverklaring door dezen Raad zou worden 
veilig gesteld , doch deze ]foacl die meening niet 
kan deelen, omdat voor de beantwoording van 
de vraag, of het bestreden besluit, van 21 Sep
tember 1936, al dan niet, feitelijk of rechte.os. 
met de ten deze in aanmerking komende alge
meen verbindende voor chriften strijdt, de toe
stand moet worden beoordeeld naar het oogen
blik van het ontslag als leeraar aan de Rijks
kweekschool voor onderwijzers en onderwijze
ressen te Zaandam en op dat oogenblik een be
sluit tot toekenning van wachtgeld t er zake 
van het vorige ontslag niet bestond ; 

0 . dat hieruit volgt, dat het besluit van 
26 Mei 1937 voor de beslissing van dit beding 
als niet bestaande moet worden aangemerkt; 

Rechtdoende in naam der Kon ingin ! 
Verklaart het beroep gegrond ; 
Verklaart het besluit van verweerder van 

31 Mei 1937, alsmede dat van 21 September 
1936 - dit laatste voor wat betreft den eind
termijn van het verleende wachtgeld - nietig : 

Verstaat, dat aan klager ook van 1 September 
1948 totdat h.\i in de termen komt om pensioen 
te genieten, een wachtgeld moet worden toe
gekend van f 2674- per jaar, zijnde 50 % van 
zijn laatstelijk genoten wedde. 

(A. B.) 

30 Septemb e,· 1937. UITSPRAAK vau den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 Art. 58 l e lid). 

De C. R. v. B. heeft niet de overtuiginr, 
bekomen, dat de in het strafbesluit kenne
lijk telastegelegde fraude is gepleegd. Dat 
besluit wordt daarom nietig verklaard . 
ook al valt overigens de welgebleken slor
digheid van den ambtenaar zeer te laken. 

Uitspraak in zake : 
Het College van Burgem,eester en Wethouders 

der gemeente ' s-Gravenhage, klager/verweerder. 
vertegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzittingen als gemach
tigde is opgetreden Mr. Dr. J. J . Boasson, ge
meentesecretaris van 's-Gravenhage, wonende 
aldaar, 

tegen: 
X., wonende te 's-Gravenhage, verweerder/ 
klager, in persoon ter openbare terechtzittingen 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, advocaat 
te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien, enz. ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat Burgemee ter en Wethouders van 

's-Gravenhage - gelet op de rapporten van 
den Gem,eentelijken Accountantsdienst van 
25 Januari 1937, N°. 2189, van 29 Januar i 
1937, N°. 2189n, en van 4 Februari 1937, 
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N°. 2189nr; gelet op hun besluit van 26 Januari 
1937, Ag. N°. 5929 Kab., Afd. S. Z., en mede 
gelet op de artikelen 48 en 51 van het Ambte
narenreglement - bij besluit van 12 Februari 
1937 hebben besloten: 

1°. X., Administratief Ambtenaar C. ter 
Gemeentesecretarie, wegens het plegen van on
regelmatigheden ten aanzien van hem in beheer 
toevertrouwde gelden t e straffen met niet-eervol 
ontslag uit den gemeentedienst, met ingang 
van 15 Februari 1937; 

2°. aan X. voornoemd gedurende den ter
mijn van beroep op het Gemeentelijk Scheids
gerecht en - bij imtelling van beroep - zo.o
lang het Scheidsgerecht geen uitspraak heeft 
gedaan, den toegang tot het werk en de dienst
gebouwen te ontzeggen, met inhouding van 
wedde; 

berustende dit besluit op de navolgende over
wegingen : enz. ; 

I n reGhte : post alia ; 
0. dat, blijkens de laatste overweging van 

het bestreden besluit - waarin wordt aange
nomen, dat X. het ten deze geconstateerde 
kastekort ad f 976.30, heeft doen ontstaan door 
gelden te gebruiken voor andere doeleinden 
dan waarvoor zij bestemd waren en zich der
halve aan misbruik van vertrouwen heeft schul
dig gemaakt - met de ontslagreden : het plegen 
van onregelmatigheden ten aanzien van hem 
in beheer toevertrouwde gelden, kennelijk is 
bedoeld het plegen van fraude te dien aanzien, 
welke fraude dan zou moeten zijn gebleken uit 
hetgeen tevoren in dat besluit is overwogen; 

0. dat het Scheidsgerecht als uiterst be
zwarend voor X. heeft beschouwd hetgeen in 
het be,luit sub 3 is vermeld, omdat hij door 
het laten onderteekenen der bedoelde chèque 
door den waarnemend-chef voorkwam, dat de 
chef kon informeeren naar de noodzaak van 
het opnemen der extra-bedra~en; 

0. dat echter voor dezen Raad is komen vast 
te staan, dat het doen onderteekenen van 
chèques door den waarnemend-chef volkomen 
normaal was, zoodat het sub 3 vermelde in geen 
enkel opzicht als bezwarend voor X. mag wor
den aangemerkt; hebbende trouwens de ge
machtigde van klag,ir /verweerder ter terecht
zitting van dezen Raad van 3 Juni 1937 uit
drukkelijk verklaard, dat de zinsnede sub 3 als 
vervallen kan worden beschouwd ; 

0. dat de Raad voorts op grond van de ge
dingstukken - waaronder mede een afschrift 
van het vonnis der Arrondissements-Rechthank 
te 's-Gravenhage van 15 Juni 1937, roudende 
vrijspraak van de aan X. ten laste gelegde ver
duistering van f 978.80 en het te zijner terecht
zittingen aangev:oerde niet de overtuiging heeft 
kunnen bekomen, dat het geconstateerde kas
tekort is te wijten aan fraude van X ., zooc'at 
de eenige grond, waarop het ontslagbesluit 
berust, daaraan komt te ontvallen ; waarbij de 
Raad echter wil opmerken, dat wel gebleken 
is, hetgeen X. ook heeft erkend, dat deze bij 
het voeren van zijn administratie en het beheer 
der hem toevertrouwde gelden slordig en non
chalant is geweest, en dat de waarschijnlijkheid 
groot i9, dat mede daardoor is veroorzaakt, 
dat het bedrag van de ten tijde van de uitge
oefende controle in kas aanwezige gelden niet 
overeenstemde met hetgeen, volgens het door 

hem aa,ngchouden kasboek, althans adminis
tratief aanwezig zou moeten zijn, welke slordig
heid en nonchalance in een ambtenaar zeer 
zeker ernstig zijn te laken, doch waarover deze 
Raad in casu niet verder heeft te oordeelen : 

O. dat mitsdien het be;;treden ontslagbesluit. 
als missende fe itelijken grond, strijdt met het 
bepaa,lde in artikel 48 van voormeld Am.bte
narenreglement, zoodat, met vernietiging van 
de uitspraak van het Scheidsgerecht, bedoeld 
besluit moet worden nietig verklaard; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep van kla,ger/verweerdcr 

ongegrond en da,t van X. gegrond ; 
Vernietigt de uitspraak van opgemekl 

Scheidsgerecht van 3 Maart 1937 : 
Verklaart nietig het besluit van Burgemees

ter en Wethouders van 's-Gravenhage van 
12 Februal'i 1937. 

(A.B.) 

4 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 16.) 

Appellant kan als godsdienstonderwijzer 
bij de Ned. Herv. Kerk niet worden aange
merkt als bedienaar van den godsdienst in 
den zin van art. 16 onder a, en behoort 
voor het overige ook niet tot de personen, 
in art. 16 aangegeven, aan wie om de reden, 
genoemd in art. 12 l • lid onder d, vrijstel
ling van den dienstplicht is te verleenen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Willem Johan Adolf de J agher, dienstplich
tige der lichting van 1924 uit Stad-Delden . 
wonende te Slijk Ewijk, gemeente Valburg. 
tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Defensie van 24 Juli 1937, VIIe Afd., n°. 298 
V, waarbij hem vrijstelling van den dienst
plicht wegens het verkeeren in een geval, als 
bedoeld in art. 12, eerste lid, d der Dienst
pi ichtwet, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 September 1937, n°. 393; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 28 September 1937, VIIe Afd .. 
n°. 214 V; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat zij , die de be
trekking bekleeden van godsdienstonderwijzer. 
niet behooren tot de personen, vermeld in een 
der bij het Dienstplichtbesluit (Stbl. 1929. 
n°. 21, 1931, n°. 91) behoorende tabellen, be
treffende het verleenen van vrijstelling we
gens het bekleeden van een geestelijk of een 
godsdienstig menschlievend ambt of het in 
opleiding zijn voor een zoodanig ambt; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat, 
hij als godsdienstonderwijzer catechisatie-on
derwijs geeft, huis- en ziekenbezoek aflegt en 
spreekbeurten vervult en zoodoende een gods
dienstig menschlievend ambt bekleedt; dai, 
al komt het ambt van godsdienstonderwijzer 
niet voor in een der bij het Dienstplichtbe
sluit (Stbl. 1929, n°. 21, 1931, n°. 91) be
hoorende tabellen betreffende het verleenen 
van vrijstelling wegens het bekleeden van een 
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geestelijk of godsd ienstig menschlievend ambt, 
de Dienstpl ichtwet of het Dienstplichtbesluit 
de gelegenheid vrijlaat de groep genoemde 
personen uit te breiden; dat hij , gezien zijn 
werk, meent ook in aanmerking te kunnen 
komen voor vrijstelling; 

0. dat de appellant als godsdienstonderwij
zer bij de N ederlandsch H ervormde Kerk 
niet kan worden aangemerkt als bedienaar 
van den godsdienst, in den zin van art. 16, 
onder a, van de Dienstplichtwet; 

dat hij ook voor het overige niet behoort 
tot de personen, in art. 16 aangegeven, aan 
wie om de 1·eden, genoemd in art. 12, l e lid, 
onder d, der wet, vrijstelling van den dienst
pi icht is te verleenen; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast enz. 

(A.B.) 

5 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Terecht heeft het gemeentebestuur zich 
op het standpunt gesteld, dat het in het be
lang van een goede stedebouwkunclige ont
wikkeling der gemeente noodzakelijk is, 
den woningbouw zooveel mogelijk in enkele 
bebouwingskernen te concentreeren, nu het 
een gemeente geldt, welke overwegend 
landbouwterrein omvat. 

Er besta.at geen bezwaar tegen de be
stemming van gronden voor landbouw en 
veeteelt en voor de voor de uitoefening rlaar
van vereischte gebouwen, evenmin als tegen 
de bestemming tot tuinbouw en de daar
voor vereischte gebouwen. 

Er is geen grond om, alleen in verband 
met het feit, dat zulks voor appellant om 
een buiten de toepassing der Woningwet 
gelegen reden (i.c. een bouwverbod inge
volge de Luchtvaartwet) misschien van 
belang zou kunnen zijn, aan de terreinen 
van appellant in het uitbreidingsplan een 
andere bestemming te geven dan volgens 
dit plan voor clie gronden doelmatig is. 

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

1 °. J . B. van de Berg, te Amsterdam, als 
lasthebber van de Directie der Naamlooze 
Vennootschap Levensverzekering Maatschap
pij "Utrecht", gevestigd te Utrecht, en van 
Dirk Uithol en H endrik Uithol, beiden te 
H aarlemmermeer, en 2°. de Weduwe G. Knib
be, te Nieuwer-Amstel , tegen het besluit vall 
Ged. Staten van oordholl a nd van 11 No
vember 1936, N °. 223, tot gedeeltelijke goed
keuring van een uitbreidingsplan c.a, van de 
gemeente H aarlemmermeer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
28 J uli 1937, N °. 285; 

Op de voordracht va n Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken van 29 September 1937 
N°. 7264 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting; 

0. dat Ged. Staten van Noordholl and bij 
hun evenvermeld besluit aan het besluit van 
den raad der gemeente Haarlemmermeer d.d. 
24 October 1935 en het daarbij vastgeste lde 
plan van uitbreiding met bijbehoorende be
bouwingsvoorschriften voor het [edeelte van 
de gemeente, gelegen in de nabiJheid van de 
luchtvaarthaven -Schiphol , goedkeuring heb
ben verleend, evenwel met uitzondering van 
de gedeelten, omringd door de op het plan 
getrokken puntlijnen in roode kleur; 

dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben over
wogen, dat door onderscheidene reclamanten 
als bezwaar is aangevoerd, dat in het voor
liggende uitbreidingsplan, in strijd met de 
desbetreffende bepalingen van de Woningwet, 
en het Woning-besluit, versch ill ende gronden 
zijn bestemd voor landel ijke doeleinden door 
de aanwijzing van de bestemming hetzij voor 
landbouw en veeteelt, hetzij voor tuinbouw, 
zulks terwijl, naar hunne zienswijze, het u it
breidingsplan geen ander doel mag hebben 
dan het aanwijzen van de bestemming van 
de gronden, waarop de toekomstige bebouwing 
zich zal uitbreiden, tot staving van welke 
zienswijze een beroep wordt gedaan op Onze 
besluiten van 23 December 1935, N°. 20 en 
9 Januari 1936, N°. 38, betrekking hebbend 
op plannen van uitbreiding onderscheidenlij k 
van de gemeenten Heerlen en Haarl em; dat, 
wat dit bezwaar betreft, in tegenstelling met 
hetgeen te dezer zake door de reel amanten is 
naar voren gebracht, uit Onze aangehaalde 
besluiten geenszins valt af te leiden, dat het 
aanwijzen van de bestemming voor landelijke 
doeleinden in een uitbreidingsplan, volgens 
de opvatting van de Kroon, in strijd zou zijn 
met inhoud en strekking der desbetreffende 
bepalingen van de Woningwet en het ,vo
ningbesluit en mitsdien onder alle omstandig
heden ontoelaatbaar zou zijn te achten; dat 
dit o. m. blijkt uit het antwoord, hetwel k 
door Onzen Minister van Sociale Zaken werd 
gegeven op de schriftelijke vragen, in ver
band met Onze gemelde beslui ten gesteld door 
het lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal , den heer Dr. Th. van der Waer
den; dat ook uit Ons besluit van 25 Septem
ber 1936, N °. 52, waarbij het bes luit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland d.d. 17 De
cember 1935, tot goedkeuring van een uitbrei
dingsplan der voormalige gemeente Zegwaart, 
werd vernietigd. geen andere conclusie kan 
worden getrokken, dan dat de Kroon in dit 
speciale geval de aanwijzing van de bestem
ming voor landelijke doeleinden niet toe laat
baar acht en wel wegens hare ondoelmatig
heid; dat intusschen, wil het aanwijzen van 
de bestemming van bepaalde terreinen voor 
landelijke doeleinden geoorloofd zijn, zal moe
ten vaststaan, dat eene dergelijke aanwijzing 
ook inderdaad als doelmatig is aan te mer
ken; dat van zoodanige doelmatigheid even
wel niet is gebleken ten aanzien van de in het 
uitbreidingsplan gelegen terreinen van de re
cl amanten, onder 4, 7 en 9 vermeld (te weten 
de N aam!. Vennootschap J. Roosen's Bouw
bedrijf, gevestigd te Haa rlem, de Vennoot
schap onder Firm a Witziers en Hooning . ge
vestigd te Rijk/Haarlemmermeer, en H. Meek
hof, notaris te Amsterdam) en evenm in ten 
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aanzien van de aan den reclamant P. Franzen 
toebehoorende gronden, voor zoover deze be
noorden de Kromme Tocht zijn gelegen; dat 
integendeel uit de door het gemeentebestuur 
van Haarlemmermeer zoowel schriftelijk als 
mondeling verstrekte inlich t ingen is a f te 
leiden, dat met betrekking tot een deel der 
vorenbedoelde terreinen de mogelijkheid van 
bebouwing alsnog in nadere overweging zal 
worden genomen, terwijl met de bestemming 
van het overige deel voor landelijke doelein
den niet anders wordt beoogd dan deze gron
den voorloopig vrij te houden van bebouwing, 
zulks ten behoeve van de verwezenlijking van 
toekomstige mogelijkheden in verband met de 
ontwikkeling van de luchtvaarthaven Schip
hol · dat mitsdien het uitbreidingsplan, voor 
zoo~er op de bovenbedoelde terreinen betrek
king hebbend, niet voor goedkeuring in aan
merking kan komen; dat eeni ge reclamanten 
(waaronder de Directie der Naamlooze V en
nootschap Levensverzekering Maatschappij 
"Utrecht", Dirk Uithol, H endr ik Uithol en 
de weduwe G. Knibbe ) zich op het standpunt 
stellen, dat hunne terreinen in stede van voor 
landelijke doeleinden h adden moeten worden 
bestemd voor de stichting van woonwijken; 
dat dit standpunt evenwel niet houdbaar is, 
gezien de verspreide li gging en de groote op
pervlakte van de bedoelde terreinen, in ver
band met de behoefte aan woningen in het 
onderhavige gebied; dat de teneinen, die in 
het voorliggende uitbreidingsplan voor bebou
wing zijn aangewezen en die, welke elders in 
deze omgeving voor dit doel kunnen worden 
benut, ruimschoots voorzien in de behoefte aan 
terreinen voor woningbouw in de eerstvolgen
de jaren ; dat inwilliging van de wenschen 
van de reclamanten op dit punt zou leiden tot 
het ontstaan van eene onordelijke, versnipper
de bebouwing met woningen, waaraan geen 
behoefte bestaat en als gevolg daarvan tot 
onevenredig hooge openbare uitgaven voor de 
behartiging van onderscheidene publieke be
langen; dat aanwijzing van de onderhavige 
terreinen voor landelijke doele inden, vooral 
ook indien gelet wordt op de groeiende be
hoefte aan cultuurgrond, welke zich in dit 
deel der gemeente Haarlemmermeer doet g-e
voelen, als gevolg o.a. van de voortdurende 
uitbreiding van de stedelijke bebouwing in 
de gemeente Amsterdam en van de uitvoer ing 
van het Amsterdamsche boschplan, a ls doel
matig is te beschouwen,; dat de door de Di
rectie der Naamlooze Vennootschap Levens
verzekering Maatschappij "Utrecht", Dirk 
Uithol en Hendrik Uithol geopperde bezwa
ren, voor zoover zij niet reeds in het voren
staande zijn behandeld, in hoofdzaak hierop 
neerkomen, dat de terre inen van de recl aman. 
ten voor het grootste gedeelte niet in het uit
breidingsplan zijn opgenomen , terwijl toch 
deze terreinen, naar zij meenen, voor beb0u
wing bij uitstek geschikt zouden zijn ; dat. 
wat deze bezwaren betreft, nog daargel at.en 
of de recl am anten in deze bezwaren, welke 
betrekking hebben op bui ten het pl a n ge
legen gronden, kunnen worden ontvangen, in 
de behoefte · aan bouwterreinen in dit deel der 
gemeente, gelijk ook boven reeds werd te 
kennen gegeven, in ruim~ mate is voorzien, 

zoodat het uit een stedebouwkundig oogpunt. 
onjuist zou zijn, indien het geheele terreinen
complex van de reclamanten alsnog in het 
uitbreidingsplan zou worden opgenomen met 
bestemming van deze terre inen tot bouwgrond; 
dat de adressanten nu wel van oordeel kun
nen zijn, dat hunne terreinen zich beter, al 
thans zeker niet minder goed, voor woning
bouw leenen, dan andere perceelen, ten aan
zien waarvan het stichten van woonwijken wel 
mogelijk is, doch dat de beslissing omtrent de 
vraag welke gronden in de eerste plaats in 
aanmerking komen om voor bebouwing te 
worden ontsloten, niet bij de particuliere 
grondeigenaren, doch bij de overheid berust; 
dat door Mevrouw de Weduwe G. Knibbe, be
h alve de bedenkingen hierboven rneds behan
deld, de volgende bezwaren tegen het uit
breidingsplan zijn ingebracht : a. dat het plan 
in zooverre ondoelmatig is, dat niet in de 
onmiddellijke omgeving van de luchtvaa rt
haven Schiphol op ruime schaal terrE>•nen 
voor het oprichten van woningen zijn aange
wezen ; b. dat het plan inbreuk maakt op d,, 
rechten van de e igenaren der gronden, gren
zende aan het luchtvaartterrein en wel in 
dien zin, dat, door deze gronden van bebou
wing uit te sluiten, aan de bedoelde e igena
ren het uitzicht wordt ontnomen op de sch ade
loosstelling, welke hun anders zou toekomen, 
indien op hunne terreinen krachtens de Lucht
vaartwet een bouwverbod zou worden gelegd ; 
c. dat de gemeenteraad van H aarlemmermeer 
zich door de vaststelling van dit uitbreidings
plan, voor zooveel de terreinen in de onmid
dellijke nabijheid van het luchtvaartterrein 
Schiphol betreft, heeft begeven op het gebied 
van den Rijkswetgever; dat, wat deze bezwa
ren aangaat , hun college meent te moeten 
overwegen: a. dat bij het opmaken van het 
uitbreidingsplan voor dit gedeelte van de ge
meente wel degelijk rekening is gehouden met 
de behoefte aan woningen, 'niet alleen voor 
den middenstand, doch ook voor de arbe iden
de bevolking, in de omgeving van het lucht
vaartterrein Schiphol ; dat, wat den bouw van 
arbeiderswoningen betreft, speciaal langs den 
Sloterweg nog voldoende gelegenheid is ge
geven voor dezen bouw, terwijl voorts langs 
den Nieuwen Meerdijk en den Schipholdijk 
nog vele open terreinen aanwezig zijn, die voor 
woningbouw bij uitstek geschikt zijn te ach 
ten; dat op den duur wellicht nog meer ter
reinen voor bebouwing zullen dienen te wor
den ontsloten, doch dat er daarbij naar zal 
dienen te wor·den gestreefd deze nieuwe be
bouwingen zooveel mogelijk te doen aanslui
ten aan de bestaande bewoningskernen, zooals 
bijvoorbeeld de B adhoevebuurt; dat de be
trekkelijk geringe a fstand tusschen zoodanigP 
nieuwe woonwijken en het vliegveld Schiphol 
in redelijkheid niet a ls bezwaar tegen deze 
oplossing kan worden aangevoerd; dat het uit 
een stedebouwkundig oogpunt niet verant
woord zou zijn, indien op de aan het lucht
vaartterrein Schiphol g renzende gronden van 
de reclamante de mogelijkheid tot het ont
staan van een geheel op zichzelf staande 
woonwijk, los van de overige bewoningsker
nen, zou worden geopend; b. dat, indien de 
gemeente H aarlemmermeer, louter op grond 
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van srodebouwkundige overwegingen en der
halve niet om beweegredenen van vliegtech
nischen aard, het ontstaan van eene min of 
meér dichte bebouwing op de onderwerpelijke 
t,erreinen meent te moet.en tegengaan, dit in 
geen enkel opzicht in strijd komt met de be
palingen van de Luchtvaartwet, welke uit
sluitend beoogt de veiligheid van het lucht
vaartverkeer, speciaal bij het opstijgen en 
het dalen, te bevorderen; dat het a llermin$t 
zeker is, dat de reclamante, ook indien hare 
gronden niet in het onderhavige uitbreidings
plan zouden zijn betrokken, te eeniger tijd 
aanspraak op eene schadeloosstelling krach
tens de Luchtvaartwet wu krijgen, doch dat, 
zelfs a l ware dit wel het geval , de verminde
ring van de aanspraken van de reclamante in 
deze tengevolge van de uit het uitbreidings
plan voortvloeiende beperking van de moge
lijkheid van bebouwing van hare terreinen, 
geen grond kan opleveren om ten opzicht,e 
van de reclamant,e een ander standpunt in te 
nemen dan ten aanzien van eiken anderen 
grondeigenaar, wiens terreinen inge-volge het 
uitbreidingsplan evenmin voor bebouwing op 
min of meer ruime schaal in aanmerking ko
men; dat trouwens, vooropgesteld, dat de uit 
het uitbreidingsplan voortvloeiende beperking 
van de bebouwingsmogelijkheid uit stede
bouwkundig oogpunt noodzakelijk is te ach
ten, deze beperking ten aaniien van de toe
passing van de Luchtvaartwet geheel op één 
lijn is te stellen met elke andere beperking, 
hetzij van feit,elijken, hetzij van wettelijken 
aard in de mogelijkheid tot bebouwing; c. 
dat,. zooals uit het voorafgaande ook reeds 
blijkt, met het geven van de door de recla
mante bestreden bestemming aan hai·e t,er
reinen een geheel ander belang wordt ge
diend, clan dat, waarin door de Luchtvaart
wet wordt . voorzien, zoodat bezwaarlijk kan 
,vorden volgehouden, dat de gemeenteraad 
van Haarlemmermeer in deze het terrein van 
den Rij kswetgever zou hebben betreden; 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen: 

1 °. J . B. van de Berg, a ls lasthebber van de 
Directie der aamlooze Vennootschap Levens
verzekering Maatschappij "Utrecht", Dirk 
Uithol en Hendrik Uithol, aanvoerende, dat 
zijne lastgevers hunne, bij Ged. Staten van 
Noordholland ingediende, bezwaren t,egen het 
plan Schiphol handhaven en van de juistheid 
der gegeven beschikking niet overtuigd zijn; 
dat zij onder meer en speciaal het uitbrei 
dingsplan Schiphol in strijd achten met de 
desbetreffende bepalingen van de Woningwet 
en. het Woningbesluit, omdat in het gemelde 
uitbreidingsplan in overgroote meerderheid 
de gronden, in dit plan begrepen, slechts zijn 
bestemd tot landelijke doeleinden door aan
wijzing van de bestemm ing voor landbouw, 
veeteelt of tuinbouw, terwijl een uitbreidings
plan volgens de artt. 35 en volgende der 
W'oningwet naar hunne meening ten doel 
moet hebben bebouwingsuitbreiding te rege
len en niet zooals het plan Schiphol een ka
rakter mag dragen van een plan ter voorko
ming van bebouwingsuitbreiding; dat zij mee
nen dat voor hunne opvatting, zoowel de geest 
als de bedoeling der betreffende wetsbepa-

lingen spreken, waarvoor zij ook meenen 
grond te vinden in Onze besluiten van 23 De
cember 1935 N°. 20 en 9 Januari 1936, N° . 
38; dat speciaal in dit geval, nu iedere doel 
matigheid ontbreekt voor de aanwijzing tot 
landbouwdoeleinden van dat gedeelt,e der 
voormelde terreinen, hetwelk binnen de gren
zen van het plan Schiphol is gelegen, door 
hen hunne bezwaren tegen die aanwijz ing on
veranderd van kracht worden geacht, zulks 
mede aangezien geen enkel argument, noch 
door den raad der gemeente Haarlemmer
meer, noch door Ged. Staten der provincie 
Noordholland, is aangevoerd voor de doelma
t igheid van die aanwijz ing; dat het ontbreken 
van de doelmatigheid dier aanwijzing naar 
hunne meening mede blijkt uit het feit, dat 
de direct ten noorden van hunne gronden ge
legen t,erre inen buiten de grens van het uit
breidingsplan Schiphol zijn gehouden; dat 
de ondoelmatigheid dier aanwijzing naar hun
ne meening blijkt, wanneer in aanmerking 
wordt genomen, dat voor de ten westen vau 
hunne in het uitbreidingsplan Schiphol opge
nomen t,erreingedeelten gelegen gronden, 
grenzende aan den Sloterweg, een uitbrei 
dingsplan aanhangig is bij den raad der ge
meente Haarlemmermeer; 

2°. de Weduwe G. Knibbe, aanvoerende, 
dat het uitbreidingsplan in strijd is met de 
desbetreffende bepalingen van de Woningwet 
en het Woningbesluit, daar het uitbreid ings
plan geen ahder doel mag hebben dan het 
aanwijzen van de best,emming van de gronden, 
waarop de toekomstige bebouwing zich zal uit. 
breiden, terwijl daarent.egen hare gronàen 
zijn bestemd voor landelijke doeleinden, door 
de aanwijzing van de bestemming hetzij voor 
landbouw en veeteelt, hetzij voor tuinbouw; 
dat zulks volgt uit de geheele strekking van 
de Woningwet; dat zulks ook volgt uit · het 
feit, dat deze aanwijzing van de gronden 
voor landbouwdoeleinden ondoelmatig is t,e 
achten, wat in het onderstaand betoog wordt 
aangegeven; dat het zeer ondoelmatig moet 
worden geacht om, waar het uitbreidingsplan 
betreft het gedeelte der gemeente, gelegen in 
de nabijheid van de luchtvaarthaven Schip
hol , de meest in de nabijheid gelegen en 
daarom de meest doelmatige gronden van be
bouwing uit te slui ten; dat het, a ls men zich 
zuiver baseert op de Woningwet, volkomen 
onverklaarbaar wordt om juist de gronden, 
vlak bij Schiphol gelegen, van bebouwing 
uit te sluiten, zulks terwijl de burgemeeste1· 
van Haarlemmermeer op 24 October 1935 in 
den raad verklaarde dat "op het luchtvaart
terrein een concentratie heeft plaats gehad 
van de verschil lende werkplaatsen op av ia
tiekgebied, als gevolg waarvan talrijke ge
zinnen verplicht zijn geworden in de onmid
dellijke nabijheid van Schiphol een woon: 
plaats te zoeken"; dat door den burgemeest,er 
toenmaals ook is verklaard dat er "zich bin
nen een paar jaren een paar duizend nieuwe 
bewoners zullen hebben gevestigd", door wel 
ke woorden het geïncrimineerde beslui t a l
thans uit een oogpunt van zuivere woning
bouwpolitiek nog minder verklaarbaar wordt; 
dat deze gronden, belendend aan een lucht
vaartt,errein, om de woorden van de Lucht-
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vaartwet te gebruiken, bestemd zijn tot land
bouwdoeleinden niet met het oog op de Wo
ningwet en een goed uitbreidingsplan, maar 
met het oog op luchtvaartbelangen; dat der
halve reeds hieruit duidelijk blijkt, dat het 
uit een oogpunt van uitbreiding der bebou
wing ondoelmatig en volkomen ongegrond is 
om hare gronden tot landbouwdoeleinden te 
bestemmen; dat hare gronden in aanmerking 
komen om te worden aangewezen als va llcmde 
onder een verbod, a ls bedoeld in art. 28 der 
Luchtvaartwet, en dat de aanwijzing tot land
bouwdoeleinden op de door den rechter vast 
te stellen schadevergoeding, a ls bedoeld in 
art. 36 der Luchtvaartwet, van nadeeli gen in
vloed zal kunnen zijn; dat zij derhalve door 
een dergelijke aanwijzing zeer zal kunnen 
worden geschaad; dat hare g ronden practisch 
door een bouwverbod worden getroffen en 
wel in die mate, dat naar analogie van art. 
35, 2e lid , der Woningwet óf een schadever
goeding zou moeten worden toegestaan, M de 
desbetreffende gronden zouden moeten wor
den aangekocht dan wel onteigend; dat, als 
daarroe niet mocht kunnen worden besloten , 
omdat geen recht op schadevergoeding kan 
worden erkend, des te duidelijker blijkt, dat 
een bestemming tot landbouwdoele inden niet 
past in de materie, welke de Woningwet re
gelt; dat het een al zeer gezochte motivee-
1·ing is, als Ged. Staten zeggen: ,,dat de aan
wijzing der terreinen voor landelijke doelein
den., vooral ook indien gelet wordt op de 
groeiende behoefte aan cultuurgrond, welke 
zich in dit deel van de Haarlemmermeer zou 
doen gevoelen, a ls doelmatig is te beschou
wen"; dat toch de Woningwet wel zeer ave
rechts gebruikt zou worden als deze zou moe
ten dienen om cultuurgronden te reserveeren 
in stee van voor de toekomst de wij,.e van 
bebouwing te regelen; dat het bovendien al 
zeer onbillijk zou zijn om, zonder schadevergoe
ding . ten behoeve van voor huizenbouw be
stemde gronden, andere gronden voor cultuur
! and te willen reserveeren; dat ook overigens 
van behoefte aan cultuurgrond speciaal in de 
omgeving van Schiphol méér dan elders in 
de wijde omgeving niet is gebleken; dat het 
wel zeer ondoelmatig is te achten om, a ls er 
in die onmiddellijke omgeving van den in
gang van de vlieghaven Schiphol woning
rnimte moet worden geschapen, daartoe niet 
te bestemmen de g ronden, die het dichtst bij 
dien ingang van Schiphol liggen, maar gron
den die circa 3 à 4 km daarvan verwijderd 
zijn ; dat ook de bewerin~ van Ged. Staten, 
dat de a fstand betrekkeliJk gering zou zijn, 
niet opgaat; dat evenmin te accepteeren is 
het verweer door de gemeente Haarlemmer
meer tegen hare bezwaren gevoerd, dat de 
afstand tusschen deze nieuwe wijk en het 
vliegveld Schiphol geen beletsel zou zijn, om 
de bebouwing te beperken tot de Badhoeve
buurt, daar dit, zooals de practijk zou aan
toonen, voor de bewoners geen bezwaar zou 
zijn ; dat immers degenen, die op Schiphol 
hun werkgelegenheid hebben, geen keus had
den en gedwongen waren of in de Badhoeve
buurt è,f nog verderaf geschikte huizen te 
zoeken; dat derhalve uit het feit, dat nood
gedwongen reeds velen, die op Schiphol wer
ken, in de Badhoevebuurt wonen, niet mag 

worden a fgeleid, dat de groote afstand geen 
bezwaar zou zijn; dat met name de Sloter
weg, door de gemeente en door Ged. Staten 
genoemd, op veel te grooten afstand van den 
ingang van Schiphol is gelegen; dat boven
dien de gelegenheid, om langs den Nieuwen 
Meerdijk en den Schipholdijk huizen te bou
wen, a l zeer gering is te achten, daar reeds 
a ll e terreinen aldaa,· in erfpacht zijn uitge
geven en nagenoeg ook reeds alle zijn be
bouwd; dat evenzeer a ls de Badhoevebuurt 
en de vele andere buurten, gevestigd langs 
den Ringdijk van de Haarlemmermeer, ge
vormd konden worden, ook een buurt ge
vormd kan worden tusschen den Nieuwen 
Meerdijk en den Schipholweg; dat reeds een 
flink begin van buurtvorming aanwezig is 
door de vele bebouwingen langs den Nieuwen 
Meerdijk en aan weerszijden van de Plesman-
1 aan; dat hare gronden veel eerder voor 
eene dergelijke buurtvorming in aanmerking 
komen, gezien de gunstige ligging ten op
zichte van den ingang van de vlieghaven, 
dan de gronden, gelegen tusschen de Krom
me Tocht en den Nieuwen Meerdijk, ten aan
zien ,vaarvan de gemeente Haarlemmermeer 
en Ged. Staten van Noordbolland blijkbaar 
geen bezwaar hebben om een deel daarvan 
aan te wijzen als bouwgronden; dat deze aan
wijzing van bouwgronden, hierbedoeld, aan
toont, dat alle argumenten tegen nieuwe be
bouwingskernen in de omgeving van Schip
hol, door gemeente en Ged. Staten aange
voerd, geen practisch gewicht in de schaal 
blijken te leggen, indien slechts de vlieghaven 
van de bebouwingen geen hinder heeft; dat 
ook uit dit alles blijkt, dat de gemeente met 
dit u itbreidingsplan ten aanzien van hare 
gronden geen uitbreidingspolitiek voert, maar 
een luchthavenpoli t iek; dat het niet ratio
neel zou zijn om een gedeelte tusschen de 
Kromme Tocht en den . Nieuwen M eerdijk 
voor bouwterrein te bestemmen en hare ter
reinen niet, zoolang niet vaststaat, of Onze 
Minister het noodig oordeelt de verboden, be
doeld in art. 28 der Luchtvaartwet, uit te 
vaard igen, daar, gesteld, dat Onze Minister 
dergelijke verboden niet gewenscht zou ach
ten, het veel rationeeler zou zijn deze nieuwe 
bebouwingskern zoo dicht mogelijk te schep
pen in de nabijheid van den ingang van 
Schiphol, m. a. w. mede op hare terreinen, 
dan a ll een op verderen afstand; dat dan ook 
de aanwijzing van hare gronden voor land
bouwdoeleinden niet als definitief is te be
schouwen, zoodat het uitbreidingsplan, voor 
zoover het h are gronden betreft, evenmin voor 
goedkeuring in aanmerking kan komen; dat 
de suggestie van Gedeputeerde Staten, als zou 
de gemeente Haarlemmermeer " louter op 
grond van stedebouwkundige overweging en 
derhalve niet om beweegredenen van vlieg
technischen aard het ontstaan van een min of 
meer dichte bebouwing op de onderwerpelijke 
terre inen meenen te moeten tegengaan", in 
strijd is met de e igen woorden van Ged. Sta
ten en met de feiten; dat het, naast het bo
venstaande, voldoende is ten deze te verwijzen 
naar de woorden van Ged. Staten, a ls deze 
zeggen, dat van een doelmatigheid van de be
stemming der gronden tot landbouwdoelein
den "evenwel niet is gebleken ten aanzien 
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van de in het uitbrei dingsplan gelegen ter
reinen van de 1·eclamanten, onder 4, 7 en 9 
vermeld, en evenmin ten aanzien van de aan 
den reclamant P. Franzen toebehoorende gron.. 
den, voor zoover deze benoorden de Kromme 
Tocht zijn gelegen; dat integendeel uit de 
door het gemeentebestuur van Haarl emmer
meer zoowel schriftelijk als mondeling ver
strekte inlichtingen is af te leiden, dat met 
betrekking tot een deel der vorenbedoelde 
terreinen de mogelijkheid van bebouwing als
nog in nadere overweging zal worden geno
men, terwijl met de bestemming van het ove
rige deel voor landelijke doel einden niet an
ders wordt beoogd dan deze gronden voorloo
pig vrij te houden van bebouwing, zu lks ten 
behoeve van de verwezenlijking van toekom
stige mogelijkheden in verband met de ont
wikkeling van de luchtvaarthaven Schiphol"; 
dat, in verband met de li gging van hare per
ceelen (liggende tusschen de hier genoemde 
perceelen en het vliegveld Schiphol) uit deze 
woorden van Ged. Staten moet worden afge
leid , dat deze redeneering op hare terre inen 
nog meer van toepassing is dan op de gronden 
benoorden de Kromme Tocht ; dat trouwens 
Ged. Staten blijkbaar wel beseft hebben, dat 
niet mocht worden gezegd, dat de gemeente 
Haarlemmermeer voornamelijk, laat staan 
louter op grond van stedebouwkunclige over
wegingen h are gronden voor landbouwdoel
einden heeft bestemd, daar immers Ged. Sta
ten slechts hypotheti sch zeggen: dat, indien 
de gemeente H aarlemmermeer louter op grond 
van stedebouwkundige overwegingen en der
halve niet om beweegredenen van vl iegtech
nischen aard, het ontstaan van eene min of 
meer dichte bebouwing op de onderwerpelijke 
terreinen meent te moeten tegengaan, dit in 
geen enkel opzicht in strijd komh met de be
palingen vai; de Luchtvaartwet, welke uit
sluitend beoogt de veiligheid van luchtvaart
verkeer, speciaal bij het opstijgen en het 
dalen, te bevorderen; dat aangez ien het hy
pothetisch gestelde geval ook volgens de 
eigen woorden van Ged. Staten niet aanwez ig 
is, ook de daarop getrokken conclusie krach
teloos is, ja zelfs, dat hieruit de conclusie 
getrokken moet worden, dat de gemeente wel 
degelijk in strijd is gekomen met de bepalin
gen van de Luchtvaartwet; dat uit een en 
ander kom t vast te staan, dat de Woningwet 
ten aanzien van hare gronden gebruikt wordt 
om te bereiken, wat volgens de wet a lleen 
langs den weg van de Luchtvaartwet bereikt 
behoort te worden, namelijk een bouwverbod 
voor de perceelen, gelegen op niet te verren 
afstand van het vliegveld; dat hier een ty
pisch staaltje is van abus de droit; dat het, 
concludeerende, doelmatig moet worden ge
acht, dat a. hare gronden alsnog voo,· bouw
terre in worden aangewezen; b. dat, indien 
zulks onverhoopt niet zou kunnen geschieden, 
de gronden gelegen tusschen den Schiphol
weg, den Nieuwen Rijksweg en den Nieuwen 
Meerdijk, thans uit het uitbreidingspl an wor
den gelicht, opdat, wanneer straks mogelijk 
zou blijken, dat de R egeering er geen prijs 
op zou stellen de verboden van art. 28 der 
Luchtvaartwet uit te vaardigen, veel beter 
en zuiverder dan thans beoordeeld kan wor
den, of het niet doelmatig en billijk is, de 

gronden, gelegen tusschen den Schipholweg, 
de strook van 200 m langs dien weg, welke 
reeds thans volgens de Luchtvaartwet niet 
bebouwd mag worden, den Nieuwen Meerdijk 
en den Nieuwen Rijksweg, geheel of gedeel 
telijk voor bouwdoeleinden te bestewmen; 

0. dat, blijkens de stukken, het gemeente
bestuur zich op het standpunt heeft gesteld , 
dat het in het bel a ng van een goede stede
bouwkundige ontwikkeling der gemeente nood
zakelijk is den woningbouw zooveel mogelijk 
in enkele bebouwingskernen te concentreeren ; 

dat met het oog op reeds bestaande, buiten 
het gebied van het onderhavige uitbreidings
plan gelegen bebouwingskernen, in dit plan 
voor het luchtvaartterrein Schiphol en om
geving geen nieuwe zoodanige kernen zijn 
ontworpen, behoudens een zeer kl eine kern 
ten. noorden van het luchtvaartterrein; 

dat Wij Ons, gezien de terzake uitgebrachte 
ambtsberichten, met dezen opzet kunnen ver
eenigen, nu het hier een gemeente geldt, 
welke overwegend landbouwterrein omvat ; 

dat dan ook de bezwaren der appellanten, 
voor zoover zij ieder op hun eigen terrein ge
concentreerde bebouwing willen mogelijk ge
maakt zien, ongegrond moeten worden ge
acht; 

dat er te minde1· aanleiding bestaat om aan 
het ver! angen dezer appell anten tegemoet te 
komen, nu blijkens de evenbedoelde ambtsbe
richten in de komende tientallen van ja ren 
slechts een betrekkelijk klein gedeelte van 
de totale oppervlakte der gemeente voor 
daadwerkelijke bebouwing benoodigd zal zijn , 
waaruit volgt, dat, wanneer een te groot op
pervlak voor bebouwing werd bestemd, een 
zeer verbrokkelde bebouwing zou ontstaan; 

dat evenwel het onderwerpelijke plan bij 
Ons bedenking ontmoet, voor zoover daarbij 
gronden zijn bestemd voor landbouw en vee
teelt zonder meer; 

dat deze bestemming zich namelijk met de 
strekking van de Vvoningwet, voor zoover be
trekkelijk op gemeentelijke uitbreidingsplan
nen, kwalijk verdraagt; 

dat toch deze wet slechts ten doel heeft een 
stelselmatige bebouwing te bevorderen door 
het aa·nwijzen van de bestemmi ng van de 
gronden, waarover de bebouwing der gemeen
te zich zal uitbreiden; 

dat in zooverre door de appellanten dan 
ook terecht tegen het plan bezwaar is ge
maakt; 

dat evenwel geen bezwaar kan bestaan tegen 
de bestemm ing van de gronden voor land
bouw en veeteelt en voor de voor de uitoefe
ning daarvan vereischte gebouwen, evenrni11 
als tegen de bestemming tot tuinbouw en de 
daarvoor vereischte gebouwen; 

dat toch met deze bestemmingen kennelijk 
is bedoeld ter plaatse slechts die bebouwing 
geoorloofd te verklaren, welke "Voor de uit
oefening van landbouw-, veeteelt- of tui11-
bouwbedrijven noodzakelijk moet worden ge
acht; 

dat uit een en ander volgt, dat het onder
havige uitbreidingsplan zóó had behooren te 
zijn ingericht, dat alle terreinen, welke vol
gens den hiervoor vermelden opzet van het 
plan niet voor bebouwing in aanmerking 
kwamen, waren bestemd voor l andbouw, vee-
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teelt en tuinbouw met de voor de uitoefening 
daarvan vereischte gebouwen; 

dat het uiteraard vanzelf spreekt, dat het 
verwezenl ijken van deze bestemming, wat het 
oprichten van de bedoelde gebouwen betreft, 
slechts zou kunnen geschieden voor zoover dit 
niet uit anderen hoofde, hetzij ingevolge de 
Bouwverordening der gemeente Haarlemmer
meer, hetzij ingevolge het ten behoeve van 
het luchtvaartterrein Schiphol krachtens de 
Luchtvaartwet gelegd bouwverbod, verboden 
is· 

dat, wat dit laatste betreft, door de We
duwe G. Knibbe wel is aangevoerd, dat de 
aanwijzing van hare, onder het bouwverbod 
vallende gronden tot landbouwdoeleinden op 
de door den rechter vast te stell en schadever
goeding, als bedoeld in art. 36 der Lucht
vaartwet, van nadeeligen invloed zal kunnen 
zijn en zij derhalve door een dergelijke aan
wijzing zeer zal kunnen worden geschaad, 
doch dat dit bezwaar reeds hierom eiken 
grond mist, omdat toch bezwaarlijk alleen in 
verband met het feit, -dat zulks voor haar om 
een buiten de toepassing van de Woningwet 
gelegen reden misschien van belang zou kun
nen zijn, aan de terreinen van deze appel
lante in het uitbreidingsplan een andere be
stemm ing zou kunnen worden gegeven dan 
volgens dit plan voor die gronden doelmatig 
is· 

dat er in verband hiermede ook geen aan
leiding kan bestaan om, zooals de appellante 
subsidiair nog heeft verzocht, een gedeelte 
van hare terreinen uit het uitbreidingsplan 
te lichten, opdat, wanneer er een nadere be
slissing omtrent de bouwverboden krachtens 
de Luchtvaartwet mocht worden genomen, 
beter zal kunnen worden beoordeeld, of het 
niet doelmatig en billijk is deze terreinen ge
heel of gedeeltelijk voor bouwdoeleinden te 
bestemmen; 

dat Ged. Staten weliswaar, en naar Ons oor
deel terecht, bij het verleenen van hunne 
goedkeuring aan het plan een gedeelte daa1·
van hebben uitgezonderd, doch dat zu lks, naar 
uit hun besluit blijkt, om geheel andere rede
nen is geschied, welke ten aanzien van de 
terreinen van de appellante niet van toepas
sing zijn; 

dat mitsdien blijkens het vorenstaande aa11 
het uitbreidingsplan, zooals dit thans is vast
gesteld, zoodanige bezwaren kleven, dat dit 
niet voor goedkeuring vatbaar is; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noordholland voor zoo
ver daarbij aan het, door den gemeenteraad 
van Haarlemmermeer bij zijn besluit van 24 
October 1935 vastgestelde plan van uitbrei
ding met bijbehoorende bebouwingsvoorschrif
ten voor het gedeelte van die gemeente, ge
legen in de nabijheid van de luchtvaarthaven 
Schiphol , goedkeuring is verleend, aan dit 
uitbreidingsplan met bebouwingsvoorschriften, 
voor zoover door Ged. Staten goedgekeurd, 
a lsnog goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A. B . ) 

7 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Pensioenwet 1922 Art. 161.) 

De gemeentelijke pensioenverordening, 
uitvloeisel van art. 71 der Pensioenwet 
G.A. 1913, is uitsluitend van toepassing op 
de ambtenaren, die op 1 Oct. 1913 in dienst 
der gemeente waren. Van verkregen rech
ten, die art. 71 bedoelde te waarborgen, kan 
geen sprake zijn, wanneer eerst na 1 Oct. 
1913 door een gemeenteambte 1aar, op dien 
datum in dienst, een nieuw ambt van gansch 
anderen aard aanvaard wordt; aan de ver
vulling van dat ambt kan derhalve de amb
tenaar geen pensioensaanspraken, gegrond 
op art. 161 der P.W. 1922, ontleenen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente GOl'inchem tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 20/22 J anuari 1937, B . N°. 17016/12 (3e 
afdeeling), G.S. N° . 19, tot onthouding van 
goedkeuring aan het besluit van den raad 
der gemeente Gorinchem van 12 Augustus 
1936, tot wijziging van de begrooting dier 
gemeente voor het dienstjaar 1936 in verband 
met de pensioensaanspraken van C. Maters 
a ls gewezen secretaris van de opgeheven ge
zondheidscommissie te Gorinchem; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
1 September 1937, N°. 304; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 October 1937 
N°. 280 II, Afdeeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

0. dat de raad der gemeente Gorinchem bij 
bes] uit van 12 Augustus 1936 de begrooting 
voor 1936 heeft gewijzigd o.a. in dier voege, 
dat de ramingen van de posten volgnummers 
183 en 218 worden verhoogd in verband met 
de toekenning van pensioen aan den gewezen 
secretaris van de opgeheven gezondheidscom
missie; 

dat Geel . Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 20/22 Januari 1937, B. N°. 17016/ 
12 (3e afdeeling), G. S. N°. 19, aan het voor
noemde raadsbesluit goedkeuring hebben ont
houden, daarbij o.a. overwegende, dat de ge
meente Gorinchem één der gemeenten is, in 
welke bij het in werking treden van de Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913 
pensioenbepalingen golden, als bedoeld in art. 
71, le lid, dier wet, welke bepalingen door 
het evenvermelde artikel 71 en artikel 161, 
3e lid, van de Pensioenwet 1922, S. 240, zijn 
gehandhaafd gebleven; dat de strekking van 
de genoemde wetsartikelen naar de meening 
van hun coll ege geen andere is dan om aan 
hen , die bij de inwerkingtreding van de Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913 
in dienst der gemeente waren, de uit de even
vermelde gemeentelijke pensioenbepalingen 
verkregen hoogere pensioensaanspraken dan 
de wet toekent, te waarborgen; dat de ge
wezen secretaris van de opgeheven gezond
heidscommissie te Gorinchem bij de inwer
kingtreding van de Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913 als zoodanig niet in 
dienst der gemeente Gorinchem was, zoodat 
hij dus aan de gemeentelijke pensioenbepa-
1 in gen ook geen aanspraken kan ontleenen; 
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dat hieraan niet afdoet het feit, dat hij de 
gemeente Gorinchem op het genoemde tijd
stip als gemeente-secretaris diende, aangezien 
moet worden aangenomen, dat a lleen die aan
spraken zijn gewaarborgd, die bij de inwer
kingtreding van de Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913 werkel ijk bestonden; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
raa d der gemeente Gorinchem bij Ons in hoo
ger beroep is gekomen, aanvoerende, dat des
t ijds het gemeentebestuur van Gorinchem ge
bruik heeft gemaakt van de bij art. 68 der 
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 gegeven bevoegdheid, hieruit bestaande, 
dat voor de op 1 Mei 1913 in dienst zijnde 
ambtena ren vrijstelling werd verleend van het 
betalen van pensioensbijdragen, waartegenover 
de gemeente de eventueel t.oe te kennen pen
sioenen voor haar rekening nam, welke rege
ling in art. 158 der Pensioenwet 1922, S. 
240, voor het e igen pensioen der ambtenaren 
is bevestigd ; dat derhalve voor den heer C. 
Maters - die op 1 Mei 1913 a ls gemeente
secretaris in dienst der gemeente Gorinchem 
was en op 9 April 1916 werd benoemd tot 
secretaris der gezondheidscommissie - voor 
het ten laste der gemeente komende gedeelte 
van het salaris in · de laatstgenoemde betrek
king door deze gemeente nimmer bijdragen 
voor e igen pensioen zijn gestort en dat de 
Pensioenraad daartegen nooit bezwaar heeft 
gemaakt; dat voor de toepassing van a rt. 158 
der Pensioenwet 1922, S. 240, steeds is aan
genomen, dat een ambtenaar, di e op 1 Mei 
1913 in vasten dienst van een gemeent.e was, 
voor alle betrekkingen - ook voor die, waar
in hij nà 1913 is benoemd - onder de wer
king van deze wetsbepaling valt, omdat dit 
artikel volgens de bestaande jurisprudentie 
betrekking heeft op den ambtenaar zelven en 
niet op de versch ill ende door hem bekleede 
betrekkingen; dat de P ensioenraad dit stand
punt inneemt, h etgeen o.a. blijkt uit zijne be
sliss ing van 27 November 1928, waarin over
wogen wordt, dat, in geval een ambtenaar, 
die op 1 M ei 1913 slechts één betrekking be
kleedt, later in een andere betrekking in 
dienst van dezelfde gemeente wordt benoemd, 
de bepaling van art. 158 der Pensioenwet 
1922, S. 240, mede ten opzich te van de nieuwe 
betrekking van toepassing is i dat de Centrale 
Raad van Beroep blijkens ziJne besl issing van 
26 J anuari 1932 - waar het een geval betrof 
van herpl aatsing van een ambtenaar in een 
andere betrekking in dezelfde gemeente -· 
van oordeel is, dat aan het genoemde art. 158 
geen enge interpretatie kan worden gegeven ; 
dat de beslissing van Gcd. Staten in strijd is 
met de duidelijke bewoordingen van a rt. 68 
der Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913, welk artikel spreekt van "de op dien 
datum (1 April 1913) in haren dienst zijnde 
ambtenaren"; dat B. en W. derhalve terecht 
aan den heer C. Maters, na zijn ontslag als 
secretaris de r gezondheidscommissie wegens 

. opheffing der betrekking op 18 J anuari 1934, 
op grond van a rt. 4 der "Pensioenverordening 
YOOr de ambtenaren der gemeente Gorinchem", 
juncto art. 3, eerste lid, c, der P ensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913, een pen
sioen ten laste der gemeente Gorinchem heb
ben toegekend tot een bedrag van f 83 per 
jaar; 

0. dat de P ensioenverordening, uitvloeisel 
van art. 71 der Pensioenwet voor de ge
meente-ambtenaren 1913, uitsluitend van toe
passing is op de ambtenaren, die op 1 October 
1913 in dienst der gemeente waren; 

dat genoemd art. 71 slechts doelen kan op 
de ambten, welke de functionarissen op den 
genoemden dag vervulden, en de zoodanige, 
welke a ls eene voortzetting daarvan zijn te 
beschouwen; 

dat immers de strekking was, verkregen 
rechten te waarborgen, en dat van dergelijke 
rechten geen sprake kan zijn, wanneer eerst 
na 1 October 1913 een nieuw ambt van gansch 
anderen aard aanvaard wordt; 

dat te allen overvloede dit nog volgt uit 
art. 61 der wet, dat onmogelijk toepassing 
kan vinden, indien een nieuw benoemd amb
tenaar, alleen omdat hij op 1 October 1913 
een andere functie vervulde, van pensioens
aanspraken afstand zou kunnen doen; 

dat Ged. Staten derh a lve terecht aan de 
bovenbedoelde wijziging der gemeentebegroo
ting goedkeuring hebben onthouden; 

Gezi en de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het· beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenl a nd che Zaken is 

belast enz. 
{A. B.) 

7 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Woningwet Art. 2.) 

Ged. Staten hebben ten omechte goed
gekeurd een raadsbesluit tot vaststelling 
van een bijzondere voorgevelrooilijn, nu 
deze rooilijn aan den appellant in ieder ge
val schade zal berokkenen en de gemeente 
geen m a-atregelen heeft genomen om den 
appellant voor deze schade te vrijwaren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L . Ringlever, te Hillegersberg, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
6 October 1936, waarbij een rooil ij n is goed-
gekeurd; . 

Den R aad van State, Afdeeh ng voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
9 J uni 1937, N °. 141 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 October 1937, 
N °. 8023 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 6 October 1936, B. N°. 8573/21 
{2e afdeeling) G.S. N°. 283, hebben goed
gekeurd het besluit van den raad der ge
meente Hillegersberg van 29 Juli 1936, tot 
vaststelling van een bijzondere voorgevelrooi
lij n voor woningen en andere gehouwen aan 
de noordzijde van het geprojecteerde gedeelte 
der J ohan de Wi t tlaa n tusschen den Straat
weg en den Bergschen Achterplas, uitmaken
de een gedeel te van het tracé van den toe
komstigen hoofdverkeersweg la ngs de R otte; 

dat van het besluit van Ged. Staten L . 
Ringlever bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij - in het a lgemeen gespro
ken - van meeniug is, dat de vaststelling 
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van een voorgevelrooil ijn in bepaalde gevallen 
geboden kan zijn, te weten om te bereiken, 
dat voor wegen, waarlangs nog geen gebou
wen zijn gesticht, de kosten van aanleg van 
dien weg niet noodeloos worden besteed, zoo. 
dat de weg ten volle aan zij n doel zal kunnen 
beantwoorden, dan wel om te voorkomen, dat 
langs een weg, waaraan rneds bebouwing 
heeft plaats gehad, geen nieuwe bebouwing 
zal plaats vinden, die den weg zou versmal
len · dat echter in het onderhavige geval deze 
noodzaak niet voorhanden is, nu hij het tracé 
van den weg, waarlangs zijne perceelen zij n 
gelegen, niet door verbouwing kan versmal
len, aangezien hij reeds jaren geleden over 
een groote lengte tot aan de erfscheiding 
heeft gebouwd; dat het doel van het voorge
stelde besluit n iet is om datgene te bereiken, 
wat boven is aangegeven, doch om, zooals de 
considerans van het besluit van den raad 
aangeeft, ,, later" ,,meerdere kosten" te ont
gaan, welk motief aldus moet worden ver
staan, dat de gemeente, die lat.er tot onteige
ning van zijn, appellants, terrein zou willen 
of moeten overgaan, de daaruit voortvloeiende 
kosten door het treffen van den voorgestelden 
maatregel zooveel mogel ij k wil beperken; dat 
het niet aangaat, dat de eene partij ( de ge
meente) zich zooveel mogelijk dekt tegen 
mogelijke schadel ij ke gevolgen van op zichzelf 
geoorloofde exploitatie van een fabriekster
l'ein, terwijl de eigenaar daarvan aan handen 
en voeten wordt gebonden; dat de gemeente 
wil treden in hetgeen is van algemeen Rijks
belang (art. 39 e.v. der Onteigeningswet), 
hetgeen niet geoorloofd is; dat hij ten deze 
verwijst naar het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 26 Mei 1936, B. N°. 
4676/21 (Provinciaal blad 1936, N°. 23), om
t !'ent een verordening, vastgesteld door den 
gemeenteraad van Vlaardingen; dat hij van 
meening is, dat in dit geval bij zondere voor
zichtigheid moet worden betracht, nu alleen 
voor zijne perceelen een rooilij n wordt voor
o-esteld en bovendien de weg well icht eerst in 
de verre toekomst in volle breedte zal worden 
aangelegd; dat zijne belangen bij vaststelling 
van de rooilijn ernstig in het gedrang komen, 
onder meer, omdat h ij reeds herhaaldelij k 
heeft overwogen en nog overweegt, om de 
rnimte tusschen zijne fabriek van kunstsmeed
werken en het daarvoor gelegen kantoor te 
o-ebruiken voor het bouwen van een magazijn 
~n showroom, waartoe hij bij besluit van 25 
Februari 1930, N°. 145/1929, van B. en W. 
der gemeente Hillegersberg toestemming heeft 
gekregen; dat hij daarin zou worden verhin
derd, indien het voorstel zou worden aange
nomen, hetgeen een uitermate zware beper
k ing van zijne eigendomsrechten ~_ou betee
kenen, hetgeen hem des te onredehJker voor
komt, nu er sinds 1930 in de bestemming 
van zijne gronden geen verandering is geko
men; dat hij er nog op wijst, dat de show
l'OOm en het magazijn niet zouden kunnen 
worden gebouwd achter de voorgestelde rooi
] ijn, aangezien de doorgang tot de fabr!ek 
alsdan zou worden versperd en de open rm m
te naast de fabriek te smal zou worden, dan 
dat wagens en automobielen daarop zouden 
kunnen keeren; dat h ij ook overigens onrede
lijk zou worden belemmerd en benadeeld in 

zij ne belangen en in de exploitatie van zijn 
bedrij f; 

0. dat de onderwerpelijke, bijzoridere rooi
lijn van 3 m uit de weggrens schade voor den 
appel] ant medebrengt, aangezien zij een be
letsel vormt voor den, door hem voorgenomen 
bouw van een showroom, in dier voege, dat 
d it gebouw het bestaande kantoor en het 
daarachter gelegen fabrieksgebouw met el 
kander zal verbinden ; 

dat het gemeentebestuur weliswaar van oor
deel is, dat, afgezien van den rooilijnafstand, 
de bouw van deze showroom toch niet moge
lij k zal zijn in verband met het bepaalde in 
art. 13, paragraaf 4, sub a, der Bouw- en 
Woonverordening voor H illegersberg, doch 
dat zulks niet juist is; 

dat immers ook na den bouw van de be
doelde showroom, waardoor het bestaande 
kantoor en het fabrieksgebouw tot één gebouw 
van 100 m diepte zullen worden verbonden, 
aan de achterzijde van des appellants perceel, 
waarvan de eigenlijke voorzijde aan den 
Straatweg is gelegen, nog een terrein ter 
diepte van 40 m over de geheele breedte 
daarvan, te weten 14.5 m, zal overblij ven, 
zoodat voldaan zal zij n aan de evengenoemde 
bepaling, inhoudende, dat achter elk gebouw 
een open ru imte, denzelfden eigenaar toebe
hoorende, onbebouwd moet blijven, over een 
breedte even groot als de volle breedte van 
het gebouw, ter diepte van minstens de breed
te en waarvan de oppervlakte m instens 1/3 
gedeelte van de oppervlakte van het gebouw 
bedraagt; 

dat er volgens het inzicht van het gemeen
tebestuur geen sprake zou zij n van één ge
bouw, wanneer verschi ll ende op zichzelf staan
de, achter elkaar geplaatste, gebouwen door 
een nieuw gebouw met een eigen functie aan 
elkaar worden verbonden, doch dat ook deze 
opvatting niet als juist kan worden erkend; 

dat in de openbare vergadering van de Af
deel ing van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, door den verte
genwoordiger van het gemeentebestuur nog 
wel is aangevoerd, dat volgens het algemeen 
rooilijnvoorschrift in art. 10a, lid 1, onder a, 
der Bouw- en Woonverordening voor den 
langs de J ohan de Wittlaan gelegen zijkant 
van het perceel van den appellant een rooi
lijnafstand van 5 m zou zijn voorgeschreven, 
zood at de · appellant door de thans vastgestelde 
bijzondere rooi lijn van 3 m uit de weggrens 
juist in een voordeel iger positie zou worden 
gebracht, doch dat ook dit niet opgaat; 

dat toch in de eerste plaats moet worden 
bet,vij feld, of de evengenoemde bepaling van 
art. 10a, lid 1, onder a, op het hierbedoelde 
gedeelte van de Johan de Wittlaan wel be
trekking heeft, aangezien zij bl ij kens h are 
bewoordingen slechts geldt voor nieuw aan te 
leggen wegen en bestaande wegen buiten de 
bebouwde kom, en het blijkens een nader, op 
verzoek van de evengenoemde Afdeeling van 
den Raad van State ingewonnen ambtsbericht 
van den H oofdinspecteur van de Volksge
zondheid (Vol kshuisvesting) zeer de vraag is, 
of dit, van een sintelverharding voorziene 
gedeelte van de Johan de Wittlaan, we lke 
binnen de bebouwde kom is gelegen, wel a ls 
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een "nieuw aan te leggen weg" kan worden 
aangemerkt; 

dat, aangenomen echter, dat van des ap
pellants perceel van de zijde van de Johan 
de Wittlaan wel een rooilijnafstand van 5 m 
zou gelden, hij niettemin door het vaststellen 
van de onderwerpelijke bijzondere rooilijn 
van 3 m schade zou lijden, aangezien de ap
pellant ter zake van een zoodanigen rooilijn. 
afstand, waardoor minder dan een derde ge
deelte van zijn perceel van bebouwing zal 
zijn uitgesloten, ingevolge art. 3 der Schade
vergoedingsverordening der gemeente Hille
gersberg geen recht op schadevergoeding kan 
doen gelden, terwijl zulks bij een rooilijn
afstand van 5 m wel het geval is; 

dat, nu blijkens het vorenstaande de onder
werpelijke bijzondere rooilijn aan den appel
lant in ieder geval schade zal berokkenen en 
de gemeente geen maatregelen heeft genomen 
om den appellant voor deze schade te vrijwa
ren , Geel. Staten ten onrechte het desbetref
fende raadsbesluit hebben goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holl and, 
alsnog goedkeuring te onthouden aan het 
besluit van den raad der gemeente Hillegers
berg van 29 Juli 1936. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

7 October 1937. UITSPRAAK van den Oentr. 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
Art. 58 1 • lid.) 

Geen strijd met eenig algemeen verbin
dend voorschrift, nu de politie-agent geen 
extra-betaling krijgt voor zijn "overuren", 
daar de hier bedoelde uren weliswaar vallen 
buiten het aantal, waarop de agent volgens 
het Reglen::ent slechts behoeft te werken, 
maar binnen den vastgestelden dienstroos
ter, terwijl betaling van overuren alleen 
maar voor de eerstbedoelde is voorzien. 

Beroep tegen den dienstrooster wegens 
strijd met het Reglement was niet ingesteld . 

(Beve;;tigend Ambtenarengerecht Arnhem 
23 Juni 1937, met overneming der gron
den.) 

Uitspraak in zake: 
P. van der Zee, wonende te Harderwijk, 

tegen: 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Harderwijk, 

Het Ambtenarengerecht, enz. ; 
Wat het recht betreft : 
0. dat het verschuldigde griffierecht is be

taald en aan de vereischte termijnen en forma
liteiten is voldaan ; 

0. dat klager is ambtenaar in den zin van 
artikel 1 der Ambtenarenwet 1929 en het be
sluit tot weigering van overurenvergoeding, 
waartegen het beroep is gericht, door verweer
ders is genomen ten aanzien van dezen ambte
naar als zoodanig, terwijl deze daardoor recht
streeks in zijn belang is getroffen ; 

0. dat het beroep blijkbaar is ingesteld ter 
zake, dat do weigering der gevraagde overuren
vergoeiling feitelijk of rechtens zou strijden met 
het ten deze toepasselijke algemeene voorschrift 
van artikel 14 van het Reglement voor de amb
tenaren van politie der gemeente Harderwijk, 
zooals dit den 18 April 1935 door den Burge
meester dier gemeente is vastgesteld en welk 
voorschrift luidt : ,,De gewone diensttijd be
draagt niet meer dan 8 uur per dag en 48 uur 
per week", gelezen in verband met artikel 21 
van de Verordening, regelende de rangen enz. 
van de ambtenaren der gemeente-politie t e 
Harderwijk, vastgesteld door den Raad dier 
gemeente in zijne vergadering van 25 October 
1934, goedgekeurd b\j Koninklijk Besluit van 
28 December 1934, N°. 58, in welk artikel is 
bepaald, dat aan deze ambtenaren voor over
werk vergoeding wordt gegeven en waarin 
voorts deze vergoeding is geregeld ; 

0. dat het twijfelachtig kan worden genoemd, 
of na de inwerking-treding van eerstgenoemd 
Reglement, de dienst der politieagenten, zooals 
die in de dienstroosters was vastgesteld wat de 
gewone diensturen betreft wel in overeenstem -
ming is geweest met voornoemd artikel 14 van 
dat Reglement ; dat toch indien men de tijden 
van aanwezigheid op het politiebureau niet ge
deeltelijk rekent onder de rustpoozen, bedoeld 
in artikel 15 van hetzelfde Reglement, de gren
zen van 8 uur per dag en 48 uur per week door 
die dienstroosters zijn overschreden ; 

0 . dat daarom begrijpelijk is, dat naar ter 
zitting bleek, de Burgemeester van Harderwijk 
meergenoemd artikel 14 sedert dien heeft ge
wijzigd gelijk het eveneens begrijpelijk zou zijn 
geweest indien door de politieagenten tegen den 
dienstrooster bezwaar ware gemaakt; 

0. dàt dit laatste echter niet schijnt te zijn 
geschied, althans niet geschiedt bij het onder
havige beroep, waarbij het uitsluitend gaat om 
vergoeding voor overwerk ; 

0. dat uit de terminologie van artikel 21 der 
in de tweede plaats aangehaalde "Verordening" 
volgt, dat aldaar onder overwerk wordt ver
staan arbeid verricht buiten den "gewonen 
diensttijd", cl. i. den diensttijd in den dienst
of werkrooster voorgeschreven ; dat dit ook in 
overeenstemming is met het gewone spraak
gebruik; 

0. dat uit een en ander volgt, dat bijvoor
beeld wel overwerk is dienst door klager als 
politieagent verricht op een volgens den rooster 
vrijen dag dan wel op een dag, waarop de 
rooster 5 uur dienst voor hem aanwijst ver
richt na die n uur, maar dat niet als overwerk 
is aan te merken dienst binnen den gewonen, 
d. i. den in den rooster geregelden diensttijd , 
ook al is daarbii afgeweken. van den door den 
Burgemeester in artikel 14 van het Reglement 
vooropgestelden regel ; 

0. dat ook al zou men - des neen - ook in 
dit laatste geval van overuren willen spreken , 
noch in artikel 21 der "Verordening" noch 
elders eenig bedrag is vastgesteld voor ver
goeding daarvoor, immers zulke uren blijkens 
den dienstrooster noch vallen onder die "aan
sluitende aan den gewonen diensttijd", noch 
onder die "niet aansluitende aan den gewonen 
diensttijd", noch onder die "op een vrijen dag"; 

0. dat is komen vast te staan, dat alle uren, 
waarvoor klager vergoeding vordert, zijn ge-
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vallen binnen den geldenden dienstrooster, 
waarvoor alzoo geen vergoeding voorgeschreven 
is ; 

0 . dat derhalve door de weigering van over
urenvergoeding in casu geen al~emeen geldend 
voorschrift is geschonden, t enVJj l ook van ver
keerd gebruik van eenige bevoegdheid, welke 
Burgemeester en Wethouders zouden hebben 
gemaakt, geen sprake is ; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

11 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 8 j0. art. 15.) 

Door de enkele mededeeling van de zijde 
van het gemeentebestuur aan den verzoeker, 
waarbij hij is uitgenoodigd op een der twee 
eerstvolgende werkdagen de beschikking 
van B. en W. op zijn aanvrage in ontvangst 
t e komen nemen, wordt niet voldaan aan 
het voorschrift van art. 8 1 • lid, dat het 
gemeentebestuur aan den verzoeker van de 
beslissing kennis moet geven. In verband 
daarmede kan appellant niet ~eacht worden 
den in art. 15 gegunden ternnjn van beroep 
t e hebben overschreden. 

Wij WILHELMI JA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. A. van Klaveren, t e Amsterdam, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders dier 
gemeente van 5 J anuari 1937, n°. 1665e 
H.W. /9/228 V.H. 1936, waarbij aan hem en 
zijn recht verkrijgenden voorwaardelij k ver
gunning is verleend tot het oprichten van een 
electrisch t e drijven schoenmakerij , onder meer 
met 3 electrorn otoren met een gezamenlijk ver
mogen van a ½ pk. , in perceel Overtoom 248 
(West); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 September 1937, n°. 376; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 5 October 1937, no. 568, H, 
afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders de ge
vraagde vergunning hebben verleend onder een 
aantal voorwaarden, waarvan die onder a, b 
en h luiden: 

a. in het uitgebouwde gedeelte van de werk
plaats onder de veranda van de bovenverdie
ping, moet een plafond, bestaande uit een 
cementbepleistering op metaa.Jgaas, aangebracht 
zijn ; 

b. de deur op de eerste verdieping, toegang 
gevende tot de trap naar den winkel in de be
nedenverdieping, moet zichzelf sluitende zijn 
en aan de zijde van de trap brandveilig zijn 
bekleed; 

h. de electromotoren en de machines mogen 
niet in werking zijn : 

10. op Zon- en algemeen erkende Christe
lijke feestdagen ; 

20. op werkdagen, t usschen des namiddags 
zeven uur en des voormiddags acht uur ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat z. i. 
het st ellen der voorwaarden onder a geenszins 
noodzakelijk is en in casu geheel noodeloos is, 
terwijl desnoods het aanbrengen tegen het be
doelde plafond van celotex-platen ruimschoots 

voldoende zou zijn, waardoor de t e maken on
kosten te dien aanzien aanmerkelijk beperkt 
zouden worden ; dat de onder b gestelde voor
waarde z. i. eveneens voor hem bezwarend is 
te achten, t erwijl het stellen ervan voor hem 
bovendien onbegrij pelijk is ; dat immers de 
thans bestaa.nde deur zelfs geheel ontbrak ge
durende de circa negentienj arige exploitatie 
van het voorheen in het bewuste perceel uitge
oefend bedrijf, zijnde een geheel met boeken 
en papieren voorziene boekhandel, waar bij het 
brandgevaar toch in veel grootere ma te aan
wezig geacht kan worden, dan bij een schoen
reparatiebedrij f, waar bij brandgevaar volgens 
zijn meerring zoo goed als uitgesloten is ; dat 
bovendien de bedoelde deur, niet lang geleden 
aangebracht in de reeds sedert tientallen van 
jaren best aande opening, toch reeds meeren
deels is afgesloten, dienende zij alleen om den 
eigenaar der zaak, di e fi nancieel bij het be
drijf van hem, appellant, als buurder betrokken 
is en die boven de werkplaats woont, toegang 
te verleenen t er behartiging van diens belangen 
als eigenaar en financieel belanghebbende ; dat 
hij t en slotte bezwaar heeft t egen de gestelde 
voorwaarde onder h ; dat hij van oordeel is, dat 
deze beperking, ofschoon momenteel wegens de 
slechte tijdsomstandigheden niet hinderlij k , bij 
voldoende werk onder meer normale omstan
digheden voor hem te bezwarend zal kunnen 
worden, t erwijl de noodzakelij kheid van een 
dusdanige beperk ing van het gebruik der ma
chines bovendien geheel afwezig is, daar er in 
casu geen enkele klacht is ingebracht van hinder 
door en t engevolge van deze kleine machines 
en hinder ook niet t e vreezen is ; 

O. t en aanzien van de ont vankeljjkheid van 
den appellant in zijn beroep, dat van het be
streden besluit van burgemeester P-n wetbouders 
van Amsterdam op 5 J anuari 1937 door aan
kondiging aan het publiek kennis is gegeven, 
t erwi.]1 op àienzelfden datum de verzoekPr is 
uitgenoodigd op een der twee eerstvolgende 
werkdagen de bescliikking van burgemeester 
en wethouders op zijn aanvrage in ontvangst t e 
komen nemen ; 

dat door deze enkele mededeeling van de 
zijde van het gemeentebestuur aan den ver
zoeker niet voldaan is aan het in artikel 8, 
eerste lid, der Hinderwet vervat voorschrift, 
dat het gemeentebestuur aan den verzoeker 
van de beslissing kennis moet geven ; 

dat in verband daarmede de appellant, wiens 
beroep op 20 J anuari 1937 bij Ons is ingekomen, 
niet kan geacht worden den in artikel 15 der 
Hinderwet gegunden termijn van beroep te 
hebben overschreden, zoodat hij in zij n beroep 
ontvankeljjk is ; 

0. t en aanzien van de hoofdzaak, dat op 
grond van de overgelegde stukken moet worden 
aangenomen, dat een voorziening, als bjj voor
waarde a is voorgesclueven om dP. uitbreiding 
van een brand naar de op de eerste verdieping 
gelegen woning tegen te gaan, niet kan worden 
gemist , en dat bepaaldelij k geen voldoende 
termen aanwezig zij n om genoegen to nemen 
met een minder deugdelijke bekleeding van het 
plafond, als hoedanig het aanbrengen van 
celotex-plat en is aan te merken; 

dat ook voor waarde b. welke dezelfde strek
k ing heeft als voorwaarcle a, behoort te worden 
gehandhaafd ; 
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dat voorts evenmin gemist zal kunnen wor
den de onder h gestelde voorwaarde, doch dat 
de hinder van de machines in de aangrenzende 
woning niet zoodanig is, dat aan de bezwaren 
van den appellant ten deze niet eenigermate 
zou kunnen worden tegemoetgekomen ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van burgemeester en wet
houders van Amsterdam, het bepaalde onder 
2° in voorwaarde h te lezen: ,,2°. op werkdagen 
tusschen des namiddags acht uur en des voor
midrlags zeven uur" . 

l\fot bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
4 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 
(A.B.) 

14 October 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
Art. 3 lid 2 j0 • lid 3.) 

Ofschoon het gemeentelijk Scheidsgerecht 
zich heeft veroorloofd een uitspraak te ge
ven, verstaat de Raad - nu ingevolge het 
Reglement de te nemen beslissing het 
karakter van een advies draagt -, dat hier 
een advies is gegeven. Tegen een zoodan.ige 
beslissing (advies) staat geen beroep open 
op den C. R. v. B., doch de gemeentelijke 
organen hadden na het advies een besluit 
behooren te nemen. Beroep niet-ontvanke
lijk verklaard. 

Uitspraak in zake: 
De Raad der gemeente X, klager, vertegen

woordigd enz. , 
tegen : 

Y., wonende te Z. , verweerder, en~. 

De Centrale R aad van Beroep, enz. ; 
I n rechte: 
0 . dat het Scheidsgerecht zich heeft veroor

loofd het bestreden besluit te vernietigen en 
in de plaats van de daarbij opgelegde straf 
een andere op te leggen, hoewel, ingevolge 
art. 74, lid 2, in fine, van het vigeerende 
Reglement voor de ambtenaren in dienst der 
gemeente Z. , die beslissing in een geval a ls 
het onderhavige het karakter draagt van een 
advies; 

0. dat voormeld Scheidsgerecht welisw,iar 
heeft overwogen , dat bedoeld art. 74 wel ver
meldt, dat het Scheidsgerecht in de gevall en, 
bedoeld in art. 68, sub a, e en / van dat 
regl ement, voor zoover betrekking hebbende 
op door Burgemeester en Wethouders, respec
tievelijk den Raad, verleend ontslag of uitge
sproken schorsing, slechts bevoegd is tot het 
geven van advies, doch dat het Scheidsge
recht aan die overweging heeft toegevoegd, 
dat de onderhavige zaak, a ls vallende onder 
het gestelde in art. 68, sub g, van dat regle
ment, het Scheidsgerecht verplicht tot het 
geven van een uitspraak, mitsdien geen ad
vies; 

0 . echter dat de redactie van meerbedoeld 
art. 74 de daaraan door het Scheidsgerecht 
gegeven uitlegging niet gedoogt, reeds daar-

om niet, omdat in art. 68, sub /, niet wordt 
gerept van een opgelegde schorsing; 

0 . dat uit het vorenstaande volgt, dat kla
ger naar aanleid ing van de uitspraak van het 
Scheidsgerecht, welke door hem slechts mocht 
beschouwd worden als een advies, alsnog een 
nader besluit had behooren te nemen, doch be
roep tegen die uitspraak bij dezen Raad niet 
openstond, zoodat klager in zijn niettemin in
gesteld beroep niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verkl aart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep. (A. B.) 

14 October 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929, 
Art. 3.) 

Wat meermalen implicite was uitge
maakt, beslist de Raad thans expressis 
verbis : van een besluit, door Ged. Staten 
genomen krachtens opdracht in Annexatie
of Vereeningswet tot beslechting van een 
geschil tusschen een Gemeentebestuur en 
een (gewezen) ambtenaar, staat beroep 
open ing. de Ambtenarenwet 1929 (art. 3, 
lid 2 sub a) op den C. R. v. B. 

Het ontslag van den betrokkene uit 
een.ige nevenbetrekkingen was i.c. het recht
streeksch gevolg van de vereeniging der 
gemeenten. Hij heeft uit dien hoofde recht 
op een wachtgeld. 

Uitspraak in zake : 
N. H. Smit, wonende te Beverwijk, klager, 

in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen, bijge taan door zijn raadsman Mr. 
J. 0. Baron, advocaat te Beverwijk, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Beverwijk, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. J . Kale, commies-chef ter secretarie van de 
gemeente Beverwijk, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Beverwijk b\j brief van 9 December 1936 het 
navolgende hebben medegedeeld aan N. H. 
Smit oornoemd : 

"Naar aanleiding van het door U aan den 
Voorzitter van ons College ter hand gestelde 
relaas inzake het toekennen van wachtgeld als 
gewezen Directeur der Arbeidsbeurs, hebben 
wij de eer U mede te deelen, dat wij daarvan 
met belangstelling hebben kennis genomen. 

Wij hebben echter, na kennisneming van het 
daarin door U gememoreerde, geen aanleiding 
kunnen vinden om ons standpunt, dat U noch 
op grond van de samenvoegingswet, noch op 
grond van eenige andere regeling, recht op 
wachtgeld zoudt kunnen doen gelden, te 
wijzigen. 

Indien U nochtans van meening mocht zijn, 
dat U zoodanige aanspraken wel zoudt hebben, 
geven wij U in overweging een daartoe strek-
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kende gemotiveerde aanvrage bij den Gemeente
raad in te dienen." ; 

0. dat klager zich daarop bij schrijven van 
12 Januari 1937 heeft gewend tot Ged. Staten 
van Noord-Holland met verzoek te willen vast
stellen, dat het aan hem gegeven ontslag als 
directeur van den Gemeentelijken Dienst der 
Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzeke
ring het gevolg is van de vereeniging der ge
meenten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin, 
met veroordeeling van de gemeente Beverwijk 
om aan hem het wachtgeld uit te keeren dat, 
volgens art. 11 der Wet tot de vereeniging der 
gemeenten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin, 
wordt verleend aan de vaste ambtenaren, die 
tengevolge van de vereeniging dier gemeenten 
worden ontslagen ; 

0. dat Ged. Staten van N oordholl md, ge
lezen vorenbedoeld adres, dd. 16 Juni 1937 
hebben besloten te beslissen, dat door adressant 
geen aanspraak kan worden gemaakt op wacht
geld overeenkomstig artikel 11 der Wet van 
23 April 1936, S. 301, zulks op grond van deze 
overweging, dat, daargelaten of adressant ge
acht kan worden te zijn ontslagen in den zin 
van artikel 11 der Wet van 23 April 1936, 
S. 301, nu hij zijne eigenlijke betrekking van 
Gemeente-Ontvanger van Beverwijk heeft be
houden en slechts ontslag uit een nevenfunctie 
heeft gekregen, het aan hem verleende eervolle 
ontslag als directeur van den gemeentelijken 
dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloos
heidsverzekering, het moge dan wellicht door 
de vereeniging van beide gemeenten zijn ver
haast, in ieder geval niet als een rechtstreeksch 
gevolg van deze vereeniging kan worden aan
gemerkt; 

0. dat klager bij op 12 Juli 1937 ter griffie 
van dezen Raad ingekomen klaagschrüt van 
evenbedoeld besluit van 16 Juni 1937 in beroep 
is gekomen en op de daarbij aangevoe ,de gron
den heeft geconcludeerd, dat het dezen Raad 
behage te vernietigen voormeld besluit van 
Ged. Staten van Noord-Holland, dd. 16 Juni 
1937, en opnieuw rechtdoende, vast te stellen 
dat het aan klager gegeven ontslag als directeur 
van den Gemeentelijken Dienst der Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling het ge
volg is van de vereeniging der gemeenten Bever
wijk en Wijk aan Zee en Duin, met verocrdee
ling van de gemeente Beverwijk om aan klager 
het wachtgeld uit te keeren, dat, vclgens art. 11 
der Wet van 23 April 1936, S. 301, wordt ver
leend aan de vaste ambtenaren der opgeheven 
gemeenten, die tengevolge van de vereeniging 
dier gemeenten worden ontslagen ; 

In rechte: 
0 . dat uit hetgeen onder de feiten is over

wogen, duidelijk blijkt, dat zich ten deze voor
deed een geschil over de toepassing van artikel 
11 der wet van 23 April 19:36, S. n°. 30 , tot 
vereeniging van de gemeenten Beverwijk en 
Wijk aan Zee en Duin, zoodat Ged. Staten van 
Noordholland, krachtens het 13• lid van dat 
artikel, op klagers verzoek van 12 Januari 1937 
moesten beslissen, welke beslissing van 16 Juni 
1937 is een besluit, als bedoeld in artikel 3, 
lid 2, sub a, der Ambtenarenwet 1929, zoodat 
klager zich in casu terecht tot deze Raad heen 
gewend; 

0 . dat het beroep tijdig is ingesteld, weshalve 
klager is dit beroep ontvankelijk is, zijnde 

immers ook overigens niet gebleken van het 
bestaan van eenigen grond, welke tot niet
ontvankel:(jk-verklaring van het beroep zoude 
moeten leiden ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat op grond 
van de gedingstukken en het te dezer terecht
zitting aangevoerde vaststaat : 

dat klager met ingang van 1 November 1925 
is benoemd tot ontvanger der toenmalige ge
meente Beverwijk ; 

dat hij met ingang van 1 Juni 1927 - na 
tevoren deze betrekking eenigen tijd tijdelijk 
te hebben waargenomen - in vasten dienst is 
benoemd als directeur van den gemeentelijken 
dienst der arbeidsbemiddeling en werkloos
heidsverzekering in die gemeente, zijnde hij 
voor een en ander sinds 1920 belast geweest 
met het correspondentschap daarvan ; 

dat hij als directeur reeds vele jaren een klerk 
en een bediende onder zich heeft gehad ; 

dat hij met ingang van 1 Januari 1932 ook 
is aangesteld tot kassier van de gemeentebe
drijven te Beverwijk alsmede tot hoofd van 
den gemeentelijken ophaal- en reinigingsdienst 
aldaar; 

dat hij deze verschillende betrekkingen ook 
is blijven bekleeden na de vereeniging met in
gang van 1 Mei 1936 van de gemeenten Bever
wijk en Wijk aan Zee en Duin bij vorenge
noemde wet van 23 April 1936, S. 301 ; 

dat hem daarna bij besluit van den Raad der 
nieuwe gemeente Beverwijk van 20 November 
1936 eervol ontslag is verleend uit zijn betrek
king als directeur van den gemeentelijken dienst 
der arbeidsbemiddeling en werkloosheidsver
zekering met ingang van een nader door Burge
meester en Wethouders te bepalen datum, 
welken datum Burgemeester en Wethouders bij 
besluit van 24 November 1936 hebben gesteld 
op 1 December 1936 ; 

dat met ingang van laatstgenoemden datum 
tot directeur, als vorenvermeld, is benoemd de 
klerk bij dien dienst V. Ph. Braun, die sedert 
1 Mei 1936 reeds met de daadwerkelijke leiding 
daarvan was belast geweest ; 

dat die dienst bleef gehuisvest in het gebouw 
van het ontvangerskantoor te Beverwijk en 
van het ontvangerskantoor der nieuwe gemeente 
werd overgebracht naar Wijk aan Zee en Duin ; 

dat bij dien dienst der arbeidsbemiddeling en 
werkloosheidsverzekering ook reeds vóór de 
vereeniging der gemeenten was aangesloten de 
toenmalige gemeente Wijk aan Zee en Duin, 
alsook de gemeente Heemskerk ; 

dat door de bedoelde vereeniging het aantal 
inwoners van Beverwijk is vermeerderd van 
ruim 10000 tot ± 20000 ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Beverwijk in hun voordracht aan den Raad 
dier gemeente van 14 November 1936 tot ont
slag van klager als directeur. meerbedoeld, als 
motiveering hebben aangevoerd, dat in de 
laatste jaren de bemoeiingen van den ont
vanger dermate zijn toegenomen, dat , ierin een 
volle dagtaak te vinden is en dat anderzijds de 
tijdsomstandigheden haar invloed niet gemist 
hebben op den omvang der werkzaamheden 
van den dienst der arbeidsbemiddeling en werk
loosheidsverzekering, zoodat het wenschelijk is 
hiermede een vol-ambtenaar te belasten, die 
naast deze functie, geen andere betreklting mag 
vervullen; 
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0. echter dat deze Raad, rr.ede gelet op het
geen in de 3• recht overweging is overwogen, 
van oordeel is, en dan ook aanneemt, dat door 
de groote vermeerdering van het aantal in
woners tengevolge van de vereeniging van de 
gemeenten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin 
de werkzaamheden, verbonden aan het ambt 
van ontvanger, zóózeer zijn toegenomen, dat 
het niet meer mogelijk was, dat naast dit ambt 
door klager tevens werd waargenomen de be
treklöng van directeur, <tls vorenbedoeld, welke 
de laatste jaren al tamelijk omvangrijk was ge
weest, en dat, naar 's Ra<tds oordeel, in de ge
geven omstandigheden moet worden gezegd, 
dat klager als directeur, d.w.z. als vaste ambte
naar, tengevolge van de vereeniging dier ge
meenten - en wel als rechtstreeksch gevolg 
daarvan - moest worden en is ontslagen, 
zoodat klager, die niet in de termen viel om 
pens;oen te gemeten, aan artikel 11, lid 1, 
l • alinea, van de wet van 23 April 1936, S. 301, 
het recht kon ontleenen op een wachtgeld, als 
in dat artikel hedoeld, ten laste van de nieuwe 
gemeente Beverwijk; 

0. dat hieraan niet afdoet, of die betrekking 
een nevenbetrekking was, aangezien, blijkens 
het bepaalde, in lid 3, alinea 2, van bedoeld 
artikel 11, ook wachtgeld kan worden toege
kend uit hoofde van ontslag uit een nevenbe
trekking; 

0. dat mitsdien het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Beverwijk van 9 December 
1936 rechtens strijdt met het algemeen ver
bindend voorschrift, neergelegd in vorenbe
doeld artikel 11, lid l, zoodat dit beslmt &!sook 
het boshut van Ged. Staten van Noordholland 
van 16 Juni 1937 moet worden nietig verklaard 
en moet worden verstaan, dat Burgemeester 
en Wethouders van Beverwijk alsnog aan 
klager nit hoofde van opgeroeid ontslag een 
wachtgeld m )eten verleenen, ,.1s bedc-eld in 
gezegd artikel 11 ; 

Rflchtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart klagers beroep gegrond; 
Verklaart het beslmt van Ged. Staten van 

Noordholland van 16 Juni 1937 en dat van 
Burgemeester en \Vethouders van Beverwijk 
van 9 December 1936 nietig; 

Verstaat. dat Burgemeester en Wethou'1ers 
van Beverwijk ~lsnog aan klager nit hoofde va,n 
zijn ontslag als directeur van den gemeente
lijken dienst der a rb~idsbemiddelini,, en werk 
looshddsverzekerin~ een wachtgeld moeten 
verleenen, als becloeld in artikel 11 der wet van 
23 April 193 ;, S. 301. 

(A.B.) 

14 October 1937. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. ((Ambtenarenwet 1929 
Art. 58 1 • lid. ) 

Geen strijd met eenig a.lgemeen verbin
dend voorschr ift nu het beroepen besluit 
niet anders is dan een besluit om n iet terug 
te komen op vroegere beslissingen, ofschoon 
die bC>slissingen (weigeringen om meer sa
laris te betalen) op een "verbijsterenden 
grond" berusten. 

Uitspraak in zake: 
J. Akkerboom, wonende te Zuid-Schanvoude, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 

verschenen, bijgestaan door zij n raadsman Mr. 
P. A. G. Ubink, wonende te Amersfoort, 

tegen : 
het C'-ollege van Burgemeester en Wethoudel"S 
vau Harlingen, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat verweerder - gelezen het adres d.d. 

27 Februari 1937 van J. Akkerboom, gewezen 
kantoorbediende (klerk lle klasse) bij de ge
meentelijke Gas- en Electriciteitsbedrijven, 
daarin alsnog om uitbetaling verzoekende van 
f 316.80 over 1934 en f 345.60 over 1935, uit
makende de netto-loonsverhoogingen, waarop 
hij krachtens de vóór 1 J anuari 1936 gegol
den hebbende loonregeling, zooals deze bij 
Raadsbe luiten van 18 en 27 December 1933 
is gewijzigd, meent aanspraak te hebben en 
gelet op art. 67 (bedoeld zal zijn: 66) van 
het Ambtenarenreglement der gemeente Har
lingen en het krachtens dit artikel uitgebrach
te advies, door het gemeente lijk Scheidsge
recht, d.d. 31 Mei 1937 - bij besluit van 3 
Juni 1937 het verzoek van adressant van de 
hand heeft gewezen; 

0. dat klager 28 Juni 1937 van dit beslui t 
in beroep is gekomen bij het Ambtenaren
gerecht te Amsterdam, welks Voorzitter het 
klaagschrift ingevolge het bepaalde bij art. 
66, lid 2, der Ambtenarenwet 1929 aan dezen 
Raad heeft doen toekomen; 

0. dat klager in zijn klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden vordert : 1 °. 
nietig te verklaren voormeld bes! uit van ver
weerder ; 2°. te bepalen, dat verweerder aan 
hem moet uitbetalen een bedrag van f 662.40 
wegens niet uitbetaald, hem verschuld igd, 
salaris over de jaren 1934 en 1935; 

0. dat de Burgemeester van Harlingen bij 
contra-memorie heeft geconcludeerd tot on
gegrondverklaring van het beroep; 

I n rechte: 
0. dat het bestreden bes! uit is genomen, 

nadat het Scheidsgerecht, bedoeld in art. 63 
van het Ambtenarenreglement der gemeente 
Harlingen, ter zake een advies had gegeven 
ingevolge het bepaalde bij art. 66 van rre
noemd reglement, welk artikel luidt: ,,H ei 
Scheidsgerecht dient Burgemeester en Wet
houders van advies over all e besluiten, han
delingen en weigeringen (om te beslu iten of 
te handelen), als bedoeld zijn in art. 3 der 
Ambtenarenwet 1929": 

0. dat df'rhalve beroep tegen voormeld be
sluit niet behoorde te worden ingesteld bij 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam, doch 
krachtens het bepaalde bij art. 3, lid 2, onder 
b, der Ambtenarenwet 1929 deze Raad in casu 
in eersten en een igen aan leg oordeelt; 

0. dat thans op grond van het bepaalde bij 
art. 58, lid 1, van voormelde wet moet wor
den beslist, of het vorenbedoelde besluit feite
lijk of rechtens strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften dan wel 
of verweerder bij het nemen daarvan van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 
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0 . dat door klager niet is beweerd en dezen 
Raad niet is gebleken, dat de laatste in de 
voorgaande rechtsoverweging genoemde grond 
ten deze aanwezig is; 

0 . dat dus nog slechts moet worden onder
zocht, of het aangevallen besluit strijdt met 
éenig toepasselijk a lgemeen verbindend voor
schrift; 

0. dat de uitbetaling van alsnog verschul
digd salaris over 1934 en 1935 , ter zake van 
de bij raadsbesluiten van 18 en 27 December 
1933 in de toen bestaande loonregeling aange
brachte wijzigingen, door verweerder aan kla
ger is geweigerd op dezen verbijsterenden 
grond, dat weliswaar de genoemde raadsbe
sluiten niet werden ingetrokken of gewijzigd, 
afgezien van een wijziging bij besluit van den 
raad van 27 April 1936, noch ook door de 
Kroon werden vernietigd, doch de Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en Financiën be
zwaren hadden tegen de beslui ten van 18 en 
27 December 1933; 

0 . dat niettemin deze Raad in het onder
havige geding den klager niet hel pen kan; 

0. toch dat verweerder bij elke ten deze 
gewraakte uitbetal ing van salaris moet geacht 
worden beslist te hebben, dat aan klager niet 
meer zou worden uitbetaald dan hem toe
kwam volgens de loonregeling, zooals deze 
gold vóór en aleer zij werd gewijzigd bij voor
melde besluiten van 18 en 27 December 1933 ; 

0 . dat het in d it geding bestreden beslu it 
in feite niet anders is dan een besluit, waar
bij wordt beslist, dat verweerder niet bereid 
is terug te komen op vroeger genomen be
s! issi ngen ; 

0. dat er geen toepasselijk a lgemeen ver
bindend voorschrift bestaat krachtens hetwelk 
verweerder verp licht zoude zijn op vroeger 
genomen besliss ingen, waartegen klager be
roep had kunnen instell en, terug te komen; 

0 . da t het beroep dus moet worden ver
klaard ongegrond; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

14 October 1937. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39bis.) 

E en woonwagenbewoner, die in de win
termaanden steeds in eene benaalde ge
meente verblijf houdt en gedurende het 
overig deel van het jaar trekkende is, doch 
daarbij in het bevolkingsregister van die be
paalde gemeente blijft ingeschreven sta<J-n, 
kan voor de toepassmg van art. 39bis ge
acht worden in bedoelde gemeente meer 
duurzaam verblijf te houden. 

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

Binnenlandsche Zaken van 8 October 1937, 
n°. 10223, afdeeling Armwezen; 

0. dat door tusschenkomst van Ged. Staten 
van Gelderland te Onzer kennis is gebracht 
het verzoek van B . en W . van H oevelaken, 
d.d. 12 December 1936, om toepass ing van 
art. 39bis der Armenwet, met betrekking tot 
de verpleegkosten van Johannes Hoogeboom 
in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Amers-

L. 1937. 

foort, ten aanzien van de gemeente Leeuwar
den· 

o.' dat J ohannes Hoogeboom , die op 17 No
vember 1936 tengevolge van eene aanrijdi ng 
in de gemeente Hoevelaken gewond geraakte, 
op genoemden datum op last va n een genees
heer moest worden opgenomen in het Sint
Elisabeth-Ziekenhuis te Amersfoort, welke op
neming niet zonder gevaar voor het leven of 
de gezondheid van den patiënt kon worden 
uitgesteld ; 

0. dat Joh annes Hoogeboom behoorde tot 
het gezin van de Weduwe M . Hoogeboom, 
welk gez in steeds in de wintermaanden in de 
gemeente Leeuwarden, in welke gemeente het 
in het bevolkingsregister stond ingeschreven, 
in een woonwagen verbleef terwijl het de 
overige maanden het land doortrok ; 

0 . dat het gemeentebestuur van Hoe vela
ken , zoo spoedig mogelijk na het ongeval, aan 
het gemeentebestuur van Leeuwarden h eeft 
gevraagd, of dit de kosten van verpleging 
van Hoogeboom voor zijn rekening wilde 
nemen; 

dat het gemeentebestuur van Hoevelaken, 
in a fwachting van de beslissing van het ge
meentebestuur van Leeuwarden, de kosten 
voorl oopig voor zijn rekening heeft genomen; 

dat de gemeente Leeuwarden niet genegen 
was de verpleegkosten voor hare rekening te 
nemen, daarbij aanvoerende, dat de Weduwe 
Hoogeboom met hare kinderen gedurende ten 
hoogste vier m aanden in het jaar te Leeuwar
den verblijft, terwijl zij de overige maanden 
door het land trekt, dat derhalve niet gezegd 
kan worden, dat het gezin ten tijde van het 
ongeval in de gemeente Hoevelaken een meer 
duurzaam verblijf had in de gemeente Leeu
warden en da t aan deze opvatting het fe it van 
inschrijving in het bevolkingsregister dezer 
gemeente niet afdoet; 

0. dat het gedurende jaren herhaald ver
blijf in de wintermaanden van het gezin 
Hoogeboom in de gemeente Leeuwa rden niet 
kan worden beschouwd als eene opeenvolging 
van verblijft ijden van accidenteelen aard, nu 
het gezin a l die jaren tevens in het bevol
kingsregister van genoemde gemeente bleef 
ingeschreven staan; 

0 . dat integendeel moet worden aangeno
men, dat een woonwagenbewoner die in de 
wintermaanden steeds in eene bepaalde ge
meente verblijf houdt en gedurende het overige 
deel van het jaar trekkende is, doch daarbij 
in het bevolkingsregister van die bepaalde 
gemeente blijft ingeschreven staan, voor de 
toepassing van a rt. 39bis der Armenwet ge
acht kan worden in bedoelde gemeente meer 
duurzaam verblijf te houden; 

Gelet op de ingewonnen ambtsberichten van 
Ged. Staten van Gelderland en die van Fries
land ; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Te beslissen, dat de kosten van verpleging 
van Johannes Hoogeboom in het St. Elisabeth
Ziekenl,uis te Amersfoort, a lsmede die van de 
aan hem verleende geneeskundige hulp, res
pectievelijk bedragende f 154 en f 45 komen 
voor rekening van de gemeente Leeuwarden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

23 
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14 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 38.) 

B. en W. zijn ter uitvoering van een di,s
betreffend raadsbesluit in beroep gekomen 
tegen een beslujt van Ged Staten tot. goed
keuring van een uitbreidingsplan eener 
aangrenzende gemeente. Het heroep moet 
derhalve geacht worden te zijn ingesteld 
door den Raad. Deze is echter in dat be
roep niet-ontvankelijk, daar hij bij den 
Ra.ad der 11angrenzende gemeent,e geen be
zwaren heeft ingP.bracht en dus niet be
hoort tot degenP.n, aan wie bij art. 38 beroep 
op de Kroon is toegekend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Leeuwarden tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 6 November 1935, n°. 134, le Afdeeling 
B., tot goedkeuring van een uitbreidingsplan 
van Leeuwarderadeel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 September 1937, n° . 377; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 October 1937, 
n°. 8853 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting; 

0. dat B. en W. van Leeuwarden niet uit 
eigen hoofde, doch ter uitvoering van het 
raadsbesluit van 26 November 1935 ten deze 
in beroep zijn gekomen, zoodat het beroep ge
acht moet worden door den gemeenteraad te 
zijn ingesteld; 
dat echter de gemeenteraad van Leeuwarden 
in deze niet tot het instellen van beroep ge
rechtigd is, vermits deze raad bij den raad 
van Leeuwarderadeel tegen het onderwerpe
lijke uitbreidingsplan geen bezwaren heeft in
gebracht en dus niet behoort tot degenen, aan 
wie bij art. 38 der Woningwet beroep op Ons 
is toegekend; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

den raad van Leeuwarden in zijn beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

14. October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art.t. 1, 18.) 

Onder banslooten zijn te verstaan alle 
Rlooten, welke dienen tvt inlaten of afvoe
ren van polderwater, en bij welke dus het 
polderbelang betrokken is. 

Een bepaling in een keur, volgens welke 
de losse bruggen, liggende over bepaalde 
watergangen en sl<>oten in het t,ijdvak van 
1 April tot 1 Novemher op eerste aanzeg
ging van het polderbestuur onmiddellijk 
moPten worden opgeruimd, verdraagt zich 
niet met de artt. l en 18 der wet, daar de 
wet aan het polderbestuur niet de bevoegd
heid geeft, in voorkomende bijzondere ge
vallen bepaalde bruggen, wier aanwezig
heid niet in Rtrijd is met de bepalingen van 
de keur, te doen opruimen 

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

T. Kooyman Pzn. en door A. de Jonge. a., allen 
te Giessen-Nieuwkerk, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 4 Februari 
1936, G.S. n°. 72, tot goedkeuring van ,de op 
15 Januari 1936 vastgestelde keur op de wegen. 
voetpaden, waterkeeringen, watervangen, ban
en bermslooten, houtgewas en wind van~, molen
tjes en wellen binnen den polder Hardinxveld: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
16 Juni 1937, n°. 450 (1936), en 8 September 
1937, n°. 450 (1936)/90; 
- Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 October 193'.7, n°. 433, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0. dat het bestuur van den polder Hardinx
veld op 15 Januari 1936 heeft vastgesteld een 
keur op de wegen, voetpaden, waterkeeringen, 
watergangen, ban- en bermslooten, houtgewas 
en windvang, molentjes en wellen binneu den 
gemelden polder, waarvan de artikelen 5, 6 en 7 
luiden als volgt : · 

Art. 5. Onder watergangen, ban- en berm 
slooten worden in deze keur verstaan de water
leidingen. welke als zoodanig voorkomen op een 
bij deze keur behoorende kaart van schouw
plichtige waterleidingen. 

Wanneer een waterleiding aan de schouw
plichtige waterleidingen toegevoegd wordt en 
er alsdan bijzondere werken vereischt zijn voor 
het brengen van die waterleiding in een aan de 
keur voldoenden toestand worden deze uitge
voerd vanwege het Polderbestuur en voor reke
ning van den polder, onverminderd de toe
passing van de bepalingen vervat in paragraaf 6 
der Waterstaatswet 1900, indien daartoe gron
den aanwezig z(jn ; 

Bij het besluit, waarbij een waterleiding in 
de schouw wordt opgenomen, wordt tevens be
slist omtrent de noodzakelijkheid van bijzondere 
werken en de uitvoering daarvan door en vóor 
rekening van den polder. 

Art 6. De watergangen, ban- en bermslootne 
moeten op zoodanige wijze onderhouden wor
den, dat deze op polderpeilwaterstand aan de 
in het. artikel nader omschreven eischen voldoen. 

Enz. 
Art. 7. Geen vaste bruggen en geen bruggen

hoofden mogen over of in de watergangen, ban
of bermslooten worden gemaakt dan na be
komen schrift elijke vergunning van het polder
bestuur. 

Losse bruggen over de in artikel 8, onder a 
tot en met k en m tot en met x genoemde water
gangen, de bermslooten en de door het Polder
bestuur bij afzonderlijke keur nader aan te 
wijzen banslooten, voerende naar de schelf
plaatsen, mogen in den Benedenpolder niet 
lager dan 1.15 m en in den Bovenpolder niet 
lager dan 0.80 m boven polderpeil liggen en 
moeten in het tijdvak van 1 November tot 
1 April van ieder jaar worden opgeruimd. 

De losse bruggen liggende over de in het 
vorige lid genoemde watergangen en slooten in 
den Bovenpolder moeten bovendien in het 
tijdvak van 1 April tot 1 November op eerste 
aanzegging van het Polderbestuur onmiddellijk 
worden opgeruimd. 

Het Polderbestuur is bevoegd vergunning te 
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verleenen, dat van boven taande voorschriften 
· wordt afgeweken, in verband met de plaatse
lijke toestanden of bijzondere omstandigheden. ; 

dat Ged. Staten van Zuid-H olland bij hun 
besluit van 4 :Februari 1936 deze keur hebben 
goedgekeurd ; 

dat van dit besluit 1° T. Kooyman Pzn., t e 
Gie~sen-Nieuwkerk, en 2° A. de Jong, J . Aan
tjes en D. de Jong aldaar bij Ons in beroep zijn 
"ekomen; 0 

dat T. Kooyman Pzn. aanvoert, dat hij door 
bepalingen, in die keur opgenomen, zich ernstig 
benadeeld acht in zijne rechten tot toegang naar 
zijne landerijen; dat op de in artikel 5 bedoelde 
kaart een sloot voorkomt, welke pa rticulier is 
gemaakt door particulier eigendom kadastraal 
bekend gemeente Hardinxveld, sectie A, n°. 
2705, waarmede de polder zich nimmer heeft 
bemoeid, en welke sloot nimmer als bansloot 
door den polder is opgenomen ; dat in artikel 8 
der oude keur ten opzichte van losse bruggen 
is bepaald, dat die gedurende den hooi- en 
oogsttijd mogen worden gelegd zonder hinder
lijk t e zijn voor de gemeene vaart met vaar
tuigen zonder opperlast ; dat van oudsher de 
losse bruggen in het polderdeel, gelegen ten 
Noorden van het Kanaal van Steenenhoek, 
tusschen de Brederosche K ade en de N1euwe 
Steeg, werden gelegd op een hoogte van 0.40 
tot 0.60 m boven polderpeil, en nimmer aan
leiding hebben gegeven tot eenige storing, om
dat in den zomer geen griendhout in den polder 
wordt getransporteerd; dat hij eenige ja~en 
geleden vier bruggenhoofden heeft laten maken 
ter hoogte van 60 cm boven polderpeil ; 

dat, zonder dat er eenige aanleiding bestaat, 
en integendeel zelfs gegronde redenen zijn aan 
te voeren om het recht tot het leggen van brug
gen te verruimen, in artikel 7 der nieuwe keur 
de hoogte wordt bepaald op ten minste 80 cm ; 
dat met deze bepaling geen enkel belang wordt 
gediend en deze bepaling voor de gebruikers 
van de bruggenhoofden in den watergang, be
doeld in artikel Sa der nieuwe keur, nutteloos 
groote kosten en moeilijkheden met zich brengt; 
dat van de bevoegdheid van het Polderbestuur, 
om in bepaalde gevallen vergunning te ver
leenen tot afwijking van voorschrüten (artikel 7) 
niet s is t e verwachten voor hen, die met wagens 
of landbouwmachines hunne landerijen willen 
bereiken, hetgeen wel blijkt uit de stelselmatige 
bemoeilijking, die nutteloos door het Polder
bestuur het rijverkeer ten allen tijde werd op
gelegd ; dat hij door deze bepalingen in zijne 
rechten verkort wordt, geen rechtszekerheid 
bezit, en overgeleverd zou worden aan de wille
keur van eenige personen ; 

dat ongeveer 80 % van de oppervlakte van 
het bovenbedoelde polderdeel de belangen met 
hem gemeen heeft, en ongeveer 20 % (griend
eigenaren) geen bezwaar tegen bruggen in den 
zomer heeft, omdat die eigenaren alleen des 
winters varen ; 

dat A. de Jong c.s. aanvoeren, dat volgens 
artikel 7 van de keur in den Bovenpolder losse 
bruggen mogen worden gelegd op een hoogte 
van ten minste 0.80 m boven zomerpeilhoogte 
van 1 April tot 1 November, en zij ten alfen 
tijde op aanzegging van het bestuur moeten 
worden opgebroken; dat deze bepaling een be
langrijke verzwaring is van de oude keur, waar 
alleen gesproken wordt van bruggen, waar met 

vaartuigen zonder opperlast onderdoor gevaren 
kan worden en dus ongeveer een hoogte van 
0.50 m voldoende was ; dat zijns inziens geen 
deugdelijke motieven hier kunnen aangevoerd 
worden voor deze hinderlijke en schadelijke 
bepalingen ; dat in deu zomer door niemand 
van den vaarweg, waarlangs hunne landerijen 
gelegen zijn, gebruik gemaal,t wordt; 

dat misschien een eigenaar van de weinige 
grienden, welke in den polder nog gelegen zijn, 
eens in de vier jaar in den winter het hout naar 
de schelfpla-at s zou varen, hoewel van de schelf
plaats zoo goed als geen gebruik gemaakt wordt; 
dat het hout uit de grienden naar den Parallel
weg gevaren wordt en vervolgens op auto's naar 
zijne bestemming gebracht wordt; dat ook het 
opbreken der bruggen op aanzegging van het 
bestuur een bepaling is, welke tot allerlei wille
keur aanleiding zal geven ; dat zij het meest 
gebaat zouden zijn met vaste bruggen op 0.60 
m hoogte, waardoor zij t en allen tijde op het 
land kunnen komen, o. a . ook voor het vervoer 
van kunstmest, stalmest en bagger, wat voor 
een groot deel in den winter gebeurt, wanneer 
in het ~eheel geen bruggen mogen liggen of op 
zoodamge hoogte, dat ze niet bruikbaar zijn ; 
dat voor vijftig jaar, toen de geheele polder uit 
grienden bestond, artikel 7 der polderkeur op 
zijn plaats moge zijn geweest, doch dat op het 
oogenblik, nu de verhoudingen zich gewijzigd 
hebben in 80 % grasland en 20 % griendland 
in den Bovenpolder, dit artikel geheel mis
plaatst is ; weshalve de appellanten hebben 
verzocht alsnog aan de keur de goedkeuring te 
onthouden; 

0. ten aanzien van het bezwaar van den 
appellant T. Kooy man Pzn., dat op de in 
artikel 5 der keur genoemde kaart van schouw
plichtige waterleidingen ten onrechte de door 
hem bedoelde sloot zou zijn vermeld, aangezien 
deze niet als bansloot zou kunnen worden be
schouwd; 

dat onder banslooten zijn te verstaan alle 
slooten, welke dienen tot inlaten of afvoeren 
van polderwater en bij welke dus het polder
belang betrokken is ; 

dat zulks met de bovenbedoelde sloot niet 
het geval is, aangezien zij na de afdamming 
ingevolge de door het Polderbestuur op 24 
Maart 1936 aan den appellant verleende ver
gunning niet meer met het polderwater in ver
binding staat ; 

dat de vermelde sloot derhalve ten onrechte 
bij de nieuwe keur onder de banslooten is op
genomen; 

dat het vermelde bezwaar van dezen appel
lant mitsdien gegrond is ; 

0 . ten aanzien van de door de appellanten 
aangevoerde bezwaren tegen artikel 7, 2• lid, 
der "keur, dat ook de gegrondheid van deze be
zwaren moet worden erkend ; 

dat toch op grond van een ingesteld onder 
zoek ter plaatse moet worden aangenomen, dat 
een hoogteligging van 0.80 m boven polderpeil 
voor de losse bruggen over den watergang langs 
den Parallelweg, bedoeld in artikel 8 onder b 
van de keur, met het oog op het behoud van 
de vaargelegenheid onnoodig is, omdat van 
dezen watergang geen gebruik wordt gemaakt, 
en dat een dusdanige hoogteligging voor de 
bruggen over den wateq~ang langs de land
scheiding, bedoeld in artikel 8, onder a, van 
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de keur door het vaartbelang niet wordt ge
vorderd en naar billijkheid niet gerechtvaardigd 
is tegenover de daaraan verbonden bezwaren 
van de zijde van de gebruikers van deze bruggen; 

dat, aangezien het hier een geheel afzonder
lijk gelegen deel van den polder betreft, dat 
~eheel afgescheiden ligt van den overigen pol
der, het redelijk moet worden geacht, dat het 
Polderbestuur voor dit polderdeel een afzonder
lijke regeling treft, waarbij de minimum hoogte
li_gging van de losse bruggen in dit polderdeel 
op de huidige maten gehandhaafd blijft ; 

0. ten aanzien van het door de appellanten 
A. de Jong c.s. tegen artikel 7, 3• lid, te berde 
gebrachte bezwaar, dat de appellanten meenen, 
dat deze bepaling tot willekeur aanleiding zal 
geven; 

dat dit bezwaar zich minder richt tegen de 
keur zelve, dan wel tegen een mogelijke onjuiste 
toepassing daarvan ; 

dat intusschen naar Ons oordeel de bedoelde 
bepaling zich met de Keurenwet, in het bij
zonder met de artikelen 1 en 18, niet verdraagt ; 

dat toch artikel 7 van de keur het hebben 
van losse bruggen in het tijdvak van 1 April 
tot 1 November niet verbiedt, mits de des
betreffende voorschriften omtrent de hoogte 
zijn in acht genomen; 

dat het 3• lid van dit artikel niet verbiedt, 
behoudens vergunrung van het uitvoerend be
stuur, iets te doen of na te laten, doch dat daar
bij aan het Polderbestuur de bevoegdheid wordt 
gegeven, in voorkomende bijzondere gevallen 
bepaalde bruggen, wier aanwezigheid niet in 
s trijd is met de bepalingen van de keur, te doen 
opruimen; 

dat daartoe noch de Keurenwet, noch eenige 
.andere wet de bevoegdheid verleent ; 

dat ook op dezen grond de keur niet voor 
goedkeuring vatbaar is ; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Keurenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
-van Ged. Staten van Zuid-Holland van 4 Fe
bruari 1936, G. S. n° . 72, aan de bij besluit van 
het bestuur van den polder Hardinxveld van 
15 J anuari 1936 vastgestelde keur op de wegen, 
voetpaden, waterkeeringen, watergangen, ban
en bermslooten, houtgewas en windvang, molen
t jes en wellen binnen den polder Hardinxveld, 
alsnog de goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A.B.) 

16 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Ke 1renwet Art 1). 

Tere<'ht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan de keur van een hoogheem
raadscha.p tot keering van zeewater op 
g,onrl, da.t de keur in de bepaling van het 
gebied, dat als "buitenduinen" moPt wor
den aangemerkt, te ver gaat, waardoor 
de recht-en van de duinr·igenaren onnoodig 
worden beperkt ; zulks te mPer, nu de keur 
ook ten aanzien van de "binnenduinen" 
strenge bepalingen bevat. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Vereenigde Vergadering van het Hoogheem
raadschap van Voorne tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 8/25 Juni 
1936, G. S. n°. 385, waarbij aan de herziene 
keur of politieverordening van dat Hoogheem
raadschap, vastgesteld bij Besluit van de Ver
eenigde Vergadering van 17 September 1932 en 
gewijzigd bij be luiten dier vergadering van 
16 Augustus 1935 en 23 Mei 1936, goedkeuring 
werd onthouden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juni 1937, n°. 202 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Witterstaat van 11 October 1937, n°. 443, Af
deeling Waterstaatsrecht ; 

0 . dat het bovengenoemde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat in artikel 1 
der herziene keur of politieverordening, zooals 
zij ten slotte is komen te luiden, als "buiten
duinen" worden aangeduid : De gronden, be
grensd door den verbindingsdijk te Oostvoorne 
(nieuw aangelegd in 1929), de Nieuwe Maas, de 
Noordzee, het Haringvliet, de Quacksche Nol 
t e Nieuw-Helvoet, 225 m voorbij R.S.P. 19 en 
een lijn, loopende vanaf den verbindingsdijk t e 
Oostvoorne langs den binnenteen van den be
neden den verbindingsdijk liggenden Noorddijk 
tot aan de Rotterdamsche Gezondheidskolonie 
aan het Zwarte Laantje en verder over de 
punten te vinden uit metingen van uit de Rijks
strandpalen, aldus : 

850 m i= R.S.P. 5 (loodlijn op 5---4), 
1200 m -~ R.S.P. 8 ( ,, 8-7), 
1400 m ~ ~ R.S.P . 10 ( 10-9), 
800 m ~ g R.S.P. 11 ( ,, 11- 12), 
700 m ,; : R.S.P. 13 ( ,, 13-12), 
700 m i:= R.S.P. 16 ( ,, 16- 15), 
325 m ~ R.S.P. 17 ( ,, ,, 17-16), 

en hlerna volgende den buitenteen van den 
verlengden Schenkeldijk (grens duinweg) tot 
aan den zuidelijken uitspringenden hoek van 
den Schenkeldijk, den Schenkeldijk tot aan de 
buiten bermsloot en deze sloot achter de Quack
sche Nol tot aan den Corsrand langs het H aring
vliet; dat op deze "buitenduinen" van toe
passing zijn de verbods- en gebodsbepalingen, 
vervat in de artikelen 2 tot en met 6 der keur 
of politieverordening, welke bepalingen - in 
het b\jzonder, wat betreft de artikelen 2 en 3 -
van zeer vèrgaanden aard moeten worden ge
acht en vooral den eigenaren dezer ,.buiten
duinen" groote beperkingen opleggen ten aan
zien van het gebruik van hun eigendom ; dat 
naar de meening van hun college zoodanige 
bepalingen weliswaar toelaatbaar, zelfs geboden 
moeten worden geacht voor zoover zij betrek
king hebben op het gedeelte der duinen en 
stranden, hetwelk beschouwd moet worden te 
dienen tot directe keering van het buitenwater ; 
dat echter, tengevolge van de hlervoren ver
melde omschrijving der "buitenduinen" in ar 
tikel 1 der onderhavige keur of politieverorde
ning! de vorenbedoeld": bepalingen van toe
passmg zullen Z\Jn op vr1Jwel het geheele duinen
gebied binnen het Hoogheemraadschap, daar de 
grens der "buitenduinen" aan de landzijde op 
vele plaatsen zoude loopen achter de duinen ; 
dat een breede strook der duinen echter niet 
geacht kan worden te dienen tot directe keering 
van het buitenwater, als hoedanig naar de 
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meening van hun college slechts in aanmerking 
zoude komen het gedeelte der duinen en stran
den, hetwelk aan de landzijde wordt begrensd 
door een lijn, welke getrokken wordt - voor 
zoover betreft het gedeelte van Voorne's kust, 
hetwelk in zuid-oostelijke richting loopt - op 
een afstand van 300 m uit de strandpalenlijn 
en - voor zoover betreft het gedeelte van 
Voorne's kust benoorden strandpaal 11 - op 
een afstand van 200 muit den duinvoet, waar
onder voor dit gedeelte dient te worden ver
staan de oude duinvoet, zooals deze in 1910 
vanwege den Rijkswaterstaat is opgemeten ; 
dat mitsdien de vorenbedoelde verbods- en ge
bodsbepalingen geacht moeten worden de eige
naren en gebruikers der duinen, voor zoover 
deze liggen aan de landzijde van deze lijn, verder 
te beperken in het gebruik dezer duinen, dan 
in het belang der duinen als waterkeering nood
zakelijk moet worden geacht en hunne belangen 
daarom onnoodig worden geschaad ; 

dat de Vereenigde Vergadering van het Hoog
heemraadschap van Voorne in beroep aanvoert, 
dat het motief, waarop Ged. Staten hunne goed
keuring aan de keur hebben onthouden, gelegen 
is in de weigering van Voorne om aan het be
grip buitenduinen in de keur de beperkte strek
king te geven, die Ged. Staten wenschen ; dat 
het intnsschen niet zonder reden is, dat het 
Hoogheemraadschap de bestemming van slechts 
een smalle strook duinen tot "buitenduinen" 
niet dulden kan ; dat toch de duinen in de aller
voornaamste plaats dienen tot bescherming 
van het eiland en het Hoogheemraadschap zich 
slechts verantwoord acht, wanneer het in een 
breeder gedachte buitenduinstrook zijn plicht 
van het intact houden der waterkeering kan 
vervullen ; dat begrijpelijk is, dat zulks beper
kingen voor de eigenaren ten aanz ien van het 
gebruik van hun eigendom moet meebrengen 
en dat streng toezicht noodig is ; dat Ged . Staten 
in het verleden ook steeds een dergelijk stand
punt hebben ingenomen, hetgeen moge blijken 
uit de omstandigheid, dat goedkeuring van de 
keur van Voorne nimmer op bezwaren is ge
stuit, niettegenstaande daarin veel strengere 
bepalingen waren opgenomen, dan zullrn in de 
ontworpen keur het geval is; dat bijvoorbeeld 
artikel 12 van de bestaande keur als volgt luidt : 
"In deze keur wordt onder duinen verstaan 
het geheele terrein tusschen 't Haringvliet, de 
Noordzee en de Brielsche Maas eenerzijds en 
het achtergelegen polderland anderzijds, in zijn 
geheel vormende de natuurlijke keering tegen 
de zee en bestaande uit min of meer aaneenge
sloten zandruggen en tusschengelegen duin
valleien"; dat in artikel 11 van de bestaande 
keur voor dit geheele duinengebied ongeveer 
dezelfde bevoegdheid wordt gegeven, die in de 
nieuw ontworpen keur slechts wordt verleend 
tot een diepte van 600 meter uit den duinvoet ; 
dat Geel. Staten thans van oordeel blijken, dat 
slechts het gedeelte der duinen en stranden, 
hetwelk beschouwd moet worden te dienen tot 
directe keering van het buitenwater, tot de 
buitenduinen moet worden gerekend ; dat 
Voorne zich ten stelligste tegen dit standpunt 
moet verweren ; dat Geel. Staten, voor zoover 
het gebied betreft ten Noorden van strandpaal 
11, een afstand van 200 m gemeten uit den 
duinvoet voldoende achten, t erwijl voorzoover 
betreft het gebied ten zuiden van deze strand-

paal met een diepte van 300 meter gemeten uit 
de strandpalenlijn zou kunnen worden volstaan; 
dat bij het bepalen van dezen afstand naar de 
meerring van het Hoogheemraadschap van 
Voorne uit het oog wordt verloren, dat de 
achter de voorste duinerij gelegen duinen geen 
aaneengeschakelde water'keering vormen, zoo
dat bij de doorbraak van de buitenste rij het 
ingevloeide water op verschillende plaatsen niet 
voldoende tegenweer ondervindt ; dat het be
palen van een afstand van 300 of 200 meter 
dus volkomen willekeurig is, zoodat daarbij geen 
rekening is gehouden met de plaatselijke om
standigheden ; dat, wanneer zich een belang
rijke afslag mocht voordoen, het Hoogheem
raadschap van Voorne zich op het achtergelegen 
t errein voor het aanleggen van een nieuwe 
waterkeering zoover moet kunnen terugtrekken, 
dat op de doelmatigste en minst kostbare wijze 
van het terrein partij kan worden getrokken ; 
dat bij het vaststellen van een breedte van 300 
of 200 meter daarbuiten het terrein dermate 
ongeschikt zou kunnen zijn gemaakt, dat het 
aanleggen van een nieuwe waterkeering op 
groote onoverkomelijke moeilijkheden zou kun
nen stuiten; dat, toen door den November
storm van 1921 de onder Oostvoorne reeds sterk 
afgebrokkelde duinen verder wegsloegen, de 
vroeger in de duinen gebouwde huizen in de 
strook kwamen te staan, die voor het maken 
van een nieuwe waterkeering moest worden 
aangewend, waardoor zeer hinderlijke belem
meringen werden ondervonden; dat het Hoog
heemraadschap daarom van oordeel is, dat eene 
breedte van 600 meter gemeten van den duin
voet af met het oog op de eigenaardige ligging 
van de duinen van het eiland Voorne als buiten
duinen moeten worden aangewezen om een be
hoorlijke voorziening in de waterkeering te 
waarborgen; dat ook in de keur van het Hoog
heemraadschap Delfland te dezer zake een 
grootere bevoegdheid wordt gegeven, clan Ged. 
Staten ten opzichte van Voorne noodzakelijk 
achten; dat bijvoorbeeld in deze keur onder 
zeeduinen o. a. verstaan worden de gronden 
langs de Noordzee tusschen den Nieuwen Water
weg en de grens van Delfland en Rijnland en 
zich uitstrekkende tot 600 meter uit de Rijks
strandpalen lijn ; dat in de ontworpen keur van 
Voorne de afstanden zoodanig berekend zijn, 
dat deze overeenkomen met een afstand van 
600 meter gemeten van den duinvoet af, welk 
verschil van uitgangspunt zijn oorzaak vindt 
in de plaatselijke omstandigheden ; dat het 
Hoo~heemraadschap van Voorne voor het 
overige van oordeel blijft, dat de belangen, 
betrokken bij eene behoorlijke verzorging der 
waterkeering, behooren te gaan boven die der 
puineigenaren ; 

0. dat met den van Onzentwege geraadpleeg
den Hoofd-ingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat moet worden aangenomen, dat de 
keur in de bepaling van het gebied, dat als 
"buitenduinen" moet worden aangemerkt, te 
ver gaat, waardoor de rechten van de duin
eigenaren onnoodig worden beperkt ; 

dat, daar het kustvak tusschen de strand
palen 11 en 19 vrijwel in evenwicht verkeert, 
de door Geel. Staten aangegeven grens van 300 m 
uit de strandpalenrij voldoende veilig moet 
worden geacht, terwij l ook de voor het noorde

lijk kustvak door dit college aangegeven breedte 
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van 200 muit den ouden duinvoet als voldoende 
moet worden beschouwd ; 

dat voor het aannemen van een grootere 
breedte te minder aanleiding bestond, nu de 
keur ook ten aanzien van de .,binnenduinen" 
strenge bepalingen bevat ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan de keur 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Keurenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is bela-st enz. 

(A.B.) 

October 1937. KONINKLIJK BE,LUIT. 
(Woningwet Artt. 36 en 40 j0 • art. 37.) 

Waar thans in verband met de bepalin
gen der bouwverordening elke mogelijkheid 
van bebouwing op de gronden van appel
lanten is 1titgeslotcn, beteekent de mogelijk
heid om voor het bouwen van landhuizen 
vrijstelling te verleenen van den eisch, dat 
geen gebouw mag worden opg.:iricht anders 
dan aan een weg, geenszins dat voor de 
onderwerpelijke terreinen een algeheel 
recht van bebouwing zou bestaan. 

Bij de opstelling van het plan is er te
recht van uitgegaan, dat-de bebouwing zóó 
moet worden geleid, dat zooveel mogelijk 
het natuurschoon voor vernietiging wordt 
bewaard. 

Indien Ged. Staten ingevolge art. 40 het 
plan hebben vastgesteld, behoort de ge
meenteraad niet tot de belanghebbenden, 
die bezwaren bij de Kroon kunnen indienen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het overeenkomstig artikel 37, 3• lid, 

in verband met artikel 40, 2• lid, der Woning
wet. aan Ons ter goedkeuring aangeboden be
sluit van Ged. taten van Overijssel van 6 Oc
tober 1936, N°. 11136/8228, 4• Afdeeling, tot 
vaststelling van een uitbreiding plan met bjj
behoorende bebouwingsvoorschriften voor een 
gedeelte der gemeente Holten ; 

Gelet op Ons besluit van 25 Mei 1937, n°. 83, 
waarbij Wij Onze beslissing hebben verdaagd ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 28 
Juli 1937, n°. 204; 

Op de voordracht van Onzen llfinister van 
fünnenlandsche Zaken van 11 October 1937, 
n°. 7265 M/P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Holten 
niet voldaan had aan_ de hem bij besluit van 
Ged. Staten van Overijssel van 15 Mei 1934, 
no. 4979/4007, 4• afd ., opgelegde verplichting 
een uitbreidingsplan met bebouwing voorschrif
ten, voor den Holterberg en omgeving vast te 
stellen en die stukken binnen zes maanden na 
dagteekening van dit be luit aan Ged. Staten 
ter goed.keuring te doen toekomen, Ged. Staten 
bij hun besluit van 6 October 1936, n°. 11136/ 
228, 4• afd., hebben vastgesteld a. een plan 

van uitbreiding voor een gedeelte der gemeente 
Holten, omvattende terreinen gelegen op den 
Holterberg aldaar, overeenkom tig een bij dit 
besluit behoorende teekeuing ; b. een verorde
ning houdende bebouwingsvoorschriften, be
boorende bij het sub a genoemde plan van uit- . 
breiding; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat tegen het ontwerp-plan en de ontwerp-be
bouwingsvoorschriften bezwaarschriften zijn 
ingekomen van: 1. den raad der gemeente 
Holten; 2. burgemeester en wethouders der 
gemeent~ Holten; 3. J. J . ter Horst t e Rijssen; 
4. de firma t er Horst & C0 • te Rijssen ; 5. B. J. 
Wissink te Holten; 6. J. Meijer te Holten; 
7. J. D. Vincent te Holten; 8. H. Kolkman te 
Holten; 9. J. Ulfman te Holten; 10. H. Ster
ringa te Holten; ll. de aamlooze Vennoot
schap Maatschappij voor Kamp- en Vaeantie
oorden te 's-Gravenhage; dat dP. raad der ge
meente Holten van meening is, dat de voor
schriften der Bouwverordening voldoende ge
legenheid geven om ten opzichte van de bP
bouwing van den Holterberg regelend op te 
treden; dat echter, naar het oordeel van Ged. 
Staten, aangezien in de eerstvolgende jaren 
een verdere bebouwing van den Holterberg is 
te verwachten, overeenkomstig de Woning
wet, de bestemmins van de op den Holterberg 
gelegen gronden bij een uitbreidingsplan be
hoort te worden aangewezen ; dat burgemeester 
en wethouders bezwaar maken tegen de voorge
schreven onrl.erlinge af tanden van de t e pfä,at
sen gebouwen, zoomede tegen de bestemmin(l 
van den Holterenk voor bebouwing met wo
nina0n en gebouwen uitsluitend of in hoofdzaak 
verband houdende met, respectievelijk bestemd 
voor, de uitoefening van het landbouw-, tuin
bouw- of veeteeltbedrijf, doch dat aan die be
zwaren, in verband met het karakter van de 
omgeving niet tegemoet kan worden gekomen ; 
dat evenmin, met het oog op de daarop betrek
king hebbende wettelijke bepalingen, tegemoet 
kan worden gekomen aan het verlangen van 
burgemeester en wethouders voornoemd, om 
dat college meer vrijheid te laten de plaats van 
elk te stichten gebouw te bepalen; dat ten 
slotte ; in het belang van voorkoming van lint
bebo_ uwing ter plaatse, bezwaar bestaat te vol
doen aan het verzoek van burgemeester en wet
houders om een strook grond langs den Raalter
weg, niet in het plan op te nemen ; dat de bier
voren sub 3-10 genoemde adressanten even
eens bezwaar hebben tegen de voorgeschreven 
afstanden, welke bij het bouwen in acht ge
nomen moeten worden, c.q . tegen de aan hunne 
perceelen gegeven bestemming ; dat Ged. Staten 
echter, in verband met het karakter van de 
omgeving, aan die bezwaren niet tegemoet 
kunnen komen ; dat voorgaande overweging 
evenzeer geld t ten aanzien van door de bier
voren sub 11 genoemde ad ressante aangevoerde 
bezwarP.n; dat bedoelde adressante bovendien 
nog bezwaren heeft tegen de grootte van het in 
het uitbreidingsplan opgenomen gebied, waar
van de bestemming in onderdeelen is bepaald, 
tegen het, naar hare meening, te klein aantal 
op het plan aangegeven, wegen, tegen de baars 
inziens ondoelmatige bestemming van verschil
lende terreinen en tegen enkele bebouwings
voorschriften; dat echter, daar geenszins zeker
heid bestaat, dat de bebouwing van de kom 
der gemeente Holten uit, g~leidelijk zal voort
schrijden, het gebied waarover het plan zich 
uitstrekt, bezwaarlijk kan worrlen beperkt ; dat 
mocht het later, in verband met voorgenomen 
bouwplannen, gewenscht blijken meer wegen 
te projecteeren, of aan en kele terreinen een 
andere bestemming te geven, het plan eventue~l 
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aan een herziening kan worden onrlerw0rpen ; 
dat de ontworpen bebouwingsvoorschriften 
naar het oordeel van Ge,d. Staten, behoudens, 
cPn redactie-wijzigin~, geen wijziging bPhoever. ; 

d at tegen dit plan rle firma t er Horst & C0 ., 

:r. J . t er Horet, B . J. Wissink, de N. V. Maat
schappij voor Kainp- en Vacantieoorden en de 
raad der gemeente H olten bij Ons bezwaren 
hebben ingediend ; 

0. dat bl,jkens de stnkken het vast steHen 
van een plan van uithreiéling voor he1, bier be
doelde gedeelte der gemeente H olten noodzake
lijk is ten einde dP, gedurende de laat st e jaren 
st eeds verder voortschrijdende bebouwing t er 
plaatse in de juist e banen t e leiden en daardr,or 
t e voorkomen, dat het , in dit gedee~te der ge
illeente aanwezige, natuurschoon door de be
houy,ing zou worden aanget a~t ; 

dat Wij Ons met het uitbreidingsplan , zoo
·,1s dit door Geel. St at en is vastgesteld, kunnen 
verPenigen, te meer, omdat bjj het opste llen 
van dit plan ook in ruime mate met de belangen 
van de eigenaren blijkt t e zijn rekening ge
houden; 

dat een aantal dezer eigenaren cliswaar, 
evenals bij Ge<l . Staten, thans_ ooi< bij Ons be
zwaren tegen het plan heeft mgebra~ht, doch 
dat dez:, bezwaren geen grond kunnen opleveren 
om aan het plan met de daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften goedkeuring t e on ,,
houd en ; 

dat B- J. Wissink en de N .V. Maat schappij 
voor K amp- en Vacantie-oorden er o.m. op 
wjjzen, dat huns inziens de bebouwipgsmoge
lijkheid voor de eigenaren in t e groote mate 
wordt beperkt, ma"r <lat hierbij uit het oog 
wordt verloren, dat in verband met de om 
standigheid, dat op de gronden van rle,:e eige
naren, evena ls trouwens vrijwel overal op den 
Holterberg, geen wegen wordP.n aangetroffen, 
welke aan de, in de Bouwverordening van de 
gemeente Holten gest elde eischen voldoen, in 
verband mAt artikel 25, ee,·s~ lid , dezer ver
dening, o. m. bepalende, dat geen gebouw mag 
worden opgericht anders dan a11,n een weg. die 
voldoet aa>:: het bepaalde in artikel 10, thans 
elke mogelijkhP.id v&,n bebonwing i, •.iitgesiot en; 

dat dit laa ,sie in do openbare vergadering 
van dé Afd. van den Raad van St "u1 voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over de7e zaak 
verslag is uitgebracht, weliswRar is betfst door 
den gem achtigde van de N .V. Maaechappjj 
voor K amp- en Vacantits-oordPn, d0ch zulks 
ten onrc<'hte ; 

dat artikel 2/i, 4-0 lid , namplijk wel de moge
lij kheid opent om van het bepaalrb in h~t eerste 
!id van dat art ikel rrij stPlling t n verleenen voor 
het bouwP.n van landhuizen, <l och dat dit nog 
geenszins beteekent, dat voor de onrler werpe
liikc te rreinen een algeh"el recht, va,1 bebouwing 
zou bestaan ; 

dat c! e gemachtigde van de . V. ~faat tichappii 
voor K amp- en Va.c1rntie-oorden nog enkele be·
zwaren t egen het onder werpelijke uit breidin;;s
plan heeft naa1 voren gebracht, doch dat 00k 
,Jeze. b,~zwaren niet steekhoudend kunnen wor
<'l en geacht ; 

dat een dezer bezwaren hierin beetaat, dat, 
het plq,n teveel vol6ens algemeen P prinqipe& zou 
zijn opgest (>ld P. n dat- daard,,or met, ,Ie plaat se
lijke gest eldh0irl op __ ieder punt in het geheel 
geen tekening zou Z IJD gehoudi,n ; 

dat echter de H oofdins])f'ct eur va n de Volks
gPzondheid (Volkshuisvesti ng), op verzoek van 
de evengenoemde Afrl. van den Raad van State 
nader te dezer zake geraadpleegd, er hiertegen
over op wtjo+,, da t op het- plan inderdaad even
wijdig aan de best ai.nde wegen rooilijnen zijn 
getrokken, doch dat burgemeest er en wethou
d!'rs volgens artikel 7 der bebouwingsvoorRchrif
ten bevoegd zijn om in afw"(iking van het be
paalde in het 4• lid va n artikel 26 der Bouw
ve10rdr,ning t,oe t e st aa:!1, dat een gebouw wordt 
geplaatst op i,rrooteren afst and dan l O m hinnen 
het verti,-,a le vlak gRande door de lijn, w-elke als 
rooilij n moet worden beschouwd, t erwijl daar
na qst het deri\e lid van artikel 3 der bebouwings
voor~chriften mogelijk maa.kt, dat de afstand 
van een woning tot de erfscheiding aan de eene 
zijde kleiner wordt genomen dan in het 2• lid 
van dit artikel i~ bepaald, mits hij aan de andere 
zij de t en minste evenveel grooter wordt ge
nomen ; 

dat deze beide bepalingen de mogelijkheid 
openen om bij de keuze van de plaat s voor een 

,gebouw zoowel in de richting loodrecht op den 
weg, als evenwijdig aan den weg rekening te 
houden met de gest eldheid van het t errein ; 

dat door den hiervoor genoemden gemach
tigde vervolgens nog is aangevoerd, d at het 
onjuist zou zjin, om de bebouwing van den 
Holterberg zooveel mogelijk t e beletten, aan
gezien juist enkele villa 's t egen de helling van 
den berg het natuurschoon zouden verleven
digen, in welk verband door de heeren G. Veth, 
direct eur der N.V. Maatschappij voor Kamp
en Vacantie-oorden, en :S. J. Wissink, die van 
hetzelfde gevoelen waren , werd gewezr,n op de 
schilderacl:ttige bebouwing t egen de bergen, bij 
voorbeeld t e Lugano, Luzern en andere buit,r,n
landsche st eden ; 

dat evenwel met den H oofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (VolkshuisvePt.ing) moet wor
den geoordPeld, da,t, t erw\il het in de genoemde 
buitenlanrlsche voor beelden bergen betreft van 
enkele duizenden meters hoogte en de grootsch
heid van de natuur daar wordt. geaccentueerd 
door de menschelij l,.e schaal, die apreekt uit rle 
op enkele punten tegen de hellingen geplaatste 
wonin~en, in het geval van den H olterberg, 
waar slechts hoogteverschillen van niet meer 
dan 30 m aanwezig zij n, de afmetingen der te 
st ichten gebouwen en de onderlinge afst anden 
met de groot8t e zorgvuldigheid moet en worden 
overwogen, opdat de s-:h ~al van het natuur
schoon op dezen berg niet volkomen verminkt 
wordt; 

dat de gem achtigde van de N . V. Maatschappij 
voor K amp- en Vanantie-oorden er ten slotte 
nog een grief van heeft gemaakt, dat het onder
havige uitbreidingspla n ni"t zou zjjn opgesteld 
om t.e voorzien iP de behneft.en van een zich 
uitbreiélende gemeente, doch om den Holterberg 
t e redden , maar dat hiertegen moet worden 
opgemerkt, dat, zooals ook reeds hiervoor is 
gezegd, het onderwerpelijke plan noodig is ge
worden door het voortschrijden der bebouwing 
ter plaatse, t erwij l er overigens bij de opst elling 
van het plan ui teraard terecht van is uitgegaan, 
dat deze bebouwin$ zóó moet worden geleid, 
dat zooveel mogeliJk het natuurschonn voor 
vernietiging wordt bewaard ; 

dat, wat de bezwaren van d e firma tAr Horst 
& 0°. en H. ,J. t er Horst betreft, wel met den 
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Hoofclinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) moet worden aa,ngenomen, 
dat het juister ware geweest de gronden van 
deze appellanten, welke thans in de II0 klasse 
zijn ingedeeld, in de III• klasse te plaatsen, 
doch dat, in aanmerking genomen, da1,, zooals 
hiervoor reeds werd ovnwogen, bij den thans 
bestaanden toestand op den Holterberg elke 
bebouwing i3 uitgesloten, dit bPZwaar naar Ons 
oordeel ni.et van zooveel gewicht kan worden 
geacht, dat het tot de ontboucling van goed
keuring aan het plan en de bebouwingsvoor
schriften zou moeten leiden; 

dat ten slotte de gemeenteraad van Holten 
nog bezwaren tegen het plan bij Ons heeft inge
diend, doch dat in een geval als hot onderwer
pelijke, waarin Ged. Staten ingevolge artikel 40 
der Woni,,gwet, iJ1 de plaats van den gemeente
raad tredende, het plan van uitbreiding hebben 
vastgP-ateld, het laatstbedoelde college niet. be
hoort tot de belanghebbenden, die krachtens 
artikel :l7, derde lid, juncto artikel 40, tweede 
!in, der wet be~waren bij Ons kunnPn indienen; 

dat derhalve de door <l en gemeenteraad van 
Holten ingeJiende bP7.waren, daargelaten, dat 
zij in de terzake uitgebrachtP ambtsberichten 
ongegrond worden geacht, hier buiten be
schouwing dienen te blijven; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goerlgevonden en verstaan: 

het door Ged. Staten van Overijssel bij hi;n 
besluit van 6 October 1936, n°. 11136/8228, 
4.• Afd., vastgestelde plan van uitbreiding met 
bebouwingsvoorschriften voor een gedeelte der 
gemeente Holten, omvattende terreinen gelegen 
op den Holterberg aldaar, goed t e keuren. 

Onze J\ljnist Pr van Einnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

18 October 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 56; Alg. Pol.Verord. 
van De1ft art. 143; Wet R. O. art. 99.) 

De grieven -- voorzoover zij hierop neer
komen, dat de Kantoor. het ten laste ge
legde niet bewezen had mogen verklaren -
kuru1en volgens art. 99, lid 2 Wet R. 0. 
niet tot cassatie leiden. • 

An. 143 A.P. V. van DP-lft, verbiedende 
zonder de vergunning van den Burgemees
ter eenige openbare vermakelijkheid te 
honden of daartoe zijn lokaal of erf beschik
baar te stellen , rego]t een materie, welke 
voor een groot deel buiten art. 56 der 
Drankwet ligt. Voor dat deel is het in elk 
geval verbindend, terwijl niet is gebleken, 
dat in deze van een der localiteiten, bedoeld 
in a.-t. 56, sprake is. 

Adv.-Gen. concludeert tot vernietiging op 
grond, dat hier sprake is van twee opzich
zelf staande overtredingen, waarvoor 
slechts een straf is opgelegd.) 

Op het beroep van G. v. W. , musicus, te 
Delft, wonende aldaar, requirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen vonnis van 
het Kantongerecht te Delft van 28 April 
1937, waarbij hij ter zake van: ,,te Delft 
eenige openbare vermakelijkheid houden en 
daartoe zijn lokaal beschikbaar stellen zonder 
vergunning van den Burgemeester", met aan
haling van de artt. 1 1n, 5, 8, 3e lid en 143 
der A. P. V. voor Delft en 23 en 91 Sr. is 
veroordeeld tot een geldboete van vijf gulden, 
bij gebreke van betaling of verhaal te vei-
vangen door hechtenis van vijf dagen; (Ge
pleit door Mr. W. v. d. Chijs.) 

Conclusie van den Adv.Gen. Berger. 

Art. 143 der A. P. V . voor Delft verbiedt 
eenige openbare vermakelijkheid te houden 
of daartoe zijn lokaal of erf beschikbaar te 
stellen, zonder vergunning van den Burge
meester, terwijl volgens art. 1 onder m van 
gemelde verordening voor de toepassing harer 
bepalingen onder "openbare vermakelijkhe
den" wordt verstaan: ,,danspartijen, tooneel 
en kunstvertooningen, tentoonstellingen, con
certen en voorstellingen van welken aard ook, 
die binnens- en buitenshuis gehouden worden 

, en voor het publiek, al dan niet tegen beta
ling, toegankelijk zijn." In verband met deze 
voorschriften had requirant zich voor den 
Kantonrechter zijner woonpl aats te verant
woorden ter zake, dat hij te Delft op 24 J a nu
ari 1937 een voor het publiek toegankelijke 
danspartij heeft gehouden en daartoe zijn 
lokaal van het perceel Verwersdijk 154b be
schikbaar heeft gesteld, een en ander zonder 
daartoe vergunning te hebben van den Burge
meester. Uit dien hoofde bij mondeling vonnis 
van genoemden Kantonrechter wegens het "te 
Delft eenige openbare vermakelijkheid houden 
en daartoe zijn lokaal beschikbaar stellen 
zonder vergunning van den Burgemeester" 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf gul
den , bij gebreke van betaling of verhaal te 
vervangen door hechtenis van vijf dagen, 
heeft requirant bij monde van zijnen raads
man voor Uwen Hoogen R aad tegen gemeld 
vonnis doen voorstellen en toelichten een ui t 
vijf onderdeelen, bestaand, middel van cas
satie, luidende : 

,,S., a. v. t . van de artt. 338, 339, 341, 342, 
344, 350, 359, 398 Sv., art. 143 A. P. V. voor 
Delft, art. 56 Drankwet, 

Zulks op grond, dat 
1 °. ten onrechte als bewezen worden aange

nomen de in de dagvaarding gestelde feiten . 
De agenten, wier verbaal als bewijsmiddel 

wordt genomen, hebben niets zelf gezien, 
waardoor men zou mogen aannemen, dat er 
eene voor het pub] iek toegankelijke danspartij 
door requirant werd gehouden. 

Terecht meent req., dat voormeld art,. 143 
twee alternatief gestelde verbodsbepalingen 
inhoudt n.l. eenige openbare vermakelijk
heid houden én het het daartoe zijn lokaal 
be chikbaar stellen (zonder vergunning van 
den burgemeester), zoodat de schuldig . 
verklaring, welke beide feiten als tegelijk 
door req. bedreven, veronderstelt, een on
juiste opvatting van art. 143 inhoudt. 
(Anders Adv.-Gen. Berger). 

Vonnis a quo vernietigd, opnieuw recht 
gedaan met gewijzigde qnalificatie. '. De 

Bovend ien kunnen de beide feiten niet te 
gelijker t ijd gebeuren . H et is niet mogelijk , 
dat men zelf eene danspartij houdt en dat men 
het lokaal aan een ander ter beschikking 
stelt tot dat doel. 



361 18 O CTO B ER 1937 

2°. dat de twee feiten of beschrijvingen 
van de dagvaarding twee feiten omvatten, 
die in art. 143 A. P . V . niet gezamenl ijk 
strafbaar zijn gestel d en niet één bepaald 
feit vormen. 

H et is onmogelijk om deze beide feiten tot 
één feit te verbinden. Deze feiten slu iten el
kaar uit. 

De in de dagvaard ing gestelde omschrijving 
is dan ook niet strafbaar gesteld. 

3°. dat het vonn is eene onjuiste quali fica
tie geeft, doordat in de qualificatie de twee 
in art. 143 alternatief gestelde fe iten , niet 
a lternatief worden gesteld, maar aan elkaar 
vast gelegd. H et art. verbiedt het een of het 
ander. 

4°. doordat art. 143 A. P. V . v. D. eene 
generale regeling geeft, terwijl art. 56 Drank
wet ook eene regeling geeft voor deze materie 
het gelegenheid geven tot dansen. 

De gemeenteraad was derhalve niet bevoegd 
om deze materie in h aar geheel te regelen. 

5°. dat geen acht is geslagen op het ver
weer van requirant." 

De onderdeelen 1° en 5° zullen m. i. reeds 
hierom n iet tot cassatie kunnen le iden, om
dat zij kennelijk klagen over onvoldoende 
motiveering van het bestreden vonnis en dus 
betrekking hebben op een beweerd verzuim 
van vormen, niet vallende onder die, waarvan 
verzuim, overeenkomstig het bepaalde bij art. 
99, tweede lid , der Wet op de R echterl ij ke 
Organisat ie en het B eleid der Just it ie, tot ver
nietiging in cassatie van een vonnis van den 
Kantonrechter kan leiden. 

Onderdeel 1° van het middel schijnt mij 
overigens ongegrond. H et bewijs van het aan 
requirant te laste gelegde berust, blijkens de 
aanteekening van het mondeling vonnis , niet 
a lleen op den inhoud van het bedoelde proces
verbaal van Gijsbertus Huijsman, Hoofdagent 
van poli tie te Delft, tevens onbezold igd Rijks
veldwachter, en van Norbertus H enricus Joan
nes Baak, A gent van Pol itie, tevens buiten
gewoon gemeente-veldwachter te Delft, doch 
mede op de verklaring van den gevolmachtig
de van den verdachte, ter terechtzitting afge
legd, voor zoover in het proces-verbaal dier 
terechtzitting gerel ateerd sub A en luidende : 

" Verdachte erkent, dat hij te Delft op 24 
Januari 1937 - een Zondag - ge legenheid 
heeft gegeven tot dansen en daartoe zijn 
lokaal van het perceel Verwersdijk 154b be
schi kbaar heeft gesteld, een en ander zonder 
daartoe vergunning te hebben bekomen; dat 
er toen ongeveer 93 menschen zijn geweest, 
waarvan de meerderheid gedanst heeft en een 
deel heeft toegekeken ; dat de onderwerpel ijke 
dansgelegenheid werd geëxploiteerd door ver
dachte; dat zij die op Zondagavond wilden 
dansen, zich Vrijdags te voren bij verdachte 
moesten melden, waarna hun namen op een 
register werden ingeschreven; dat zij , nadat 
zij f 0.25 per persoon hadden betaald, des 
Zondags tot het dansen werden toegelaten; 
dat bij de inschrij ving geen personen werden 
geweerd ; <lat verdachte erkent in de Delftsche 
Courant van 21 J anuar i 1937 te hebben doen 
opnemen een advertentie luidende a ls volgt: 

Zaaltje van Wijk Venversdijk 154 B Zater
dags en Zondagavond dansen. Dinsdagavond 
dansles" . H et bovengenoemde proces-verbaal 

der beide politie-beambten, blijkens de aan
teekening van het mondeling vonn is door den 
Kantonrechter als bewijsmiddel gebezigd u it
slui tend voor zooveel dit behelst den zakelij
ken inhoud van hetgeen verbalisanten hebben 
gerelateerd zelve te hebben waargenomen en 
bevonden, houdt te dien aanzien he t volgende 
in : 

"Op Zondag 24 Januari 1937, van omstreeks 
7.50 uur n.m . tot 8.20 n .m., hielden wij ons 
in de onmiddellijke omgeving van genoemd 
perceel Verwersdijk 154b te Delft op en con
stateerden, dat een 50tal personen, zoowel 
mannelijke als vrouwelij ke, op-gemel d perceel 
binnenging en werd toegelaten. Voorts hoor
den wij , te omstreeks 8.30 uur daarna, dat in 
meergemeld perceel dansmuziek (bestaande 
uit pianomuziek en slagwerk) werd ten ge
hoore gebracht, terwijl wij door de openstaan
de toegangsdeur (op dat moment werd een 
drietal personen toegelaten) constateerden, 
dat in -de benedenzaal van vorenbedoeld per
ceel werd gedanst. Dit dansen bleek ons uit 
het fe it, dat mannelijke en vrouwel ij ke per
sonen elkaar vasth ielden en danspassen maak
ten." 

H et wil m ij voorkomen, dat ook al zoude aan 
den steller van het middel moeten worden 
toegegeven, dat uit di t proces-verbaal niet 
valt af te leiden, dat er in bedoeld perceel 
eene " voor het publiek toegankelijke" dans
partij door requirant werd gehouden, zulks 
toch wel kan worden opgemaakt uit de voor
melde verklaring van requ irant's gemachtigde 
en dat derhalve uit die verklaring, in ver
band met hetgeen ter bevestiging daarvan in 
het proce -verbaal der beide politiebeambten 
is te v inden, het bewijs van het aan requi
rant te laste gelegde kon worden geput. De 
grief, dat de beide te laste gelegde feiten niet 
te gelij ker tijd konden gebeuren en dat het 
niet mogelijk is, dat men zelf eene danspartij 
houdt en tevens het lokaal aan een ander ter 
beschikking stelt tot dat <loei, berust m.i. , 
evenals de grief van onderdeel 2° van het 
middel, op een onjuiste lez ing zoowel van het 
te laste gelegde en bewezen verklaarde, als 
van den tekst van art. 143 der in dezen toe
gepaste verorden ing. Dit artikel toch ver
biedt, gelijk hierboven reeds vermeld, zonder 
de vereischte vergunning, eeni ge openbare 
vermakelijkheid te houden of daartoe zijn 
lokaal of erf beschikbaar te stellen. Daar het 
nu zeer wel denkbaar is, dat iemand eenige 
openbare vermakelijkhe id houdt (organiseert) 
in een daartoe beschikbaar gesteld lokaal of 
op een daartoe besohikbaar gesteld erf vau 
een ander, bestaat natuurlijk evenzeer de mo
gelijkheid, dat hij , die eene dergelijke ver
makelijkheid houdt, daartoe tevens zijn eigen 
lokaal of erf beschikbaar stelt en zich, een en 
ander doende zonder de vergunning, bij art. 143 
der vero rdening vereischt, schuldig maakt wo
wel aan het eene, a ls aan het andere. van de 
beide, in dat artikel elk op zich zelf - en 
geenszins, zooals in het onderdeel 3° van het 
middel ten onrechte wordt gesteld, a lternatief 
- gewraakte, feiten. ,.E en en ander" kon 
dus, gelijk bij dagvaarding uitdrukkelijk ge
schiedt, aan dezen requirant wel degelijk 
worden te laste gelegd, terwijl op grond van 
de gebez igde bewijsmiddelen, naar mijne mee-
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ning, een en ander eveneens ten Jaste van 
requirant kan worden bewezen verklaard. 

Onderdeel 5° is in zooverre feitelijk onge
grond, a ls in het bestreden vonni blijkens de 
daarvan gehouden aanteekening bepaaldelijk 
is we rlegd het door requirant's gemachtigde 
gevoerd verweer, in het proces-verbaal der 
terechtz itting onder B. aldus weergegeven: 
" Verdachte meent, dat de gelegenheid tot 
dansen niet voor het publiek openstond, waar 
te voren een inschrijving op een lijst en be
taling ad f 0.25 moest pl aatshebben; dat de 
onderwerpel ijke advertentie alleen diende om 
hen, die gewoonlijk kwamen dansen, aan de 
dansgelegenheid te herinneren; dat er van 
een "danspartij" dit is "dansfeest" geen spra
ke is geweest, waar het onderwerpelijk dan
en niet al een vertooning ten vermake van 

het publiek plaats vond". In de aanteekening 
van het vonnis staat, ter weerlegging van 
dit venveer, te lezen: ,.verdachte beweert nu 
wel, dat er onderwerpelij k niet van een 
"danspartij ", dit is " dan feest" sprake 
is geweest, doch het begrip danspartij houden 
wil niet anders zeggen, dan gelegenheid 
geven tot dansen. De A. P. V. voor Delft 
verstaat ingevolge art. 1 sub 1n onder open
bare vermakelijkheid een danspartij binnens
of buitenshuis gehouden en voor het publiek 
toegankelijk en dat er hier niet van een open. 
bare vermakelijkheid in den gangbaren zin 
van het woord zou zijn sprake geweest, waar 
het ondenverpelijk dansen niet als een ver
tooning ten vermake van het publiek plaats 
vond, is niet juist, waar immers volgens de 
eigen verklaring van verdachte niet all en 
aan het dansen deelnamen en een gedeelte 
van de bezoekers bij dat dan i,n toek k. \Vel 
degelijk werd gelegenheid gegeven tot dansen 
aan het "publiek", waar immers een ieder, 
die wilde, zich Vrijdags op de lijst kon laten 
plaatsen en tegen betaling van f 0.25 toegang 
tot de danszaal kreeg; dat ook de door ve rd. 
gepl aatste advertentie, die zich bl ijkens de 
bewoordingen niet tot bepaalde personen 
r icht, er op wijst, dat het "publiek" gelegen
heid tot dansen werd gehoden". 

Voorzoover in het verder hier onder B. ver 
melde, namelijk " dat hij (verdachte's gevol
macntigd_e) ten deze venvij t naar art. 56 lid 
1 sub a en b der Drankwet" zoude moeten 
worden gezien een venveer, als bedoeld ii:, 
art. 368, derde lid, van het Wetboek van Straf. 
vordering, stui1. - gelijk hierboven reeds op
i;emerkt - de grief, dat op dit venveer door 
den Kantonrechter geen acht is geslagen, a f 
op de bepaling van a rt. 99, tweede lid , R.O. , 
als betreffende een vormverzuim van a nderen 
aard, dan een van de aldaar genoemde. 

Di t laatste verweer wordt thans bij U wen 
Hoogen R aad opnieuw aan de orde gesteld in 
den vorm van onderdeel 4° van het middel. 

Ook met dit gedeelte van het middel kan 
ik mij niet vereenigen. De bestreden verorde
ning betreft kennelijk de openbare orde of 
zedelijkheid en kon dus ingevolge art. 168 
der Gemeentewet bevoegdelijk door den ge
meenteraad worden uitgevaardigd. De bedoe
ling van deze grief zal dan ook vermoedel ijk 
wel zijn te betoogen, dat de verordening, voor 
zoover zij het gelegenheid geven tot dansen 
betreft, ingevolge art. 194 der Gemeentewet, 

van rechtswege zoude hebben opgehouden te 
gelden in verband met de bepaling van a r t. 
56 der D rankwet S. 1931 n°. 476. 

Aangenomen nu al, dat de bepaling van 
art. 143 der A.P. V. voor Delft, welke bij 
raadsbesluit van 12 Juli 1934 werd gewijzigd, 
geacht zoude kunnen worden, naar orde van 
t ijd te zijn voorafgegaan aan voormelde rege
ling betreffende het gelegenheid geven tot 
dansen, welke bij de Wet van 29 Maart 1933 
S. 123 werd ingevoerd, da n nog wordt hier, 
naar het mij voorkomt, over het hoofd gezien, 
dat laatstgemelde regeling ui tsluitend geld t 
voor Jocaliteiten, waarvoor eene vergunning 
of een verlof A ingevolge de Drankwet is ver. 
]eend, voor aanhoorigheden van zoodanige 
localitei ten of voor localiteiten, die met de 
zoodanige binnenshuis gemeenschap hebben. 
Dat requirants, in de telasteleggi ng vermeld 
lokaal het karakter van eeni ge localiteit als 
vorenbedoeld droeg, is bij dagvaarding niet 
gesteld, niet op eenigerlei wijze gebleken, 
noch zelfs door den requirant beweerd. Bij
aldien Uw R aad echter van oordeel mocht 
zijn, dat, ware het bedoelde lokaal van ·re
quirant wel eene zoodanige locali te it, de ver
ordening, in verband met art. 194 der Ge
meentewet, ten onrechte zoude zijn toegepast, 
dan zoude, bedrieg ik mij niet, dit oordeel 
slechts kunnen leiden tot de gevol gtrekking, 
dat het bestreden vonni ten aanz ien van de 
toepasselijkheid der verordening onvoldoende 
met redenen is omkleed. Vernietiging op 
grond van dit vormverzuim zoude dan echter 
wederom door de meergenoemde bepaling van 
art. 99 R. 0. zijn uitge loten, zoodat dit on
derdeel van het middel m.i. in het onderhavi
ge geval nimmer tot cas atie zal kunnen lei
den. H et moge mij vergund zijn - hier ter
loops te vermelden, dat ik tot mijne gerust
stelling bij de stukken aantrof eene verkla 
ring van Burgemeester en Wethouders va n 
Delft "dat op Zondag 24 ,farma1·i 1937 voor 
het pand Verwersdijk 154b te Delft geen 
vergunning nog een verlof ingevolge de Drank
wet 1931 S. 476 van kracht was." 

Onderdeel 3° van het m iddel schijnt mij 
ongegrond, omdat aan het bewezenverklaarde, 
omvattende de beide, in art. 143 A. P . V . 
voor Delft gewraakte feiten, terecht is gege
ven de in het vonnis vermelde ·benaming, 
waarin beide feiten, zij het door het voeg
woord "en" verbonden, toch naast elkander 
zijn genoemd. Ambt halve meen ik echter ten 
slotte te moeten opmerken, dat, aangezien 
requ irant derhalve is schuldig bevonden aan 
twee op zich zelf staande overtred ingen, over
eenkomsti g de bepaling van art. 62 Wetboek 
van Strafrecht, twee straffen hadden moeten 
zijn opgelegd, zoodat het vonn is wat de straf
oplegging betreft niet zal kunnen worden 
gehandhaafd (v.g. H. R. 13 Oct. 1913 W . 
9537 N. J. '13, 1296 ; 18 J an. 1932 N . J . 
'32, 470). 

I k concludeer mitsdien, dat het bestreden 
arrest zal worden vern ietigd, doch alleen wat 
de opgelegde. straf betreft, en dat de H . R. , 
in overeenstemming met aard en ernst der 
gepleegde feiten, den requirant zal veroor
deelen tot twee geldboeten, elk van f 2.50, 
met bepaling, dat elk dezer boeten bij gebre
ke van betaling of verhaal zal worden vel'-
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vangen door hechtenis voor den tijd van twee 
dagen, en met verwerping van het beroep 
,·oor al het overige. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

:\ienthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
d,ende: (zie Conclusie ) 
· 0 . dat aan requirant telaste gelegd en met 

qualificatie en strafoplegging als voormeld 
bewezen verklaard is, dat hij te Delft op 24 
Januari 1937 een voor het publiek toeganke
lijke danspartij· heeft gehouden en daartoe 
zijn lokaal van het perceel Verwersdijk 154b 
beschikbaar heeft gesteld, een en ander zon
der daartoe vergunning te hebben van den 
Burgemeester; 

0 . dat de grieven 1, lste en 2de lid , en 5 
van het middel hierop neerkomen, dat de 
kantonrechter het telaste gelegde niet bewezen 
had mogen verklaren, hetgeen ten deze vol
gens art. 99, 2de lid de r Wet op de R echte r
] ijke Organisatie niet tot cassatie kan lei den, 
zood at zij reeds hierom falen; 

0. da~ de vierde grief niet tot cassatie kan 
leiden, omdat art. 143 van de Algemeene 
Politieverordening van Delft een materie re
gelt, welke voor een groot deel buiten art .. 
56 der Drankwet Staatsblad 1931 N °. 476 
ligt, en dus voor dat deel in elk geval ver
bindend is, terwijl niet is gebleken, - en 
trouwens ook niet telaste gelegd is , - dat in 
deze van een der local iteiten, bedoeld in art. 
56, sprake is; 

0. dat de grieven 1, 3de lid , 2 en 3 uitgaan 
van de opvatting, dat art. 143 der A. P . V. 
van Delft twee alternatief gestelde verbods
bepal ingen inhoudt, welke elkaar uitsluiten ; 

dat deze grieven gegrond zijn; 
dat toch art. 143 aldus is te verstaan, dat 

met het beschikbaar stellen van zijn lokaal 
of erf tot het houden van een openbare ver
makelijkheid slechts is bedoeld een beschik
baar stellen door een ander dan dengene, die 
de openbare vermakelijkheid houdt, zoodat de 
beide in dit a rtikel omschreven overtredingen 
ten aanzien van dezelfde openbare vermake-
1 ijkheid niet door denzelfden persoon kunnen 
worden begaan; 

dat liet bestreden vonnis, door requirant 
schuldig -te verklaren aan "te Delft eenige 
openbare vermakelijkheid te doen (staat dit 
woord · ,,doen" bij vergissing hier ? R ed.) 
houden en daartoe zijn lokaal beschikbaar 
stellen zonder vergunning van den Burge
meester", inderdaad een onjuiste toepassing 
van art. 143 inhoudt; 
. dat dit ten gevolge heeft, dat van het be

wezen verklaarde volgens art. 143 slechts 
strafbaar is, dat requirant te Delft op 24 
Januari 1'937 een voor het publiek toeganke
lijke danspartij heeft gehouden zonder daartoe 
vergunning te hebben van den Burgemeester, 
terwijl hetgeen verder bewezen is verklaard, 
rlaarnaast niet een afzonderlijk strafbaar feit 
uitmaakt; 

Vernietigt het beroepen vonnis, doch enkel 
ten aanzien van de qualificatie, de strafop
legging en de motiveering daarvan; 

en te dien aanzien opnieuw rechtdoende, 

Qualificeert het overige van het bewezen 
verklaarde als "te Delft eenige openbare ver
makelijkheid houden zonder vergunning van 
den Burgemeester" ; 

Veroordeelt requirant tot eene geldboete 
ten bedrage van drie gulden, bij gebreke van 
betaling of verhaal te vervangen door eene 
hechtenisstraf van drie dagen, zijnde deze 
straf in overeenstemming met aard en ernst 
van het gepleegde feit ; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

18 October 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet op het Uitverkoopen en Op
ruimen art. 3.) 

Vergeefs beklaagt req. zich over het feit, 
dat in de telastelegging en bewezenverkla
ring wel een tweetal doch niet alle ingevolge 
art. 3, lid 2 der Wet van 13 Sept. 1935 
S. 564 toegelaten aanduidingen zijn ge
noemd, daar het telastegelegde en bewezen
Vl"rklaarde ook inhoudt onder welke aan
duidingen de aankondiging dan wél is ge
schied, hoedanige aanduidingen onder de 
vijf bij vocrmeld wetsvoorschrift toegelate
ne niet voJrkomen. 

De aanduidingen "laatste restanten voor 
halve prijzen", ,,restanten" en "spotprij
zen", aangebracht onderscheidenlijk op de 
drie etalageramen van een schoenwinkel, 
drukken duidelijk nit, dat de uitgestalde 
schoenen voor de a!l.ngeduide prijzen wor
den aangeboden, en kondigen dus een ver
koop aan, terwijl nit de in het vonnis op
genomen verklaring van req. de rechter 
geredelijk kon afleiden, dat req. ,,feitelijk 
met zijn seizoensopruiming is doorgegaan 
na 15 Aug. 1936 en deze aankondiging 
vijf dagen later nog steeds in verband met 
deze opruiming en dus ook met de seizoens
wisseling moet worden geacht". 

Op het beroep van A . F., koopman te 
Leeuwarden, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 20 Mei 1937, waarbij in hooger be
roep werd bevestigd een vonnis van den Kan
tonrechter te 's-Gravenhage van 17 November 
1936, bij welk vonnis requirant ter zake van 
.,Het aankondigen van een verkoop in ver
band met seizoenswisseling onder een andere 
aanduiding dan een der navolgende: ,,jaar
Iijksche opruiming", ,,halfjaarlijksche oprui
ming", ,,se iwenopruiming", ,,balansoprui
ming" , ,, inventarisopruiming"," met aanha
ling van de artt. 3, 12, 15 aanhef en sub a 
der wet van 13 September 1935 , S. 564, hou
dende regeling bet,·effende het nitverkoopen 
en opruimen in het winkelbedrijf, 23 en 91 Sr. 
is veroordeeld tot tien gulden boete en een 
vervangende hechtenis van acht da.gen; (Ge
pleit door Mr. J. Ph. H. Bruiel). 

De Hooge. Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gezien de insinuatie, namens den Procureur

Generaal aan den requirant beteekend, ter 
kennisgeving van den dag, voor de behan
deli11g de1,er zaak bepaald ; 
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Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi , en lui 
dende: 

1. S., althans v. t. van onder meer: de 
artt. 3 tweede lid. 15 aanhef sub a der wet 
van 13 September 1935, S. 564, jis de artt. 
398. 350 , 351, 352, 358, 425 en 423 Sv. door 
niet op grond van het ten lastegelegde te be
raadslagen en te bes] issen. 

2. S ., althans v. t. van onder meer de artt. 
3 tweede I id, 15 aanhef sub 04 der wet van 13 
September 1935, S. 564, jis. de artt. 398, 350, 
351, 352, 358, 425 en 423 Sv. door het ten 
laste gelegde als een strafbaar feit aan te 
merken, zulks hoewel he t ten laste gelegde 
geen strafbaar feit is en verdachte dus had 
mpeten worden ontslagen van alle rechtsver
volging. 

3. S. , althans v. t. onder meer van de artt. 
3 tweede lid, 15 aanhef sub a der wet van 13 
September 1935, S. 564, jis. de artt. 398, 338, 
339 , 340, 341, 342, 350, 351, 352, 425 en 423 
Sv. door het in prima ten laste gelegde a ls 
bewezen aan te nemen en verdachte deswege 
te veroordeelen op grond van de gebez igde 
bewijsmiddelen, zulks niettegenstaande uit die 
gebez igde bewijsmiddel en het bewijs van die 
tenlastelegging niet kan volgen. 

Immers, de in de ten lastel egging gewraakte 
woorden: ,,laatste resta nten voor halve prij 
zen", ,,Restanten", ,,Spotprijzen" , welke woor
den niet alle tegelijk op één raam, doch als 
afwnderl ijke categorie op raam 1, 2 en 3 wa
ren aangebracht, kunnen slechts zijn aandui 
dingen van artikelen en prijzen, niet de aan
duiding van een verkoop en zéker niet een 
aandu iding van een seizoenswisselingsverkoop. 

0. dat bij het bevestigde vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, van 
het telastegelegde is bewezen verklaard dat 
requirant te 's-Gravenhage op 20 Augustus 
1936 in het winkelbedrijf van zijn aan de 
Dierenschelaan gevestigden winkel een ver
koop in verband met se izoenswisseling onder 
andere aanduidingen dan " halfjaarlijksche op
ruiming" of "seizoensopruiming" heeft aan
gekondigd, en wel onder de navol gende aan
duidingen: ,,Laatste Restanten voor halve 
prijzen" , ,,Restanten" en "Spotprijzen", we] ke 
aandu idingen goed leesbaar van den open
baren weg af waren gedrukt op biljetten, die 
verdachte aan de é talageramen van bedoelden 
winkel had doen aanbrengen; 

0. dat blijkens de toelichting de eerste twee 
middel e n hi e rop berusten, dat h et telastegeleg
de en bewezen verk laarde wel inhoudt, dat 
de verkoop is aangekondigd onder een andere 
aandu iding dan " halfjaarlijksche opruiming" 
of "seiwenopruiming", doch daarb ij niet zijn 
genoemd de drie andere volgens art. 3, tweede 
lid, der wet van 13 September 1935, S. 564, 
toegelaten aanduidingen; 

dat hierbij evenwel wordt voorbijgezien, dat 
het tel astegelegde en bewezen verklaarde, wo
als boven vermeld , ook inhoudt onder welke 
aanduidingen de aankondi ging dan wèl is 
gesch ied, hoedanige aanduidingen onder de 
rijf bij voormeld wetsvoorschrift toegelatene 
niet voorkomen, zoodat het eerste en het 
tweede middel niet opgaan; 

0. omtrent het derde middel : 
dat de aanduidingen " laatste restanten voor 

halve prijzen", ,, restanten" en ,,spotprijzen" . 
aangebracht onderscheidenlijk op de drie 
étalageramen van een schoenenwinkel , duide
lijk uitdrukken, dat de uitgestalde schoenen 
voor de aangeduide prijzen worden aangebo
den , en dus, - gelijk als bewezen is aange
nomen - , een verkoop aankond igen, terwijl 
uit de in het bevestigde vonnis opgenomen 
verklaring van requirant, dat de artikelen, 
welke ten verkoop werden aangeboden, waren 
de restanten van de seizoenopruiming, door 
hem van 15 Juli tot 15 Augustus 1936 gehou
den , en hij terstond na afloop van dien termijn 
vorengemelde aankondigingen heeft doen aan
brengen, de rechter gereedelijk kon afleiden. 
- gelijk hij bij zijn vonnis deed -, dat requi 
rant " feitelijk met zijn se iwenopruiming is 
doorgegaan " na 15 Augustus 1936", en deze 
aankondi ging vijf dagen later nog steeds i•n 
verband met deze opruiming en dus ook met 
de seiwenswisseling moet worden geacht"; 

dat dus ook dit middel niet"kan slagen; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko,nstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal B erger.] 

(N. J.) 

20 October 1937. ARREST van den Hoogen 
Raarl. (Gemeentewet art. 280.) 

(Aanslag voor een gebouwd e'gendom 
wegens den aanleg door de gemeente van 
een trottoir aan de overzijde van den rijks
straatweg, en daarvan gescheiden door een 
grasrand met boomen en een rijwielpad.) 

Naar taalgebruik en volgens zin en strek
king van art. 280 Gem.wet en art. 1 der 
betrokken Verordening omvatten de be
grippen "landweg" en "weg" de ter zijde 
van den hoofdw'eg loopende trott::>irs, ter
wijl dienvolgens onder " uitbeiding van een 
bestaande verharding" - als aanleg van 
een gedeelte van een weg onder art. 280 
Gem.wet begrepen te achten - het aan
leggen van zocdanige trottoirs mede valt. 

Weliswaar ontbreekt een rechtstreeksche 
aansl'1iting tusschen hoofdwe& en trottoir, 
doch zulks doet niet af, nu zij enkel door 
een grasrand met boomen en een rijwielpad 
van elkander zijn gescheiden. 

Art. 1 der Verordening schrijft niet voor, 
dat de aanleg van den weg, waarmede het 
perceel in het vereischte verband staat, 
over de geheele breedte vo01 rekening der 
gemeente komen moet. Dat de kosten van 
aanleg slechts voor de breedte van het trot
toir t. l. v. de gemeente komen, en dat het 
perceel in quaestie aan den anderen weg
kant ligt dan het trottoir, doet dus niet af 
aan het recht tot aanslag in de belasting. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepsch r ift in cassatie va.n den 

Commies-Chef va n de afd. Bel astingen ter 
Secretar ie der gem. Almelo, bij de betrokken 
belastingverordening aangewezen om voor de 
toepassing van art. 299 der Gemeentewet in 
de plaats van den Burgemeester te treden. 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Di recte Belastingen te Zwolle van 23 
Maart 1937, betreffende den aan X , wonende 
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te Almelo, opgelegden aanslag in de aanleg
belasting van die gemeente ove r het jaa r 1935 ; 

Gezien de stukken ; 
0 . dat bela nghebbende a ls e igenaar van het 

perceel Wierdenschestraat 7 te Almelo is aan
geslagen in de genoemde belasting ter 1.ake 
van het bel enden aan of in de onmiddellijke 
nabijheid li ggen van een na 1 J a n. 1925 aan
gelegden openbaren weg in die gemeente, van 
wel ken aanleg de kosten ten I aste der ge
meente komen ; 

dat, na . reclame, belanghebbende van de 
beschikking va n den R aad der gemeente, 
waarbij hij ten deele in het ongelijk was ge
steld , in beroep is gekomen; 

da t de Verordening op de heffi ng va n een 
aanl egbelasting in de gemeente Almelo, voor 
w oveel ten deze van belang, de vol gende be
palingen inhoudt : 

,,Art. 1. Er wordt onder den naam " A an
legbelasting" in de gem. Almelo eene belas
ti ng geheven wegens gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven , welke aan open
bare, na 1 J an. 1925, aangelegde en (of) van 
rioleering voorziene wegen in de gemeente 
belenden of in de onmiddellijke nabijheid van 
deze wegen zijn gelegen en wegens ongebouw
de e igendommen, welke aan voornoemde we
gen belenden of daarop ui tgang hebben, ter
wijl de kosten van aa nleg va n deze wegen, de 
rioleering of van een dezer voorzieningen ten 
laste der gemeente komen. 

Onder aanleg van een weg wordt voo r de 
toepass ing van deze verordening verstaan : 

1 °. het aanbrengen van verharde wegbedek
king anders dan met enkel puin of sintels ; 

2°. het u itbreiden van een best aande verhar
ding; 

3°. het vernieuwen van een, na 1 J an. 1925 
aangelegde wegbedekking, mi ts" enz. 

dat volgens art. 5 voor perceelen a ls het 
onderwerpelijke de belasting wordt geheven 
tot een bepaald bedrag per strekkenden meter 
langs het perceel , en het derde lid van het 
artikel bepaalt: ,,Voor een wegverbreed ing 
wordt- voor de berekening der belasti ng geen 
grootere breedte in aanmerki ng genom en dan 
5 Meter." 

dat in a rt . 5, eerste li d onder 1 °, en in art. 
6, eerste lid onder a, onder wegbreedte wordt 
verstaan: ,,zoowel middenbaan a ls t rott.oir {s), 
hetzij al dan niet aanges loten" ; 

dat de gemeente a ls aanl eg in bedoelden zin 
van den openba ren weg, de Wierden che 
straat, een reeds vóór 1 J an. 1925 door het 
Rijk onderhouden openbaren weg, aa nmerkt 
den aan leg voor rekeni ng d r gemeente van 
een trottoir, ten opzichte van belanghebbende's 
perceel aan de overzijde van de Wierdensche
straat gelegen, zulks op grond, dat onder aan
l eg van eenen weg voor de toepassing der V e r
ordening mede wordt verstaa n het uitbreiden 
van eene bestaande verharding; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd : 

l e. dat a r t. 1 1 iel 2 der verordening in st r ijd 
is met a rt. 280 der Gemeentewet, omdat ui t
bre id ing van een bestaande ve rh arding niet is 
aanl eg van eenen weg in den zin der wet ; 

2e. dat de Wierdenschestraat is aangelegd 
en wordt onderhouden voor rekening va n het 
Rijk en alleen de kosten van het trottoir ten 

laste der gemeente komen, terwijl vol gens de 
verordening a ll een door de e igenaren van be
lendende perceelen behoeft te worden bijge
dragen wanneer de kosten voor aanl eg van den 
weg in zijn geheel ten laste der gemeente 
komen; 

3e. dat aanleg van een gemeentelijk trot
toir, door een r ijwielpad en een met gras 
begroeide en met boom en bepl ante strook van 
meer da n een meter breedte van een Rijks
straatweg afgescheiden , niet a ls uitbreiding 
der bestaande verhard ing van dien Rijksweg 
kan worden beschouwd ; 

4° . dat bovenbedoeld t rotto ir van belang
hebbende's e igendom is gescheiden door den 
Rijksstraatweg en de aan weerszijden daarvan 
gelegen g rasstrooken met hoornen en de ter 
zijde daarvan door het Rijk aangelegde en 
onderhouden rijwielpaden ; dat de situa tie dus 
w oda ni g is da t er niet bestaat het onmiddel
lijk verband tusschen belanghebbende's perceel 
en het van gemeentewege verha rd wegge
deel te; 

dat de R aad van Beroep ter zake heeft over
wogen : dat de aanleg door de gemeente van 
een trottoir langs bedoelden Rijksstraatweg , 
daar van gescheiden door eenen grasrand met 
hoornen en een rijwielpa d, niet is ui tbre iding 
yan een bestaande verharding, doch aanleg 
van een weg ; 

dat, aangezien belanghebbende's perceel niet 
aan dezen weg belendt, noch in de onmiddel
lijke 11abijheid daarvan gelegen is, vermi ts het 
trottoir vanaf dat perceel slechts bereikt kan 
worden door middel van den Rijksstraatweg, 
de aanslag ten onrechte is opgelegd ; 

dat op deze gronden de R aad van Beroep 
den aanslag (lees : de beschikking van den 
R aad der Gemeente Almelo en den aanslag) 
heeft vernietigd; 

0 . dat tegen deze uitspraak a ls middel van 
cassati e is voorgesteld : 

"V . t. of s. van a rt . 280 der Gemeentewet 
en van ar t . 1, 2e a l. , sub 2e en art. 5, 3e a l. , 
der Verordening op de heffing van eene aan
legbelasting in de gem . Almelo (Gem.blad van 
Almelo, afd . II, volgn. 13 en 34 van 1933, 
vol gn. 1 van 1935 en vol gn. 14 en 45 van 
1936) , doordat de R aad van Beroep bij zijne 
beschikking ten onrechte van het standpunt is 
uitgegaan, dat de door de gem. Almelo aan 
de Wierdenschestraat aangebrachte voorzienin
gen niet zijn te beschouwen als uitb reiding van 
een bestaande ve rharding, doch a ls aa nleg van 
een a fw nderlijken weg; " 

0. h ierornt rent : 
dat vaststaat, dat het onderwerpelijk door 

de gemeente aangelegd trottoir loopt langs den 
meergenoemden Rijksstraatweg en daarvan is 
gescheiden door eenen grasrancl met hoornen 
e n een rij w iel pad ; 

dat volgens den R aad va n Beroep de aanl eg 
van een dusdan ig trot toir niet is ui tbreiding 
van eene bestaande verharding, doch aanleg 
van eenen - a fwnderlijken - weg; 

dat a ldus eene onj uiste beteekenis wordt 
gehecht wowel aan de ui tdrukkingen " land
wegen" en "wegen", onderscheidenlijk voor
komende in art. 280 der Gemeentewet en in 
a rt. 1 der betrokken Verordening, als aan 
de in de Verordening gebezigde ui tdrukki ng: 
.,uitbreiding van eene bestaande verha rding" ; 
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dat toch naar taalgebru ik en volgens zin en 
strekking der genoemde belastingvoorzieningen 
de begrippen " landweg" en " weg" omvatten 
de ter zijde va n den hoofdweg loopende trot
toirs, terwijl dienvolgens onder " uitbreiding 
van eene bestaande verharding" - als aanleg 
van een gedeel te van een weg onder art. 280 
der Gemeentewet begrepen te achten - het 
aanleggen van zoodanige trottoirs mede valt; 

dat, wat de Verordening betreft, dan ook in 
art. 5, ee rste lid onder 1 °, en in art. 6, eerste 
lid onder a, bij de berekening van de belasting 
onder wegbreedte wordt verstaan: ,,zoowel 
middenbaan a ls trottoir, hetzij a l dan niet 
aaneengesloten" ; 

dat wel is waar eene rechtstreeksche aan
sluiting tusschen hoofdweg en trottoir ten deze 
ontbreekt, doch zulks niet afdoet, nu zij enkel 
door eenen grasrand met boomen en een rij
,vielpad van elkander zijn gescheiden; 

dat dus het meerbedoeld trottoir deel uit
maakt van den weg, waaraan belanghebben
de's perceel belendt of in de onmiddellijke 
nabijheid waarvan het gelegen is ; 

dat, naar vaststaat, de kosten van aanleg 
van dien weg niet over de geheele breedte 
maar slechts voor een deel daarvan - immers 
enkel voor wat het trotto ir betrnft. - t.en laste 
der 1remaente komen, terwijl eveneens is vast• 
gesteld, dat het perceel in quaestie niet ligt 
aan den wegkant, waar het trottoir loopt ; 

dat een en ander ech ter de toepasselijkheid 
van art. 1 der Verordening niet uitsluit, daar 
de bepaling geenszins voorschrijft, dat de aan
leg van den weg, waarmede het perceel in het 
verei.schte verband staat, over de geheele 
breedte voor rekening der gemeente komen 
moet; 

0. dat mitsdien het middel gegrond is ; 
Vernietigt de uitspraak van den R aad van 

Beroep voor de Directe Belastingen te Zwolle 
den 23sten M aart 1937 in deze zaak gewezen; 

Bevestigt de beschikking van den Raad der 
gem. Almelo. 

(N. J.) 

20 October 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet a1t. 275.) 

(Aanslag in de precariobelasting t. z. v. 
het hebben van spoorrails t. b . v. een tram
lijn, geëxploiteerd krachtens vergunning 
van Gedeputeerde Staten ingevolge de wet 
van 15 Dec. 1917 S. 703.) 

Van " veroorloven" of "toelaten", als 
door den R. v. B . op grond van art. 275 
Gem.wet t érecht voor heffing .van precario
rechten vereischt geacht, is niet reeds spra
ke indien de gemeente is feitelijk in staat 
- , doch eerst indien zij is rechtens bevoegd 
tot tusschenkomst 

Daar zoodanige rechtsbevoegdheid hier 
niet aanwezig is was de aanslag dus in strijd 
met art. 275 Gem.wet. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester van H aarlem tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 

Belastingen te Amsterdam van 7 April 1937, 
houdende vernietiging van een door die ge
meente aan de . V . Noord-Zuid-Holi. Tram
weg-Mij, gevestigd te Haarlerri, opg'elegden 
aanslag in de precario-rechten over 1933 ; 

.Gezien de stukken; 
0 . dat de N. V. Noord-Zuid-Holi. Tram

weg-Mij, gevestigd te Haarlem, - hierna te 
noemen de Mij - ingevolge de Vèrordening op 
de heffing van Precariorechten van de gem. 
H aarlem, over 1933 is aangeslagen voor een 
bedrag van f 850.50 terzake van het hebben 
van spoorrails in openbaren grond ten behoeve 
van de tramlijn Verwulft-grens gemeente 
Bloemendaal ; · 

dat de Mij tegen dezen aanslag bezwaar 
heeft gemaakt bij den Raad der gem . Haarlem 
op grond onder meer - voorzoove.r thans nog 
van belang - dat zij voor de bedoelde tram
lijn in het bezit was van een vergunning van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland .in
gevolge de wet van 15 Dec. 1917, S. 703; 

dat de Raad - om andere redenen den aan
slag verminderend tot f 425.25 - voormeld 
bezwaar heeft afgewezen; · 

dat echter op het door de Mij ingesteld be
roep de R aad van Beroep te Amsterdam deze 
beschikking, zoomede den daarbij verminder
den aanslag, heeft vernietigd, hebbende . de 
Raad het beroep van de Mij op de ingevolge 
de wet van 1917 verkregen vergunning gegrond 
geoordeeld op de volgende overwegingen: _ 

"dat art. 275 der Gemeentewet, krachtens 
den aard en de strekking van de daarbij ge
rngelde belasting niet op elk gebruik of genot 
van voor den openbaren dienst bestemde _ ge
meentewerken enz. en/of elk hebben van voor
werpen op of boven dien grond betrek~ing 
heeft, doch a lleen op het gebruik of genot of 
het hebben van voorwerpen, dat door de ge
meente wordt veroorloofd of toegelaten ; 

,,dat, aangezien belanghebbende een ver
gunning ingevolge de wet van 15 Dec. 1917 
S. 703 van Gedeputeerde Staten van Noord
Holla nd heeft gekregen, het hebben van die 
rail s in den openbaren grond van de gem. 
H aarlem niet berust op een veroorloven of 
toe! aten dier gemeente, daar volgens art: 7 
sub 1 van die wet een ieder, en dqs ook het 
bestuur der gem. Haarlem, verplicht is te 
gedoogen, dat spoorwegen op wegen, waarvoor 
een vergunning ingevolge de artt. 2' en 3 der 
wet is verleend, worden aangelegd en in stand 
gehouden; 

,, dat de heffing va n een belasting, a ls be
doeld bij art. 275 der Gemeentewet wegens 
het desbetreffende gebruik van den openbaren 
gemeentegrond aan de gemeente dus niet vrij
staat; 

,, dat art. 2 sub d van de precarioverorde
ning, volgens hetwelk wegens het hebben van 
spoorrails in het algemeen belasting wordt 
geheven, dan ook niet geacht kan worden _ op 
het hebben van spoorrails door hem, die in de 
omstandigheden van belanghebbende verkeert 
betrekking te hebben en, voorzoover het daar'. 
op wel betrekking heeft, onverbindend is; 

"da: hier nog bij komt, dat de vergoeding 
op dewelke hij, die het gebruik van een weg 
voor een tramweg, waarvoor een vergunning 
door Gedeputeerde Staten ingevolge de .wet 
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van 15 Dec. 1917 is verstrekt, heeft te gedoo
gen, aanspraak kan maken, in art. 7 lid 2 
dier wet uitputtend is geregeld en beperkt tot 
de schade, die uit het desbetreffende gebruik 
van den weg voor den beheerder of andere 
daarop rechthebbenden mocht voortvloeien ; 

"dat naast de uitputtende regeling, die de 
Rijkswetgever voor dit bijzondere gebruik van 
wegen en de daarvoor verschuldigde vergoe
ding heeft gegeven, voor een regeling dier 
vergoeding door den gemeentelijken wetgever 
in den vorm van een op de algemeene bepa
ling van art. 275 der Gemeentewet berustende 
retributieheffing geen plaats meer is;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van cas
satie is voorgesteld: 

,,S. of v. t. van art. 275 der Gemeentewet, 
waarop de heffing van genoemde belasting 
berust, subsidia ir: s. of v. t. van art. 7 der 
Wet van 15 Dec. 1917, S. 703, krachtens welke 
wet Gedeputeerde Staten van Noordholland 
aan voornoemde Mij vergunning hebben ver
leend tot het instandhouden van tramlijnen in 
de gem . H aarlem ;" 

dat ter toelichtiug van het primair geste l de 
wordt aangevoerd, dat de R aad van Berotip, 
terecht overwegend, dat art. 275 der Gemeen
tewet alleen betrekking heeft op het gebruik 
of genot of het hebben van voorwerpen, door 
de gemeente veroorloofd of toegelaten, echter 
uit het oog ver! iest, dat de gemeente, waar zij 
den voortgang van het trambedrijf ongestoord 
laat plaats hebben, de Mij dus geen enkele 
belemmer ing in den weg legt, reeds aldus het 
hebben van rails in gemeentegrond veroor
looft of toelaat, immers, indien de gemeente 
door daadwerkelijk optreden, b.v. verwijdering 
der rails uit h aar grond de instandhouding 
van den tramweg onmogelijk wu maken, of 
zich daartegen op andere wijze wu verzetten, 
sprake wu zijn van niet-gedoogen en dus, nu 
de gemeente hiertoe niet overging, zij dat 
hebben van rail s gedoogt; 

dat het subsidiair gestelde aldus wordt toe
gelicht, dat de regeling der schadevergoeding 
van art. 7 der W et van 15 Dec. 1917 S . 703 
een belast ing voor het gebrui k van gemeente
grond geenszins uitsluit en de R aad van Be
roep ten onrechte het begrip ,vergoeding van 
schade" en het begrip "retributie" van art. 
275 der Gemeentewet vereenzelvigt; 

0. dienaangaande: 
dat het in de eerste plaats aangevoerde be

zwaar niet is juist; dat toch van "veroor
loven" of " toelaten" , als door den Raad van 
Beroep op grond van art. 275 der Gemeente
wet terecht voor heffing van precariorechten 
verei scht geacht, niet reeds sprake is, indien 
de gemeente is feitelijk in staat, doch eerst, 
indien zij is rechtens bevoegd tot tusschen
komst; 

dat, waar dus om den strijd met art. 275 der 
Gemeentewet de aanslag terecht is gewraakt, 
het in de tweede pl aats gemaakte bezwaar, als 
daardoor gericht tegen een overweging ten 
overvloede, buiten beschouwing kan blijven; 

Vei-werpt het beroep. 
(N. J.} 

20 October 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Lager Onderwij swet artt. 62- 67.) 

(Aan belanghebbende, die per 31 Mei 
1935 ontslag heeft genomen uit een met 
f 9000 bezoldigde betrekking t e Soerabaja 
en zich begin Sept. 1935 werkeloos en met 
een inkomen van minder dan f 800 te Was
senaar heeft gevestigd, is over het school
geldjaar 1935/6 schoolgeld geheven naar 
een inkomen van f 9000.) 

De R. v. B. heeft het tweede en derde lid 
van art. 2 der onderhavige verordening te
recht aldus verstaan, dat - vermits be
langhebbende, destijds wonende te Soera
baja, over het belastingjaar 1934/5 nimmer 
in de rijksinkomstenbelasting kon worden 
aangeslagen - ter vastst elling van de be
lastbare som, waarnaar het dcor belang
hebbende in het schoolgeldjaar 1 Mei 1935 
- 30 April 1936 verschuldigde schoclgeld 
moest worden berekend, geschat moest 
worden - met inachtneming van de be
palingen der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 - het zuiver inkomen waarvoor be
langhebbende over het belastingjaar on
middellijk voorafgegaan aan het schoolgeld
jaar 1934/5 zou zijn aangeslagen, en niet, 
zooals belanghebbende wil, het zuiver in
komen dat hij over het belastingjaar 1935/6 
zou genieten. 

Betreffende de voorgedragen onwettig
heid der verordening kon de R . v. B. niet 
volstaan met het aangevoerde bezwaar ter 
zijde te stellen enkel op grond, da t de ver
ordening op wettige mjze is tot stand ge
komen en goedgekeurd. 

Art. 62 van de Lager Onderwijswet, waar
in over heffing naar draagkracht niet wordt 
gesproken, voorschrijvende, dat het school
geld wordt geregeld naar evenredigheid van 
het belastbaar inkomen, bedoeld in art. 37 
W. Ink., mjst geen belastingjaar aan, waar
op het in aanmerking t e nemen belastbaar 
inkomen betrekking moet hebben, en la-at 
dus aan de gemeenten vrijheid om, als in 
dit geval, te bepalen, dat het belastbaar 
inkomen over het aan het schoolgeldjaar 
onmiddellijk voorafgaande belastingjaar 
t en grondslag van de berekening van het 
schoolgeld zal dienen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van X ., 

wonende te Wassenaar, tegen de uitspraak 
van den R aad van B eroep voor de Directe 
Belastingen te 's-Gravenhage van 9 April 
1937, betreffende een aan belanghebbende op
gelegden aans lag wegens in de gemeente W as
senaar verschuldigd schoolgeld over het school
geldj aar 1935/1936; 

Gezien de stukken; 
0 . dat de verordening op de heffing van 

schoolgeld voor gewoon lager onderwijs en 
voor uitgebreid lager onderwijs in de gemeente 
W assenaar onder meer inhoudt: 

Art. l. 1. Ten behoeve van de gemeente 
wordt, ter tegemoetkoming in de kosten van 
het openbaar gewoon lager onderwij s en van 
het openbaar uitgebreid lager onderwijs, welke 
voor rekening der gemeente blijven, van de 
ouders der leerlingen, of, bij ontstentenis van 
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beide ouders, van de voogden of verwrgers, 
schoolgeld geheven. 

2. Gelijke heffing ge chieclt van de ouders 
der kinderen, die op de bijwndere scholen, a ls 
in art. 88 der Lager-Onderwijswet 1920 be
doeld, schoolgaan, of, bij ontstentenis van 
beide ouders, van de voogden of verwrget·s. 

Art. 2. 1. De schoolgeldplichtigen worden 
ingedeeld in klassen. 

2. Al grondslag voor deze indeeling wordt 
genomen de belastbare som, bedoeld in art. 
37 der wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
der ouders , of, bij hun ontstentenis, de belast
bare som der leerlingen, volgens de kohieren 
van de Rijksinkomstenbelasting over het be
lastingjaar, hetwelk onmiddellijk voorafgaat 
aan het schoolgelclj aar. 

3. Indien de aanslag in de Rijksinkomsten
belasting voor het aan het schoolgeldj aar on
middellijk voorafgaand belastingjaar nog niet 
is vastgesteld of de schoolgeldplichtige niet in 
de genoemde belasting wordt aangeslagen, 
wordt de in het vorig lid bedoelde belastbare 
som geschat met inachtneming van de bepa
lingen der "Wet op de Jnkomstenbelasting 
1914" · 

dat· ~rt. 3 dier verordening inhoudt het 
tarief, naar hetwelk , naar gelang der in a,·t. 
2 bedoel de belastbare som, schoolgeld is ver
schuldigd, en art. 4 der verordening bepaalt, 
dat van hen. voor wie de belastbare som min
der clan f 800 per jaar bedraagt, geen school
geld wordt geheven; 

dat aan belanghebbende een aanslag ,vegens 
verschuldigd schoolgeld is opgelegd, berekend 
naar een inkomen van f 9000 per jaar; 

dat belanghebbende, na vergeefs tegen dien 
aanslag bij den Raad der gemeente Wassenaar 
te hebben gereclameerd, zich heeft gewend tot 
den R aad van Beroep, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat hij per ultimo Mei 1935 ontslag 
heeft genomen uit eene betrekking te Soera
baja (N.O.I.) waaraan een salaris van f 9000 
per jaar was verbonden; dat hij zich begin 
Sept. 1935 - thans werkloos - te W assenaar 
heeft gevestigd; dat zijn inkomen toen minder 
dan f 800 per jaar bedroeg en hem derhalve 
geen aanslag voor schoolgeld had mogen zijn 
opgelegd; 

0. dat het gemeentebestuur van vVassenaar 
bij vertoogschrift de handhav ing van den aan
slag heeft verdedigd met eene uiteenzetting 
van hetgeen bij de verordening is bepaald en 
de Raad van Beroep bij de bestreden uitspraak 
de beschikking van den gemeenteraad heeft 
bevestigd, na te hebben overwogen: 

,,dat appellant 3 Sept. 1935 zich te Wasse
naar heeft gevestigd ten huize van zijn schoon
vader na per ultimo Mei 1935 ontslag geno
men te hebben uit zijn functie van voorzitter 
van het plaatselijk comité tot steun van werk
loozen te Soerabaja, in welke functie hij een 
inkomen genoot van f 9000 per jaar, terwijl 
hij in Wassenaar geen betrekking heeft ; 

,,dat volgens a rt. 2, tweede I id der veror
dening op de heffing van schoolgeld als grnnd
slag voor de indeeling van de schoolge ld plich
t igen in klassen, genomen moet worden de 
belastbare inkomens bedoeld in art. 37 van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 der ouders, 
vo lgens de kohieren der rijksinkomstenbelas
ting over het belastingjaar, hetwelk onmiddel-

lijk aan het choolgeldjaar voorafgaat, terwijl , 
indien de,,e aanslag nog niet vaststaat of de 
school geld plichtige in deze be lasting n iet wordt 
aangeslagen, de belastbare inkomens moeten 
worden geschat met inachtneming van de be
palingen op de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 ; 

"dat, woals B. en W. te W assenaar in het 
vertoogschrift uitvoerig hebben uiteengezet met 
inachtneming van deze bepali ngen, het inko
men van appellant is geschat en naar het 
oordeel van den Raad dit in de gegeven 
omstandigheden terecht is vastgesteld op 
f 9000; 

"dat de Raad die slechts de bevoegdheid 
heeft om toe te zien of de aanslag overeen
komstig de wettelijke bepalingen is opgelegd, 
derhalve dezen aanslag zal moeten handhaven; 

,,dat appellant nu wel heeft aangevoerd, 
dat dit in strijd is met den geest en de bedoe
ling der onderhavige verordening, zoowel a ls 
met art. 62 der Lageronderwijswet, doch, zoo
als boven overwogen, de aanslag naar 's Raads 
oordeel gehee l overeenkomstig de verordening 
heeft plaats gehad; 

"dat appellant bovendien heeft aangevoerd 
ter zitting, dat de verordening, woals deze 
thans luidt, dan toch in ieder geval in strijd 
is met de Wet op het Lager Onderwijs en geen 
rechtskracht heeft; 

"dat ook dit argument van appellant geen 
gewicht in de schaal kan leggen, waar de ver
ordening op wettige wijze is tot standgekomen 
en goedgekeurd, zoodat de Raad de bepalingen 
van de verordening zal hebben toe te passen;" 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. van art. 16 van de wet van 19 Dec. 1914, 

S. 564, juncto art. 273 der Gemeentewet en 
art. 62, tweede lid, der Lager Onderwijswet 
1920 en ter toel ichting aanvoert, dat de Raad 
van Beroep zich ten onrechte onbevoegd heeft 
geacht te beoordeelen of de verordening op 
de heffing van schoolgeld in de gemeente 
Wassenaar in strijd is met het aangehaaldP 
artikel van de Lager Onderwijswet en even
tueel op dien grond de verordening onverbin
dend te verklaren; dat bedoelde wetsbepaling 
kennelijk voorschrijft belastingheffing naar 
draagkracht, maar dit beginsel in art. 2, 
tweede en derde lid, der voormelde veror
dening onvoldoende toepassing heeft gevon
den, zeker bij eene uitlegging d ier be pal in gen 
a ls ten aanzien van den hem opgelegden aan
slag daaraan is gegeven; dat, indien die be
palingen der verordening met betrekking tot 
den hem opgelegden aanslag juist zijn toege
past, die bepalingen geacht moeten worden 
in strijd te zijn met de wet en mitsdien n iet 
verbindend zijn ; 

0. daaromtrent: 
dat de Raad van Beroep het tweede en derde 

lid van art. 2 der onderhavige verordeni ng 
terecht aldus heeft verstaan, dat, vermits 
belanghebbende, destijds wonende te Soera
baja, over het belastingjaar 1934/1935 n immer 
in de rijksinkomstenbelasting kon worden aan
geslagen, ter vaststelling van de belastbare 
som, waarnaar het door belanghebbende in 
het schoolgeldjaar, loopende van 1 Mei 1935 
tot 30 April 1936, verschu ldigde schoolgeld 
moest worden berekend, geschat moest wor
den, met inachtneming van de bepalingen der 
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Wet op de Inkomstenbelasting 1914, het zuiver 
inkomen, waarvoor belanghebbende over het 
belastingjaar onmiddellijk voorafgegaan aan 
het schoolgeldjaar, dus over het belastingjaar 
1934/1935 zou zijn aangeslagen, en niet, woals 
belanghebbende wi l, het zuiver inkomen, dat 
hij over het belastingjaar 1935/1936 wu ge
nieten; 

dat mitsdien art. 2 der verordening niet is 
geschonden, doch belanghebbende voor dat 
geval de onwettigheid der verordening op dit 
punt had voorgedragen en belanghebbende 
terecht van oordeel is, dat de Raad van Be
roep de gegrondheid van deze stelling had 
behooren te onderweken en niet kon volstaan 
met eene ter zijde stell ing van het aange
voerde bezwaar enkel op grond, dat de ver
ordening op wettige wijze is tot stand geko
men en goedgekeurd; 

dat de grief echter niet tot cassatie kan 
leiden, omdat · belanghebbende ten onrechte 
de toegepaste bepal ingen der verordening in 
strijd acht met art. 62 van de Lager Onder
wijswet 1920; 

dat toch het aangehaalde art. 62, waarin 
over heffing naar draagkracht niet wordt ge
sproken, voorschrijvende, dat het schoolgeld 
wordt geregeld naar evenredigheid van het 
belastbaar inkomen, bedoeld in art. 37 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, geen 
belastingjaar aanwijst, waarop het in aanmer
king te nemen belastbaar inkomen betrekking 
moet ,hebben, en dus aan de gemeenten vrij
heid laat om, a ls in dit geval, te bepalen, dat 
het belastbaar inkomen over het aan het 
schoolgeldjaar onmiddellijk voorafgaande be
lastingjaar ten grondslag van de berekening 
van het schoolgeld zal dienen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 2401.) 

Terecht heb ben Ged. Staten den post voor 
onderhoud van wegen en voetpaden, op 
de gemeentebegrocting uitgetrokken, ver
hoogd tot het door B . en W. en den hoofd
ingenieur van den prov. Waterstaat als 
mir, •mum noodig geoordeeld bedrag. De 
meemng van den Raad, dat het aanvoeren 
en verwerken der materialen door hand
en spandiensten zou kunnen geschieden, 
wordt niet gedeeld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Vlodrop, tegen het 
besluit van Ged . Staten van Limburg van 27 
Mei 1937, 2e Afd., La . 6859/3 L , waarbij de 

raming onder den post Afdeeling I Hoofd
stuk VI volgnummer 79 van de begroeting 
van inkomsten en uitgaven der gemeente 
Vlodrop voor het dienstja a1· 1937 is verhoogd 
met een bedrag van f 400 en mitsdien ge
bracht op f 1400; 

Den Raad van State, Afdeeling voor rle 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
15 September 1937, n° . 350; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 October 1937, 
n°. 32028, Afd. B .B. ; 

0. dat het bovenve1meld besluit van Ged. 
L . 1937 

Staten steunt op de overweging, dat onder 
post volgnummer 79 der genoemde begroe
t ing een bedrag van f 1000 is geraamd wegens 
kosten van onderhoud van wegen en voetpa
den; dat blijkens ingewonnen ambtsbericht 
een bedrag van f 1000 onvoldoende moet wor
den geacht om een eenigszins behoorlijk on
derhoud der wegen in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Vlodrop te waarborgen, doch 
dat tot -dit doel een bedrag van f 1400 als 
een minimum moet worden aangemerkt ; dat 
de raad der gemeente Vlodrop niet bereid is 
het vorenbedoelde bedrag van f 1000 tot f 1400 
te verhoogen ; 

dat de raad van Vlodrop in beroep aan
voert, dat hij van meening is, dat een bedrag 
van f 1000 voldoende is, vooral nu door het 
lid Van der Beek kiezel gratis (kosten van 
uitgraving, ziften en vervoer blijven voor re
kening der gemeente) ter beschikking der ge
meente gesteld wordt) ; 

0. dat krachtens art. 209 onder h der ge
meentewet tot het dagelijksch bestuur der 
gemeente, aan B. en W. opgedragen, behoort 
de zorg, voorzoover van hen afhangt, voor de 
instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en 
veiligheid der publieke wegen, terwijl inge
volge art. 240 dezer wet de uitgaven voor 
deze zorg op de begrooting der uitgaven moe
ten worden gebracht ; 

dat voor onderhoud van wegen en voetpa
den door B. en W. een bedrag van f 1400 
noodig wordt geacht; 

dat, blijkens een door den Hoofdingenienr 
van den Provincialen Waterstaat ingesteld 
onderzoek, dit bedrag als een minimum moet 
worden beschouwd; 

dat de raad mitsdien verplicht was, dit be
drag op de begrooting uit te trekken; 

dat de raad nu wel van meening is, dat het 
aanvoeren en verwerken der materialen door 
hand- en spandiensten zou kunnen geschieden, 
doch dat B. en W. van oordeel zijn, dat aan 
de bedoelde wegen met hand- en spandiensten 
niet te werken is, welk oordeel in het ambts
bericht van den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat bevestiging vindt; 

dat de raad in zijn beroepschrift nog heeft 
aangevoerd, dat door een raadslid kiezel gra
t is ter beschikking van de gemeente is ge
steld, doch dat, blijkens een door Ged. Sta
ten ingesteld onderzoek, h ieruit een netto-bate 
voor de gemeente van niet meer dan f 80 
voortvloeit; 

dat met dit bedrag de raming van den 
bedoelden post zou kunnen worden vermin
derd, ware het niet, dat, blijkens de inge
wonnen ambtsberichten, het bovenvermelde 
bedrag van f 1400 voor het onderhoud van de 
meerbedoelde wegen ternauwernood voldoende 
kan worden geacht; 

dat ondei· deze omstandigheden de voor
melde gratis-kiezellevering weinig gewicht in 
de schaal legt en derhalve gevoeglijk buiten 
beschouwing kan worden gelaten; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B. ) 

24 
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25 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende algemeene regelen Wq,ter
staatsbestuur Art. 19. ) 

Het waterschapsbestuur is niet bevoegd 
om, na de vaststelling van de lijst van stem , 
gerechtigden, ambtshalve wijzigingen daar
in aan te brengen, nu de opsomming in het 
Algemeen Waterschapsreglement van de 
gevallen, waarin het bestuur na de vast
stelling en de ter-inzage-legging tot wijzi
ging van de lijst mag overgaan, blijkens 
het systeem van het Reglement als limit.1:
tief moet worden aangemerkt, en een WIJ· 

ziging als in casu onder die gevallen niet is 
begrepen. Terecht hebben Ged. Staten, 
aangezien het deelnemen aan de stemming 
voor een lid van het bestuur van eenige 
aldus later op de lijst gepla.atsten op den 
uitslag daarvan van invloed kan zijn ge
weest, het bij hen ingesteld beroep tegen 
de beslissing van het bestuur tot niet-toela
ting van appellant ongegrond verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. J. H. Kolk te Nieuwer-Amstel tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noordholland van 
30 December 1936, 2• Afd. A. n°. 136, houdende 
ongegrondverklaring van de bezwaren door 
J. J. H. Kolk, C. van Zadelhoof en T. J. An
driessen ingediend, tegen het besluit van het 
Bestuur van den Bovenkerkerpolder van 7 No
vember 1936 tot niet-toelating van eerstg ,'., 
noemde als lid van dat college ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Augustus 1937, n°. 207; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 October 1937. n°. 421, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland b.ij hun 
evenvermelde beslissing hebben overwogen, dat 
het Bestuur zijne beslissing grondt op de om
standigheid, dat aan de betreffende stemming 
is deelgenomen door personen, witir namen ten 
onrechte op de lijst van stemgerechtigden zou 
den zijn geplaatst; dat adressanten hiertegen 
o. m. aanvoeren, dat de door het Bestuur be
doelde personen, t en getale van zes, terecht op 
de lijst van stemgerechtigden waren geplaatst, 
daar vijf van hen reeds op :.n December 1935 
eigenaar waren van de, voor de stemgerech
tigdheid vereischte, opperYlakte grond, t erwijl 
de zesde op 30 April 1936 het vereischte grond
bezit verwierf ; dat, wat deze bezwaren betreft, 
de lijst van stemgerechtigden op 6 Juli 1936 
door het Bestuur vastgesteld en voor ingelanden 
ter inzage gelegd is ; dat de betreffende personen 
toen niet op die lijst voorkwamen, doch pas bij 
besluit van 28 Juli daaraanvolgend ambtshalve 
door het Bestuur daarop zijn geplaatst ; dat 
artikel 38 van het Algemeen Waterschaps
Reglement voor Noordholland aan het Bestuur 
bevoegdheid geeft verbeteringen in de vastge
telde lijst van stemgerechtigden aan te brengen, 

naar aanleiding van tegen die lijst ingebrachte 
bezwaren, terwijl voorts artikel 40 van dit re
glement bepaalt, dat het Bestuur er voor zorg 
draagt, dat in de vastgestelde lij t van stem
gerechtigden de wijzigingen worden aange- 1 

bracht, welke door Ged. Staten of vanwege den 
Koning worden voorgeschreven naar aanleiding 

van een, tegen de beslissing van het Bestuur 
inzake ingebrachte bezwaren, ingesteld beroep; 
dat uit een en ander volgt, dat het bestuur de 
bevoegdheid mi t om na de vaststelling van de 
lijst ambtshalve wijzigingen daarin aan te 
brengen ; dat adressanten zich met betrekking 
tot de plaatsing op de lijst van den zesden hier
boven bedoelden ingeland mag beroepen op 
artikel 41, tweede lid, van genoemd reglement, 
o. m. bepalende, dat bij overgang van eigen
dom na 31 December van het voorafgaande 
jaar de verkrijger het recht heeft, tot veertien 
dagen vóór den dag eener verkiezing te vor
deren, dat zijn naam door het Bestuur alsnog 
op de lijst wordt gebracht, doch dat dit artikel 
aan het Bestuur al evenmin de bevoegdheid 
geeft in zooclanig geval ambtshalve tot toe
voeging van een naam aan de lijst over te gaan ; 
dat dus de bedoelde zes personen, in strijd met 
de reglementaire bepalingen op de lijst van 
stemgerechtigden zijn gebracht en mitsdien ge
acht moeten worden ten dage der stemming 
daarop niet te zijn voorgekomen en dus niet 
als stemgerechtigden te zijn aangewezen ; dat 
adressanten zich er verder op beroepen, dat het 
Bestuur bij het nemen van zijne beslissing om
trent de toelating van den benoemde slechts 
acht heeft te slaan op den door dezen overge
legden geloofsbrief en de, in artikel 104, vierde 
lid, van het Algemeen Waterschaps-Reglement 
voor Noordholland bedoelde stukken; dat deze 
bewering niet juist is, daar het Algemeen Water
schaps-Reglement voor Noordholland ter zake 
geenerlei beperkende bepaling inhoudt, terwijl 
het evenmin in het ysteem van dat reglement 
ligt opgesloten, dat eene kwestie als de onder
havige aan het door het college van dageljjksch 
bestuur in t e stellen onderzoek der geloofs
brieven zou zijn onttrokken ; dat in verband 
met het aantal stemmen, dat op elken can
didaat is uitgebracht, het deelnemen aan de 

. stemming van zes personen, welke niet als 
stemgerechtigden waren aangewezen, op den 
uitslag van invloed kan zijn geweest; dat mits
dien het bestuur terecht tot niet toelating van 
adressant Kolk als lid van dat college heeft 
besloten; 

dat J. J. H . Kolk in beroep aanvoert, dat 
Ged. Staten van meening zijn, dat zes personen 
ten onrechte door het Bestuur op de lijst van 
stemgerechtigden zijn gebracht, aangezien vol
gens genoemd college het Bestuur de bevoegd
heid mist na de vaststelling van de lijst am bts
halve wijzigingen daarin aan te brengen (dit 
ten aanz ien van vijf ingelanden) en het Bestuur 
evenzeer de bevoegdheid mits b(j overgang van 
eigendom na 31 December ambtshalve een 
naam aan de lijst toe te voegen (dit ten aa.nzien 
van één ingeland) ; dat hij op den voorgrond 
stelt, dat noch de wet, noch het Algemeen 
Waterschaps-Reglement voor Noorclhollancl 
aan het Bestuur die be,, oegdheid uitdrukkelijk 
ontzegt, zoodat hij van meening, is, dat de door 
Ged. Staten opgestelde algemeene regel onjuist 
is; dat daarom moet worden gelet op de bij
zondere omstandigheden, die zich in dit con
crete geval voordoen ; dat namelijk vijf inge
landen voor 31 December 1935 eigenaar waren 
geworden van meer clan 1 ha grond, zoodat zij 
volgen artikel 27 Algemeen Waterschaps
Reglement voor Noordholland stemgerechtigd 
waren ; dat de secretaris van het polderbestuur 
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telken jare van het kadaster te Amsterdam de 
opgave van de personen ontvangt, die op 
31 December eigenaar waren van meer dan 
1 ha grond ; dat deze opgave veelal zeer laat 
binnenkomt en in het jaar 1936 binnengekomen 
is, nadat de lijst van stemgerechtigde ingelanden 
was opgesteld ; dat bij het binnenkomen van 
deze opgave aan het Bestuur gebleken is, dat 
een aantal personen ten onrechte niet op de 
lijst van stemgerechtigde ingelanden zijn ge
plaatst en het Bestuur besloten beeft deze per
sonen (vijf in getal) alsnog op die lijst te plaat
sen ; dat het Bestuur in ziJn bezwaarschrift aan 
Geel . Staten zulks uitdrukkelijk erkent; dat 
hij er op wijst, dat de personen, die aldus op 
de lij st werden geplaatst, volgens het Algemeen 
Waterschaps-Reglement voor Noordholland 
st emgerechtigd waren; dat de mogelijkheid be
staat , dat het bestuursbesluit, waarbij werd 
besloten de bedoelde personen op de lijst te 
plaatsen, hoewel materieel geheel juist , formeel 
minder juist was; dat zulks echter thans niet 
meer terzake doet , aangezien de bedoelde stem
gerechtigde ingelanden, nu zij eenmaal op de 
lij st geplaatst waren, een oproeping voor de 
stemming hebben ontvangen, zij hun st em 
hebben uitgebracht en de voorzitter van het 
st embureau den uitslag van de stemming zonder 
eenig protest van welke zijde ook heeft aange
kondigd en aan hen beeft medegedeeld ; dat 
het geval van den ingeland Mr. N. J . c. M. 
K appeijne van de Copelle t e Loenen eenigszins 
anders ligt, aangezien deze op 31 December 
1935 nog niet eigenaar was van 1 ha, doch dat 
hij zulks intusschen , namelijk voor het vast
stellen van de lijst van stemgerechtigde inge
landen was geworden; dat nu wel het Algemeen 
W aterscbaps-Reglement voor Noordholland be
paalt, dat bij tusschentijdscben overgang van 
eigendom de verkrijger op diens verzoek op de 
lijst van st emgerechtigden wordt geplaatst, 
doch geen bepaling zich ertegen verzet, dat 
zulks ambtshalve door het bestuur geschiedt, 
mits de aldus op de lij st gebrachte personen, 
geljjk hier het geval is, materieel stemgerech
tigd zijn ; dat aan de onderhavige stemming 
door geen enkele persoon is deelgenomen, die 
niet voldeed aan de materieele vereischten voor 
het st emrecht daargesteld, doch er mogelijker
wijze formeel een onvoorzichtigheid is begaan 
door het bestuur van den polder ; dat het Be
stuur echter niet bij het besluit, waarbij hij als 
bestuurslid geweigerd wordt, terug kan komen 
op het eenmaal genomen en nooit vernietigde 
besluit om bepaalde personen op de lijst van 
stemgerechtigden te plaatsen ; 

0 . dat, blijkens de stukken het Bestuur van 
den onderwerpelijken polder, nadat de lijst van 
stemgerechtigden voor de ingelanden ter visie 
had gelegen, daarin ambtshalve een zestal inge
la nden heeft toegevoegd, van wie gebleken was, 
dat zij, vóórdat de lijst door het Bestuur werd 
vastgesteld, reeds aan de eischen voor de stem
gerechtigheid voldeden ; 

dat het Bestuur evenwel krachtens de ar
tikelen 38, 40 en 41 van het Algemeen Water
schaps-Reglement voor Noordholland, in welke 
artikelen de gevallen zijn opgesomd, waarin het 
Bestuur tot wijziging van de vastgestelde en 
ter inzage gelegen h ebbende lijst mag overgaan, 
tot de evenbedoelde toevoeging aan de lij st niet 
bevoegd was ; 

dat de appellant weliswaar van meening is, 
dat noch de wet, noch het bovenvermelde Alge
meen R eglement aan het Bestuur de bevoegd
heid ontzegt om, na de vaststelling van de lijst 
van stemgerechtigden, ambtshalve wijzigingen 
daarin aan t e brengen, doch dat zulks niet juist 
kan worden geacht ; 

dat toch de hiervoor bedoelde opsomming 
van de gevallen, waarin het Bestuur na de vast
stelling en de ter-inzage-leg~ing tot wijziging 
van de lijst mag overgaan, blijkens het systeem 
van het Reglement als limitatief moet worden 
aangemerkt ; 

dat immers, ware het anders, de waarborg, 
welken het Reglement door middel van de ter
visie-legging en de mogelijkheid om bezwaren 
t egen de lijst in te brengen aan de ingelanden 
beoogt t e geven met betrekking tot de juist
heid van de lijst, voor een groot deel te !oor 
zou gaan; 

dat uit het voren taande volgt, dat door de 
hiervoor bedoelde zes ingelanden ten onrechte 
is deelgenomen aan de op 19 September 1936 
plaat s gehad hebbende stemming ; 

dat, aangezien blijkens een, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, door Ged. Staten nader 
uitgebracht, ambtsbericht op den appellant 
41 stemmen werden uitgebracht en op den 
tegencandidaat 39 stemmen, het deelnemen 
aan de stemming van deze zes ingelanden op 
den uitslag daarvan van geen invloed kan zijn 
geweest; 

dat in verband met een en and. r Ged. Staten 
terecht het bij hun college inges~elde beroep 
tegen de beslissing van het polderbestuur tot 
niet-toelating van den appellant, ongegrond 
hebben verklaard; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Alge
meen Waterschaps-Rf\glement voor Noord
bolland; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze l\fi nis ter van ~ 7 aterstaat is belast, enz. 

(A.B.) 

25 October 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Geldschieterswet art. 2; Sv. artt. 
430, 456.) 

Eene overeenkomst, waarbij partijen ver
klaren resp. uit te leenen en t er leen te ont
vangen een bedrag van f 502.50, doch waar
bij echter tevens wordt overeengekomen, 
dat reeds den volgenden dag f 439.50 zal 
worden terugbetaald, kan niet gelden als het 
uitleenen van geldsommen van meer dan 
vijf honderd gulden , hetgeen krachtens 
art. 2 Geldschieterswet, zooals dit artikel 
ten tijde der t elastegelegde feiten luidde, 
buiten de werking dier wet valt, daar im
mers een dergelijlie overeenkomst duidelijk 
zou doen blijken van den wil van partijen, 
dat de leener slechts over het dan nog res
teerende bedrag werkelijk de beschikking 
zal krijgen. · 

Nu de R echtb. alleen overweegt, dat 
partijen overeenkomsten van geldleening 
van geldsommen boven de f 500 hebben 
aangegaan en daarover tusschen partijen 
wilsovereenstemming werd bereikt, zonder 
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iets te overwegen omtrent de teruggave 
van bedragen op den volgenden dag, kan 
niet uit het vonnis blijken, dat de Rechtb. 
van een onjuiste opvatting van art. 2 
Geldschieterswet is uit~egaan. (Anders 
Adv.-Gen. van Lier in zijn vordering tot 
cassatie in het belang der wet.) 

Vordering, wat betreft de vrijspraken, 
waartegen geen bezwaren zijn aa.ngevoerd, 
niet-ontvankelijk verklaard en voor het 
overige afgewezen. 

Op de vordering van den A.-G. bij den Hoo
gen R aad der Nederlanden tot cassatie in het 
belang der wet van een arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van 23 Febr. 1937, 
houdende bevestiging, in hooger beroep, van 
eene door de An.-Rechtbank te Haa,·lem op 
19 Maart 1936 gedane uitspraa k, waarhij 1. 
J. M. K. , slager, en 2. A. J. Ch. N., echtge
noote van genoemde1_1 K. , ronder beroep, bei
den wonende te Haarlem, van het hun bij 
dagvaarding ten laste gelegde zijn vrijge
sproken . 

Vordering van den Adv.-Gen. va n Lier. 

Verdachten hebben zich voor de Rechtbank 
te Haarlem te vprantwoorden gehad, te r zake 
dat zij die in gemeenschap van goederen ge
huwd zijn , te samen en in vereeniging, althans 
ieder voor zich in de jaren 1934 en 1935 te 
Haarlem het beroep, althans het bedrijf van 
geldschieter hebben uitgeoefend anders dan in 
eene gemeentelijke of in eene toegelaten par
ticuliere geldschietersbank, hebbende zij toch 
in 1934 en 1935 op verschillende data zonder 
de vereischte vergunning van Burgemeeste1· 
en Wethouders van Haarlem en zonder besluit 
van den gemeenteraad van Haarlem aan na te 
melden personen na te melden geldsommen 
alle minder dan f 500 bedragende uitgeleend 
en wel: 

I. Op of omstreeks 29 Juli 1935 aan A. 13. , 
huisvrouw J. F. H., een bedrag groot f 70 
onder de voorwaarde dat uitbetaald werd 
f 502.50 en den volgenden dag f 439.50 werd 
teruggegeven, zoodat B. slechts f 63 ontving 
instede van f 70, wordende toch het verschil 
van f 7 als rente a fgehouden, terwijl f 3.50 per 
week moest teruggegeven worden totdat de 
f 70 was terugbetaald, welke leening afges lo
ten werd door verdachte sub 2 met althans 
zonder medeweten en goedvinden van ver
dachte sub I. 

II. op of omstreeks 17 Juni 1935 aan J. F. 
H . een bedrag groot f 250 onder voorwaarde 
dat uitbetaald werd f 501, en den volgenden 
of daaropvolgenden dag f 251 werd terugge
geven, zoodat H. slechts f 250 ter leen ont
ving met een rentebeding van 10 % en afbe
taling iedere week van f 10, welke leening af
gesloten werd door verdachte sub I, met al
thans zonder goedvinden en medeweten van 
verdachte sub II; 

III. op of omstreeks 8 November 1934 aa11 
J. G. S., althans diens echtgenoote, een be
drag groot f 184.50 onder de voorwaarde dat 
uitbetaald werd f 546 en den volgenden dag 
f 361.50 werd teruggegeven, zoodat S., al thanc 
diens echtgenoote, slechts f 184.50 ter leen 
ontving, welke leening werd afgesloten door 

verdachte sub II, met althans zonder mede
weten en goedvinden van verdachte sub I; 

IV. op of omstreeks 23 Juli 1935 aan G. 
v. P. een bedrag groot f 80, onder de voor
waarde dat uitbetaald werd f 502.50 en den 
volgenden dag f 430.50 werd teruggegeven, 
zoodat P . slechts f 72 ontving instede van 
f 80, wordende toch 't verschil van f 8 als 
rente afgehouden, welke leen ing afgesloten 
werd door verdachte sub II met althans zonder 
medeweten en goedvinden van verdachte sub ] . 

V . omstreeks eind Maart althans begin 
April 1935 aan I. D. een bedrag groot f 70, 
welke leening afgesloten werd door verdachte 
sub I met althans zonder medeweten en goed
vinden van verdachte sub II. 

VI. in of omstreeks Maart 1935 aan I. D. 
een bedrag groot f 210, welke leening afge
sloten werd door verdachte sub II, met al. 
thans zonder medeweten van verdachte snb I. 

Door het 0. M. was gerequireerd, dat hun 
met toepassing van de artt. 1, 2 en 46 der 
Geldschieterswet straf zou worden opgelegd 
wegens anders dan krachtens eene ingevolge 
de Geldschieterswet vereischte toelating het 
beroep of bedrijf van ge ldschieter uitoefenen. 

Omtrent de voor dit beroep in cassatie van 
belang zijnde leeningen, in de dagvaarding ge
nummerd I, II. III en IV overwoog de recht
bank, dat niet bewezen is, dat verd,ichten 
geldsommen hebben uitgeleend, bedragend 
respectievelijk f 70, f 250, f 184.50 en f 80 
zijnde daarentegen gebleken dat telkens tus'. 
schen partijen wilsovereen temming werd be
reikt omtrent het uitleenen van geldsommen 
boven de f 500, welke sommen ook in de uf
gegeven schuldbekentenissen werden uitge
drukt en aan de leeners werden afgegeven. 

Verdachten werden door de Rechtbank vrij
gesproken en in hooger beroep werd door het 
Gerechtshof te Amsterdam het vonnis beves
tigd. 

Wat het feitelijk ten iaste gelegde in de 
bedoelde gevall en aangaat, betreft I de ver
strekking van f 502.50 waarvan den volgen
den dag f 439.50 teruggegeven werd; II. f 501, 
waarvan den volgenden of daaropvolgenden 
dag f 251 werd teruggegeven; III. f 546, waar
van den volgenden dag f 361.50 werd terug
gegeven; en IV. f 502.50 waarvan den vol
genden dag f 430.50 terug werd gegeven. 

Blijkens het proces-verbaal van de zitting 
der Rechtbank heeft de getu ige A. H. B. ver
klaard: (geval I). 

In Juli 19_35 h_~b ik aan verdachte N . ge
vraagd of ZIJ m1J f 70 kon leenen. Zij ant
woordde, dat zij geen bedragen onder de f 500 
uit mocht leenen en stelde daarom voor dat 
ik van haar f 502 .50 zou leenen en het ~veel 
den volgenden dag wu teruggeven. Ik vond 
dat goed en heb op 29 Juli 1935 f 502.50 van 
haar ter leen ontvangen, welk geldsbedrag zij 
mij in mijn woning te Haarlem overhandigde. 
Van deze leening is de schuldbekentenis opge
maakt, welke U mij toont (gemerkt III rood). 

H et wa eerst mijn bedoeling om maar f 70 
te leenen en ik vond het dan ook heelemaal 
niet prettig, dat ik daartoe wo'n groot bedrag 
gedurende een nacht in mijn woning moest 
bewaren, maar verdachte . zei, dat het niet 
anders ging. 

Den volgenden dag heb ik aan verdachte N. 
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f 439.50 t.erugbetaald, waarna ik van haar de 
kwitantie kreeg, welke U mij t.oont, (gemerld 
IV rood), ik had toen dus nog f 63 over, 
daar f 7 als rente was afgehouden en ik moest. 
verder f 3.50 per week a fbetalen totdat de 
door mij geleende f 70 geheel was afbetaald. 

Kennelij k hebben wij alzoo t.e doen met het 
uitleenen van geldsommen van minder dan 
f 500, waaraan dan een uitleenen voor een 
zeer korten tijd van een bedrag boven de f 500 
wordt t.oegevoegd om aan de voorschriften 
van de Geldschieterswet t.e kunnen ontkomen. 

.Omtrent dergelijke pogingen tot ontduiking 
hebben bij de behandeling van het we•sv-'.>or
st.el de voorstell "lrs in de Memorie van Ant
woord Z,:; Kamer Zitting 1930-31 N°. 41 bi. 6 
te kennen gegeven. 

De ondergeteekenden kunnen de vrees, door 
verscheidene leden uitgesproken, dat de geld
schieters te kwader trouw hun bedrijf zóó zul 
len opzetten, dat daarin in den regel geld
leeningen boven f 500 worden verstrekt, niet 
deelen. In het bedrijf der voorschotb imkcn , 
waarom het hier gaat, behooren geldleeningen 
boven de f 500 t.ot de zeer hooge uitzonde
ringen. In werkelijkheid zullen zij hun bedrijf 
dus niet zóó kunnen inrichten, dat zij niet 
onder de bepaling van art. 2 vall en. En, 
wanneer zij door listige kunstgrepen den schijn 
zouden trachten te wekken, dat hun geldlee
ningen geheel of voor een overwegend deel 
bedragen boven de f 500 betreffen, dan zal de 
oude rechtsregel: ,,plus valet quod agitur 
quam quod simulate concipitur" hen dwars
boomen, te meer, waar de uitdrukking "onder 
welken naam of in welken vorm ook", welke 
in art. 2 voorkomt, den geheelen eersten vol
zin beheerscht. De bedreiging, reeds nu van 
geldschieterszijde uitgesproken, dat de con
tracten in dezen zin zullen worden vervalscht, 
is daarom een slag in de lucht. Er zijn nog 
rechters in Nederland, die art. 46 (nieuw) 
zullen weten toe te passen. 

In de onderhavige zaak hebben het H of en 
de R echtbank intusschen anders geoordeeld en 
niet aangenomen, dat verdachten geldsommen 
hebben uitgeleend van respectievelijk f 70, 
f 250, f 184.50 en f 80, alleen omdat t,usschen 
partijen wilsovereenstemming werd bereikt 
omtrent het uitleenen van geldsommen boven 
de f 500. Hierbij hebben het Hof en de 
Rechtbank het alzoo niet van beteekenis ge
acht dat de geleende geldsommen reeds na 
een of twee dagen na het ingaan qer diverse 
leeningen minder dan f 500 bedroegen. Ik 
acht deze opvatting niet te rijmen met het be
paalde in art. 2 der Geldschieterswet. Volgens 
dit wetsvoorschrift worden onder geldschie
ters verstaan, alle natuurlijke of rechtsperso
nen die onder welken naam of in welken 
vor:n ook, een beroep of, al of niet met hot 
oogmerk om winst te behalen, een bedrijf 
maken van het uitleenen van geldsommen, 
uitsluitend of voor een overwegend deel f 500 
of minder bedragend. Dit heeft ook plaats in
dien personen bedrijfs- of beroepsmatig aldus 
geldsommen uitleenen, als in de telastelegging 
gesteld is. Door een bedrag uit te leenen hoo
ger dan f 500, maar onder zoodanige bedin
gen, dat in werkelijkhei~- na een in verh?u
ding tot den geheelen t1idsduur der leenmg 
zeer korten tijd het geleende voor een aan-

merkel ijk deel moet worden teruggegeven, zoo
dat voor den overigen tijdsduur der leening de 
geleende som minder dan f 500 bedraagt, 
wordt dan inderdaad gedurende dien overigen 
t ijdsduur der leening een bedrag van minder 
dan f 500 uitgeleend. Degeen, die aldus bij 
herhaling handelt, bedoelt kennelijk geldsom
m en van minder dan f 500 uit te leenen. 

Nu het Hof met de Rechtbank heeft geo01·
deeld, dat geen geldsommen van minder dan 
f 500 werden uitgeleend, omdat ook bewezen 
is, dat tusschen partijen wilsovereenst.emm ing 
werd bereikt omtrent het uitleenen van geld
sommen boven de f 500, acht ik art. 2 der 
Gel dschieterswet verkeerd t.oegepast, daar in 
den zin van dit artikel ook sprake ka n zijn 
van het uitleenen van geldsommen van minder 
dan f 500, ook al is daarnan een uitleening 
van een grooter bedrag gedurende een zeer 
korten tijd toegevoegd. De gevallen uitspraak 
berust alzoo m. e. op een onjuiste op,•atting 
van uitleenen van geldsommen, ,,f 500 of min
der bedragend" in den zin van gemeld art. 2 
en de gegeven vrijspraak zal dan als een be
dekt ontslag van rechtsvervolging aangemerkt 
dienen te worden. Indien de opvatting van het 
H of als juist zou moeten worden aanvaard, 
dan zullen de voorschriften van de Geldschie
terswet wel zeer gemakkelijk ontdoken kunnen 
worden en zal de wet haar doel , bestrijding 
van den woeker, missen. 

Een beslissing in hoogste instantie is der
halve noodig. 

Onder overlegging van een afschrift van 
's-Hofs arrest en de betrekkelijke stukken, 
en een verklaring van den Griffier van het 
Gernchtshof, dat tegen het arrest geen beroep 
in cassatie is ingesteld, heb ik de eer in het 
belang der wet wegens schending door ver
keerde t.oepassing van de artt. 1, 2e lid 1, 6 en 
46 der Gèldschieterswet te vorderen, dat ver
nietigd worde het in dit geding door het Ge
rechtshof te Amsterdam gewezen arrest, als
mede het daarbij bevestigde vonnis van de 
Rechtbank te Haarlem en zal worden ver
staan, dat het te wijzen arrest geen nadeel 
zal toebrengen aan de rechten door belang
hebbenden verkregen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie : S. door 

v. t. van de artt. 1, 2e lid 1, 6 en 16 der 
Gel dsch ieterswet; 

0. dat aan de verdachten in deze zaak bij 
inleidende dagvaarding is telastegelegd: (zie 
vordering Adv.-Gen.); 

0. dat in het bevestigde vonnis is overwogen 
- hebbende het Hof dit vonnis, onder over
neming der gronden beve tigd - dat de Recht
bank 11iet bewezen acht hetgeen aan verdach
ten is te lastegelegd, zoodat zij daarvan behoo
ren te worden · vrijgesproken, en voorts: 

"0. t.och ten aanzien van de bij dagvaarding 
sub I- IV ve,melde leeningen, dat niet bewe
zen is, dat verdachten geldso=en hebben uit
ge leend, bedragend respectievelijk f 70, f 250, 
f 184.50 en f 80, zijnde daarentegen gebleken, 
dat telkens tusschen partijen wi lsovereenstem
ming werd bereikt omtrent het u itleenen van 
geldsommen boven de f 500, welke sommen 
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ook in de afgegeven schuldbekentenissen wer
den uitgedrukt en aan de leeners werden af
gt:,geven; 

0. voor wat betreft de sub V vermelde Iee
ning, dat niet bewezen is, dat deze werd afge
sloten door verdachte K.; 

0. dat wel bewezen is, dat de sub VI ver
melde Ieening is afgesloten door verdachte N. 
zonder medeweten van verdachte K. , doch uit 
het uitl eenen van deze eene geldsom beneden 
de f 500 nog niet volgt, dat verdachte •. het 
beroep of bedrijf van geldschieter heeft uitge
oefend; 

0. dat de eisch tot ca satie zich richt tegen 
de vrijspraak Yan de feiten onder I t/m IV 
in de dagvaarding vermeld, terwijl tegen de 
Yrij praak van de feiten onder V en VI te
lastege legde geen bezwa,·en worden te berde 
gebracht, wodat in 1,0overre de vordering niet
ontvankelijk moet worden verklaard; 

0. dat de vordering, wat de feiten I t/m 
IV betreft, niet kan slagen; dat wel aan 
eischer kan worden toegegeven, dat eene over
eenkomst, waarbij partijen verklaren respec
tievelijk uit te leenen en ter leen te ontvangen 
een bedrag van f 502.50, doch waarbij echter 
tevens wordt overeengekomen, dat reeds den 
volgenden dag f 439.50 zal worden terugbe
taald -- en hetze! fde geldt mutatis mutandis 
ten aanzien van de feiten onder II, III en IV 
in de telastelegging omschreven - niet kan 
gelden a ls het uitleenen van geldsommen meer 
dan vij fhonderd gulden bedragend, hetgeen 
krachtens art. 2 van de geldschieterswet, zoo
als dit artikel ten tijde der telastegelegde fei
ten luidde, buiten de werking dier wet val t, 
daar immers eene dergelijke overeenkomst dui
del ijk zou doen blijken van den wil van par
t ij en, dat de leener slechts over het dan nog 
overblijvend bedrag werkelijk de beschikking 
zal krijgen; 

dat echter de Rechtbank in het bevestigde 
vonnis d ienaangaande, en met name over het 
den volgenden dag teruggeven van voormelde 
f 439.50, niets heeft vastgesteld, zoodat, nu de 
Rechtbank alleen overweegt, dat partij en over
eenkomsten van ge ldl eening van geldsommen 
boven de f 500 hebben aangegaan en daarove r 
tusschen partijen wilsovereenstemming werd 
bereikt, zonder iets te overwegen omtrent de 
teruggave van bedoelde bedragen op den vo l
genden dag, ook niet uit het vonnis kan blij
ken, dat de Rechtbank van voormelde onjuiste 
opvatting van art. 2 der Geldschieterswet is 
uitgegaan; 

0 . dat het middel derhalve niet tot ca satie 
kan leiden ; 

Verklaart eischer niet-ontvankelijk in zijn 
beroep ten aanzien van de vrijspraak van het 
onder V en VI ten I aste gelegde; 

Wijst voor het overige de vordering af. 
(N. J.J 

2ó October 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tabakswet art. 4ó; Wet Alg. Bep. 
art. ll.) 

De woorden "in eenigerlei vorm ver
strekken van geschenken" in lid 3 van art. 
4ó der Tabakswet hebben de beteekenis 
van het, op welke wijze ook, kosteloos af-

staan van eenig voorwerp. De handelwijze 
van een verkooper van tabaksfabrikaten 
in het klein, die bij de aflevering van siga
retten aan een kooper toestaat, dat deze 
gratis een exemplaar van de op de toonbank 
aanwezige loten, welke daar neergelegd 
waren met het kennelijk doel deze aan 
koopers uit te reiken, meeneemt, valt onder 
voormelde omschrijving in art. 45. 

Onder "geschenk" is te verstaan het kos
teloos afstaan van een voorwerp, dat eenige 
vermogenswaarde heeft, Dit kan ongetwij
feld van een lot, dat uit zijn aard kans geeft 
op een prijs, gezegd worden. 

Geen enkele wetsbepaling verplicht den 
Rechter rekenschap ervan te geven, w'aar
om hij niet op bepaalde t. t . afgf'legde ver
klaringen ingaat, ook niet als het een ver
klaring van een verd. betreft, tenzij daarbij 
zou zijn gevoerd een verweer, als in art. 3ó8, 
lid 3 Sv. bedoeld. 

Ambtshalve: In de bepaling van lid 3 
van art. 4ó is het bij of in verband met de 
aflevering van tabaksfabrikaten in eeniger
lei vorm verstrekken van geschenken niet 
eene zelfstandige overtreding ; het wordt 
daar slechts aangemerkt als een vorm van 
de in den l sten zin van het laatste lid om
schreven overtreding. Daarom verbeter t de 
H. R. de qualificatie. (Adv. -Ren. Wijnveldt 
acht de benaming juist.) 

Op het beroep van Ph. B., kleinhandelaar in 
tabaksfabrikaten te Amsterdam, requirant van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 4 Mei 1937, waarbij, -
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van den pol it ierechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Haarlem, op 6 Mei 1936 gewezen, - requi
rant ter zake van: ,,het zonder vergunning van 
den Minister van Financiën bij de aflever ing 
van tabaksfabrikaten in een igerlei vorm ver
strekken van geschenken" met aanha ling van 
de artt. 45, 72 en 78 der Tabakswet S. 1921 
n°. 712, 23 en 91 Sr., 7 der Invoer ingswet van 
15 April 1886 S. 64, 52 van den afgeschaften 
Code Penal en 225 der Alg. Wet van 26 Aug. 
1822 S. 38, is veroordee ld tot eene geldboete 
van honderd gulden, te vervangen, indien hij 
buiten staat is die boete te voldoen, door hech
tenis voor den tijd van t ien dagen, en met be
paling, dat de tenu itvoerlegging der veroor
deeling tot geldboete zal kuru1en worden ve r
volgd bij lijfsdwang; (Gepleit door Mej. Mr. 
K. Stapel). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

P ost alia: 
Het Hof achtte bewezen, dat verdachte op 

20 Februari 1935 te Zaandam in het bij hem 
in gebruik zijnde winkelpand aan de A. F. 
de Savornin Lohmanstraat n°. 6 zonder daar
toe van den Minister van Financiën vergun
ning te hebben, aan Ortelee als geschenk heeft 
verstrekt een lot bij de a fl ever ing van 20 siga
retten, welke verdachte aan hem heeft doen 
verknopen door de echtgenoote van zij n zet
winkelier A. Ç. van Vliet, welke vrouw, ge
naamd MaartJe Ravensbergen toen in den 
winkel a ls verkoopster optrad, hebbende ver
dachte door middel van Maartje Ravensbergen 
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doen instigeeren en doen toelaten, dat de ge
noemde kooper na of bij die aflevering weg
nam en zich toeëigende, ronder daarvoor iets 
te betalen, een exemplaar van de op de toon
bank aanwezige loten, welke daar neergelegd 
waren kennelijk met het doel en door ver
dachte aan V an Vliet voormeld ter hand ge
steld met de opdracht deze gratis aan koopers 
uit te reiken - hetgeen aan verdachte is te 
1 aste gelegd. 

Tegen dit a rrest stel de requirant beroep in 
cassatie in, en deed bij pleidooi als middelen 
toe! ich ten: 

I . S. , a lthans v. t. van de artt. 350, 351, 
358, 359, 367, 415 , 422, 423, 528 Sv. , 45 Ta
bakswet, omdat het Hof in zijn bestreden 
a rrest " het wegnemen en zich toeëigenen zo n
der daarvoor iets te betalen van een exem
plaar van de op de toonbank aanwezige loten 
door den kooper na of bij de aflevering van 
sigaretten strafbaar heeft geoordeeld als het 
"zonder vergunning van den Minister aan 
den kooper a ls geschenk verstrekken van een 
lot" bij de aflevering van 20 sigaretten. 

De u itdrukking " als geschenk verstrekken" , 
houdt niet in zich het doen instigeeren en 
doen toelaten, dat de genoemde kooper weg
nam en zich toeëigende, zonder daarvoor iets 
te betalen, een, exemplaar van de op de toon
bank aanwezige loten". 

H et woord "verstrekken" duid t op een ac
tieve handelwijze van den verkooper, hetwelk 
altl:an niet is bewezen kunnen verkl aard 
worden. 

IL S. , althans v. t. van de artt. 350, 351, 
358, 359, 367, 415, 422, 423, 528 Sv., 45 Ta
ba kswet, omdat het Hof heeft overwogen, dat 
" het laten wegnemen" van een " lot" onder het 
begrip "geschenk" zou vallen. 

Een lot levert slechts de kans op de verkrij
g ing van een bepaald voorwerp, terwijl bij de 
totstandkoming van art. 45 3e lid wel blijkt, 
dat de Minister en de Staten-Generaal slechts 
werkelijke cadeaux bedoelden, waaronder ook 
bij uitbreiding te verstaan waren bonnen. 

III. S. , althans v. t . van de artt. 338, 342, 
350, 351, 358, 367, 359, 415 , 422, 423 Sv., 45 
Tabakswet, 20 R . 0. , 162 Gr., aangezien 
's Hofs arrest niet voldoende is gemotiveerd. 
H et Hof heeft n.l. niet gemotiveerd, op welke 
gronden het de verklaringen van verdachte 
onder " B" in het R echtbank-vonnis vermeld 
en die van getuige van Vliet heeft voorbijge
zien, aangezien daaruit zou hebben kunnen 
blijken, dat verdachte redelijkerwij s niet ha d 
kunnen beseffen een strafbaar feit te begaan 
met toe te laten, dat loten werden weggeno
men, zoodat er geen schuld aanwezig zou zijn. 

Wetten beantwoorden niet steeds aan hare 
bedoeling, en nadat verschillende leemten in 
de Tabakswet (S. 1921 , n°. 712) aan den dag 
waren gekomen, werden bij de wet van 29 
December 1933, S. 769 eenige wijzig ingen 
aangebracht, waardoor o. a. aan art. 45 een 
derde I id is toegevoegd, dat, voor wover in 
deze zaak van belang, verbiedt, bij of in ver
band met de aflevering van tabaksfabrikaten 
in eenigerlei vorm verstrekken van geschen
ken. Ik meen in verband met de aan de i. c. 
bewezen verklaarde feiten gegeven benaming, 
de vraag te moeten stellen of de Ministe r van 
Financiën van deze verbodsbepaling in het 

a lgemeen of in bijzondere geva ll en ontheff ing 
kan verleenen . Uit de omstandigheid dat ve ,·
schill ende verbodsbepalingen in een lid zijn 
samengevat, terwijl in den aanhef daarvan 
gesproken wordt over 's Ministers vergunning, 
kom ik tot een bevestigende beantwoording 
dezer vraag, acht ik de gegeven benaming 
juist, en za l ik op dit punt, dat buiten c!E 
aangevoerde middelen staat, niet verder in
gaan . 

H et eerste middel geeft de woorden der ve r
boclsbepal ing niet nauwkeurig weer. Deze toch 
preekt van " in eenigerlei vorm verstrekken 

van geschenken" . 
Uit het ook bij pleidooi aangehaalde arres, 

van 13 Oct. 1930 (W. 12219, N . J. 1930, 1670), 
hetwelk niet op de thans besproken wetsbepa
ling betrekking heeft, en ook niet kon hebben, 
blijkt m. i. dat de H . R. aan " verstrekken" 
een zeer ruime beteekenis hecht, welke onge
twijfe ld nog ruimer moet worden bij lez ing 
van art. 45 lid 3 der Tabakswet, dat spreekt 
van in een igerl e i vorm verstrekken. 

H et wil mij daarom voorkomen, dat het Hof 
aan de woorden der wet in geen enkel opzicht 
geweld heeft aangedaan, door ook het bewezen 
verklaarde, n .l. ,,hebbende verdachte door die 
vrouw doen instigeeren en doen toelaten, dat 
de genoemde kooper na of bij die aflever ing 
wegnam en zich toeëigende ronder daarvoor 
iets te betalen, een exemplaar van de op de 
toonbank aanwezige loten ..... . " , daa ronder te 
doen val len. In deze da den ligt clan ook de 
door requirant verlangde "actieve handelwijze", 
welke het woord "verstrekken" volgens hem 
eischt. 

H et tweede middel is m. i. meer een aard ig 
gevonden woordspeling, dan een juiste stel 
ling. Ik kan niet inzien waarom een lot niet 
,,een geschenk in eenigerlei vorm" zijn zou. 
Een lot kan m . i. zeer zeker een voorwerp van 
geschenk zijn, a l staat daarmede nog niet vast, 
of men er een ander voorwerp, als i. c. een 
r ijwiel, voor in de plaats zal krijgen. Mogelijk 
hee ft men bij de tot standkoming der wets
wijzing niet gedacht aan dezen vorm van "ge
schenken" , doch dit belet niet, dat ook het 
verstrekken van een lot, onder de woorden der 
bepaling valt. 

Bij het derde middel wordt geklaagd, dat het 
Hof niet wu hebben onderzocht het verweer, 
dat requirant geen schuld had. 

Het Hof gebruikt bij het samenstellen van 
het bewijs de verklaring van verdachte , in 
eersten aanleg onder B aangeduid, niet, even
min als de verklaring van getuige van Vliet. 
Uit het proces-verbaal der terechtzitting van 
het H of en uit het arrest blijkt dan ook niet 
van dat ve rweer, hetwelk overigens requirant 
niet gebaat zou hebben, daar het inwi nnen 
van adv ies bij personen, ze lfs die tot het geven 
ervan bekwaam mogen worden geoordeeld, en 
het opvolgen van dat adv ies, wanneer dat 
lei dt tot met de wet strijdige handelingen, den 
betrokkene niet van schuld ontheft. Overigens 
blijkt van dit alles in cassat ie niets . 

Va n oordeel dat de middelen ongegrond zijn , 
concludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord he t verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
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Gezien de insinuatie, namens den Procureur
Generaal aan den requirant beteekend, ter 
kennisgeving van den dag, voor de behan
deling dezer zaak bepaald; 

Gelet op de middelen van cassatie namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende : (zie concl usie); 

0. dat bij het bestreden arrest - met quali
fi catie en strafoplegging als vermeld - van 
het aan requirant te laste gelegde bewezen is 
verklaard: 

dat hij op 20 Februari 1935 te Zaandam 
enz. (zie conclusie); 

0. wat het eerste middel betreft: 
dat de woorden "in eenigerlei vorm verstrek

ken van geschenken" in het bij art. 4c van de 
Wet van 29 December 1933 S. 769 toegevoegde 
lid van art. 45 van de Tabakswet S. 1921 n°. 
712 de beteekenis hebben van het, op welke 
wijze ook, kosteloos afstaan van eenig voor
werp, en dat de handelwijze van een verkooper 
van tabaksfabrikaten in het klein die bij de 
aflevering van sigaretten aan een 'kooper toe
staat, dat deze gratis een exemplaar van op 
de toonbank aanwezige loten, welke daar neer 
gelegd waren met het kennelijk doel deze aan 
koopers uit te reiken, meeneemt, valt onder 
voormelde omschrijving in gezegd art. 45, in
dien althans het verstrekken van een "lot" als 
een geschenk beschouwd kan worden, hetgeen 
bij het 2de middel betwist wordt ; 

0. wat betreft dit tweede middel: 
dat onder "geschenk" is te verstaan het 

kosteloos afstaan van een voorwerp, dat eenige 
vermogenswaarde heeft, hetgeen ongetwijfeld 
van een lot, dat uit zijn aard kans geeft op 
een prijs - zooals trouwens bij dit middel ten 
aanz ien van het lot in geschil aangenomen 
wordt - gezegd kan worden; 

0. wat betreft het derde middel: 
dat uit niets blijkt, dat het Hof de in dit 

middel bedoelde verklaringen heeft voorbij
gezien, en geen enkele wetsbflpaling het Hof 
verplicht rekenschap ervan tb geven, waarom 
het niet op bepaalde ter terechtzitting afge
legde verklaringen ingaat, ook niet als het 
een verklaring van een verdachte betreft, tenzij 
daarbij wu gevoerd zij n een verweer als be
doeld in art. 358 3de lid Sv. , hetgeen 'ten deze 
niet het geval is; 

0. echter ambtshalve, dat de door het Hof 
geg~ven qualificatie onjuist is, daar in de be
palrng van gezegd lid van art. 45 het bij of in 
verband met de a fl evering van tabaksfabri
katen in eenigerlei vorm verstrekken van ge
schenken niet is een zelfstandige overtred ing, 
maar daar slechts wordt aangemerkt als een 
vorm van de in den lsten zin van het laatste 
lid omschreven overtreding; 

dat derhalve het bestreden arrest te dien 
aanzie~ b~l10ort te worden vernietigd; 

Vernietigt het bestreden arrest ten aanz ien 
van de daarbij gegeven qualificatie · 

Qualificeert het bewezen verklaarde' als aan 
accijns onderworpen artikelen afleveren •~oor 
een !ageren prijs dan dien vermeld op de over
eenkomstig art. 7 der Tabakswet . 1921 n°. 
712 aangebrachte zegels"; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

(N. J .) 

25 October 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet artt. 28, 63, 69.) 
De Rechtb. heeft zeer zeker onderzocht en 
beslist de vraag, of de ondersteunde zich 
het noodzakelijk levensonderhoud kon ver
schaffen. In zooverre mist de grief van het 
middel feitelijken grondslag. De Rechtb. 
heefi klaarblijkelijk willen te kennen geven 
dat bedoelde vrouw als eene arme in den 
zin der Armenwet was aan te merken. 

Bij een verhaal als hier aanwezig bestaat 
voor een onderzoek naar het bestaan van 
de omstandigheid als in art. 28 bedoeld 
(ve1;2:oek .. aan anderen) slechts aanleiding, 
md1en b1J de behandeling van he~ verzet 
(art. 69) dat bestaan wordt betwist. Nu 

. van zoodanige betwisting niets blijkt, kun
nen het achterwege laten van dat onderzoek 
en het ontbreken van eene uitdrukkelijke 
beslissing omtrent dit punt den rechter niet 
met grond worden verweten. 

Proc.-Gen. Besier: Onbeperkte toepas
sing van art. 28 heeft d e wetgever in een 
geval, waarin zonder gevaar voor het leven 
of d e gezondheid van den behoeftige geen 
uitstel mogelijk is, niet gewild. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Mr. Walter Cornelis I gnatius Antonius van 

Everdingen, advocaat en procureur, wonende 
en kantoorhoudende te Amsterdam, in zijne 
hoedanigheid van curator over de onbeheerde 
nalatenschap van S. B. in leven echtgenoote 
van B. W. V., wonende te Hollandale - Free
born Country - State of Minnesota - U.S.A., 
tot welke hoedanigheid Uw requirant is be
noemd bij vonn is van de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam d.d. 10 Maart 1937, (adv. Mr. A . 
Mout); . 

dat hem bij exploit van den 31sten Mei 1937 
van den deurwaarder bij het Kantongerecht te 
Amsterdam Anthonie Racké is beteekend ten 
.verzoeke van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Amsterdam een aan den E.A. Heer 
Kantonrechter te Amsterdam ingedienden 
staat van kosten tot verhaal van f 135 betref
fende de verpleging van S. B. voornoemd als 
armlastige opgenomen op den 14den F eb,:uari 
1937 in het te Amsterdam gevestigde Wilhel
mina-Gasthuis, dat onder het beheer en de 
administratie dier gemeente staat en welke 
patiënte daarna aldaar is overleden op den 
3den Maart d.a.v. zijnde dat bedrag daarmede 
berekend ad f 7.50 per dag over 18 dagen en 
aan welke staat en beteekening was toegevoegd 
een door dien Kantonrechter op den 13den 
Mei 1937 krachtens bepalingen der Armenwet 
gegeven Levelschrift tot verhaal op de aan Uw 
requirant<i beheer toevertrouwde nalatenschap; 

dat Uw requirant te gereeder tijd tegen dat 
bevelschrift is in verzet gekomen bij dien Kan
tonrechter, maar Z.E.A. bij zijn beschikking 
van 17 Juni 1937 zij n bevelschrift heeft ge
handhaafd en requirants verzet heeft afge
wezen: 

dat Uw requirant zich daarna te gereeder 
tijd in hooger beroep heeft gewend tot de Arr.
Rechtbank te Amsterdam met verwek alsnog 
de betrokken beschikking van den Kanton
rechter te vernietigen en opnieuw rechtdoende 
op het oorspronkelijk verwekschrift van Bur
gemeester en Wethouders van Amsterdam d.d . 
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20 April 1937 a fwijzend te beschikken even
tueel met verwijzing, dat de beweerde vor
dering zal dienen te worden ingesteld gegrond
slaagd op de betrokken bepalingen van het 
B . W. en met inachtneming van de a lgemeene 
der daarvoor geldende rechtsverpleging; 

dat genoemde Rechtbank echter bij haar 
beschikking van den 31sten Juli 1937 de voor
melde beschikking van den Kantonrechter 
heeft bekrachtigd; 

dat requirant bij dezen van deze beschikking 
(vonnis) van de Rechtbank bij Uwen H. R. 
beroep in cassatie instelt ; als middel van cas
satie aanvoerend: 

,S., althans v. t. van artt. 28, 63, 64, 65, 66, 
67 en 69 Armenwet en 48 Rv., door te over
wegen en te beslissen: 

"0. omtrent de door appellant tegen het 
beroepen vonnis aangevoerde grieven, dat als 
vaststaande tusschen partijen mag worden aan
genomen, dat de te Amsterdam woonachtige 
S. B . ingevolge bemiddeling van den haar 
behandelenden geneesheei' op 14 F ebruari 
1937 is opgenomen in het Wilhelmina-Gast
huis te Amsterdam, waar zij tot op 3 Maart 
d.a.v. is verpleegd, op welken datum zij is 
overl eden, waarna zij i begraven op kosten 
van de gemeente Amsterdam, welke ook de 
verschuldigde grafrechten heeft voldaan: dat 
de over haar onbeheerde nalatenschap be
noemde curator daarin slechts heeft aange
troffen eenige honderden guldens, een beschei
den huisraad en een aandeel in een voor de 
overledene opengevallen nalatenschap ter 
waarde van ongeveer f 75, waartegenover de 
overledene op het oogenblik van haar over
lijden behalve de pretense onderhavige vor
dering en na te "oemen vorderiug van Maat
schappelijk Hulpbetoon vorderingen t,ot een 
totaal bedrag van ongeveer f 700 te haren 
laste had; dat de overledene geen beroep uit
oef ende en (al dan niet wettelijk-) gescheiden 
van genoemden H. W. V. leefde; dat haar in 
of vóór 1935 door Maatschappelijk Hulpbe
toon te Amsterdam een ondersteuning was ver
leend tot een bedrag van f 355; 

0. dat op grond van deze feiten genoemde 
S. B . toen zij in het Wilhelmina-Gasthuis werd 
opgenomen, als een arme in den zin dei· Ar
menwet kon worden aangemerkt en dat hare 
opneming en verwrging aldaar kan worden 
aangemerkt a ls geneeskundige armenverzor
ging ; 

0. dat thans derhalve moet worden nagegaan 
of de gemeente Amsterdam gerech tigd is de 
door haar voor deze opneming en verzorging 
in rekening gebrachte kosten, alsmede de door 
haar betaalde begrafeniskosten en grafrechten 
volgens de bepalingen der Armenwet op de 
nalatenschap van S. B. te verhalen; 

0. dat deze vraag bevestigend moet worden 
beantwoord, daar de kosten van h are verple
ging zijn kosten gemaakt ingevolge de Armen
wet, waarvan het verhaalsrecht krachtens art. 
1 lid 2 van het B esluit van B . en W. van 
Amsterdam van 13 April en 18 Mei 1934 is 
blijven bestaan; 

0. dat het bedrag der door de gemeente in 
rekening gebrachte kosten juist voorkomt op 
grond van het derde klassetar ief bedoeld in 
het besluit van B. en W. van Amsterdam van 
20 Februari 1925, in verband met de verkla-

ring van de Gemeente, dat in dit bedrag nog 
niet a lle kosten zijn verrekend; 

Beschikkende: Bekrachtigt voormelde be
schikking van den Kantonrechter waarvan be
roep.'' 

ten onrechte, omdat de Rechtbank 
a. heeft nagelaten een onderwek in te stel 

len en vervolgens eene beslissing te geven 
over de vraag of S. B. zich het noodzakelijk 
levensonderhoud kon verschaffen en of dat 
levensonderhoud, hoewel een verzoek daartoe 
gedaan is, niet werd ontvangen van anderen, 
ingevolge de Wet tot het verstrekken daarvan 
gehouden of van kerkelijke, bijzondere of ge
mengde instellingen en daarmede heeft nage
laten aan te geven den wettelijken grond, 
waarop op de nalatenschap van deze S. B. 
eeni g verhaal voor ondersteuning kon worden 
uitgeoefend; 

b. wel overweegt, dat S. B. kon worden be
schouwd als eene arme in den zin der Armen
wet en dat ha re opneming en verwrging in 
het Wilhelmina-Gasthuis kon worden aange
merl,t a ls geneeskundige armenverwrging, 
daarmede te kennen gevende, dat men daar
over ook met recht anders kan denken, maar 
niet de voor het verhaal noodzakelijke beslis
sing geeft, dat S. B. als arme in den zin der 
Armenwet moet worden beschouwd; 

Op welke gronden requirant Uwen H. R. 
verzoekt de aangevallen beslissing te vernie
tigen met zoodanige verdere besli ss ing als de 
H . R. zal vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geven eerbiedig te kennen: 
Burgemeester en W ethouders van Amster

dam, ton deze ingevolge art. 63 sub 3 der 
Armenwet voor gezegde Gemeente optredende, 
(adv. Mr. F. M. Westerouen van M eeteren) ; 

dat requestranten naar aanleiding van het 
door Mr. Walter Cornelis Ignatius Antonius 
van Everdi11gen, in zijn hoedanigheid van cu
rator over de onbeheerde nalatenschap van 
S. B. , in leven· echtgenoote van H. W . V., op 
28 Augustus 1937 ingediend verwekschrift, 
houdende cassatieberoep tegen de op 31 J ui i 
1937 tusschen partijen in hooger beroep ge
geven beschikking der Arr. -Rechtbank te Am
sterdam (Vacantiekamer) zich veroorloven het 
navolgende aan te voeren. 

Zij stellen voorop dat, gelijk Uw Raad bij 
beschikking van 28 Juni 1935 (1936 n°. 2) 
besliste, de W etgever een onbeperkte toepas
sing van art. 28 der Armenwet niet heeft ge
wild en een redelijke toepassing van de artt. 
21 en 28 dier Wet in onderling verband, me
debrengt dat ook door de burgerlijke Overheid 
zonder voorafgaand verwek aan de onder
houdspl ichtigen reeds aanstonds ondersteuning 
kan worden verl eend , indien deze niet ,..onder 
gevaar voor het leven of de gezondheid van 
den behoeftige kan worden uitgesteld. 

Blijkens den inhoud der aangevallen beschik
king heeft de R echtbank kennelijk en zulks 
terecht ten deze een dergelijke situatie aan
wezig geoordeeld en de noodzakelijkheid aan
genomen van onverwijlde armenverwrg ing bij 
gebleken volstrekte behoeftigheid van S. B., 
des dat redelijkerwijs het negatief resultaat 
van verzoeken, a ls bedoeld in art. 28 der ·wet 
niet kon worden afgewacht. 
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Bepaaldelijk resulteert zulks uit het door 
de Rechtbank vastgestelde feit dat S. B. inge
volge bemiddeling van den haar behandelen
den geneesheer op 14 Februari 1937 is opgeno
men in het Wilhelminagasthuis, alwaar zij 
vervolgens na verpleging op 3 Maart d.a.v. 
en derhalve binnen kort tijdsverloop is over
leden, terwijl voorts in de beschikking mel
ding is gemaakt van verschillende omstandig
heden, waaruit afdoende blijkt van den berooi
den financieelen toestand der verzorgde en 
bovendien van het feit, dat zij te Amsterdam 
(al dan niet wettelijk-) gescheiden van haar in 
Amerika wonenden (gewezen?) echtgenoot H. 
W. V. leefde, a lle welke omstandigheden de 
Rechtbank te eerder konden leiden en Haar 
ook kennelijk hebben geleid tot de conclusie 
dat in casu voor ondersteuning termen be
stonden zonder dat het spoedvereischend in
grijpen van de gemeente kon worden opgehou
den door een bij voorbaat nutteloos voorko
mend en in elk geval tijdroovend beroep op 
eventueel voor het verstrekken van alimentatie 
in aanmerking komende derden. In het licht 
nu van deze beschouwingen blijkt de onge
grondheid der thans ingestelde cassatievoor
ziening. 

De sub a geformuleerde cassatieklacht mist 
feitelijken grondslag voorzoover daarbij aan de 
R echtbank wordt verweten dat zij zou hebben 
nagelaten een onderzoek in te stellen en een 
beslissing te geven over de vraag of S. B. zich 
het noodzakelijke onderhoud kon verschaffen, 
zijnde deze vraag wel degelijk onderzocht en 
op grond van de omtrent den financieelen 
toestand der verpleegde en den staat van haar 
boedel vastgestelde feiten, in ontkennenden 
zin beantwoord. 

Het onderdeel a kan evenmin doel treffen, 
inzoover daarbij geklaagd wordt dat het ont
breken van verkrijging van levensonderhoud 
van derden, ondanks daartoe gedaan verzoek, 
niet is vastgesteld omdat blijkens het hier
voren betoogde de onderwerpelijke steunver
leening door de Gemeente onder de blijkens de 
aangevall en beschikking vaststaande omstan
digheden, van de vervulling der evenbedoelde 
voorwaarde noch mocht noch behoefde te wor
den a fh ankelijk gesteld. 

Tenslotte faalt evenzeer het bezwaar van 
requirant tot cassatie, a ls zou de Rechtbank 
hebben nagelaten aan te geven den wettelijken 
g rnnd, waarop op de nalatenschap van S. 
B . eeni g verhaal voor ondersteuning kon wor
den uitgeoefend, daar geen wetsvoorschrift de 
Rechtbank verplichtte, dien, in art. 63 sub 2° 
der Armenwet neergelegclen, grond in Haar 
beschikking uitdrukkelijk te vermelden. 

H et onderdeel b berust naar de opvatting 
van requestranten op een onjuiste lezing van 
de bestreden ui tspraak. De Rechtbank, beslis
sende dat S. B. toen zij in het Wilhelmina
gasthuis werd opgenomen, als een arme in 
den zin der Armenwet kon worden aangemerkt 
en dat hare opneming en verzorging aldaar 
kan worden aangemerkt a ls geneeskundi ge 
armenverzorging, bedoelde daarmede geenszins 
de mogelijkheid te constateeren van een wel
licht denkbaar dubium, welk twijfelpunt dan 
volgens de interpretatie van den requirant 
verder niet door het College tot oplossing wu 
zijn gebracht; de desbetreffende overweging 

kan slechts in dien zin worden verstaan dat de 
Rechtbank uit de gerelateerde feiten afleidt 
dat inderdaad de verpleegde a ls een arme in 
den zin der Armenwet was te beschouwen en 
haar opneming en verzorg ing als geneeskun
dige armenverzorging is aan te merken, een 
en ander met terzijdestelling van requirants 
standpunt volgens hetwelk het trekken van die 
conclusie niet mogelijk zoude zijn. 

De beweerdelijk niet gegeven, doch voor het 
verhaal noodzakelijke beslissing, dat S. B . als 
arme in den zin der Armenwet moest worden 
beschouwd, ontbreekt alzoo geensz ins in de 
bestreden uitspraak, zoodat de evenbedoelde 
klacht feitelijken grondslag mist. 

R edenen waarom requestranten den H. R. 
eeruiecl ig verzoeken het ingesteld cassatiebe
roep te verwerpen . 

Cönclusie van den Proc.-Gen. Bes ier. 

0. aangaande het onderdeel a van het mid
del , dat dit feitelijken grondslag mist, voor 
zoover daarbij wordt geklaagd, dat de R echt
bank geen onderzoek zou hebben ingesteld naar 
de vraag, of S. B . zich het noodzakelijk onder
houd kon verschaffen en daaromtrent 6een 
bes] issing zou hebben gegeven, daar toch da 
Rechtbank feitelijk heeft vastgesteld, dat de 
over ha11r onbeheerde nalatenschap benoemde 
curator daarin slechts heeft aangetroffen eenige 
honderden gulden , een bescheiden huisraad 
en een aandeel in een voor de overledene 
opengevallen nalatenschap ter waarde van on
geveer f 75, waartegenover behalve de beweer
de vorder ing van Burgemeester en W ethouders 
stonden een vorder ing van faatschappelijk 
Hulpbetoon van f 355 alsmede andere vorde
ringen tot een totaal bedrag van f 700, terwijl 
de overledene bij haar leven geen beroep uit
oefende en a l clan niet wettelijk ge cheiden 
leefde van haar echtgenoot of vroegeren echt
genoot H. W. V. , thans wonende in den Staat 
Minnesota in de Vereenigde Staten van 
Amerika· 

0. voo{·ts, dat dit onderdeel geen doel kan 
treffen, voor zoover daarbij wordt geklaagd, 
dat niet is onderzocht, of door de overledene 
het noodzakelijk levensonderhoud niet werd 
ontvangen van anderen, die ingevolge de W et 
tot het verstrekken daarvan gehouden waren 
of van kerkelijke, bijzondere of gemengde in
stellingen, noch daaromtrent een beslissing is 
gegeven ; 

0. toch dat volgens 's Hoogen Raads arrest 
van 28 Juni 1935 (W. en N . J. 1936 n°. 2) 
de wetgever een onbeperkte toepassing van 
art. 28 der Armenwet, dat voor verleening 
van ondersteuning en dus in verband met art. 
63 dier Wet ook voor verhaal die r ondersteu
ning op de nalatenschap van den gesteunde 
dien eisch stelt, niet heeft gewild, ook niet, 
wanneer de burgerlijke overheid die onder
steuning heeft verleend, doch dat ook deze 
zonder voorafgaand onderzoek omtrent dit 
punt reeds aanstonds ondersteuning kan ver
leenen, indien deze niet zonder gevaar voor 
het leven of de gezondheid van den behoeftige 
kan worden uitgesteld en dat dit, geval zich 
ook hier ten aanzien van de door de Ge
meente gemaakte kosten waarvan verhaal op 
de nalatenschap wordt gezocht, heeft voorge-
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daan blij kens het door de Rechtbank vastge
stelde fe it, dat S. B. ingevolge bemiddel ing 
van den haar behandelenden geneesheer op 
14 Februari 1937 is opgenomen in het Wil 
helmina-Gasthuis te Amsterdam en reeds op 
3 MaaJ"t d.a.v. a ldaar is overleden, waarna zij 
op kosten der gemeente Amsterdam is be
graven; 

0 . aangaande het onderdeel b van het mid
del, dat dit berust op een verkeerde lezing 
van de bestreden u itspraak in de desbetref
fende overweging, daar deze mede blijkens de 
daarop volgende overweging, houdende, dat 
de ten behoeve van S. B. gemaakte verple
g ingskosten zijn kosten gemaakt ingevolge de 
Armenwet, niet anders kan worden verstaan, 
dan aldus, dat de Rechtbank uit de gerela
teerde feiten a fl eidt, dat de ondersteunde een 
arme in den zin der Armenwet was ; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De H ooge R aad, enz.; 
0 . betreffende het middel van cassatie: 
dat het .eerste gedeelte van onderdeel a en 

het onderdeel b fe itelijken grondslag missen, 
daar blijkens de in het mi ddel aangehaalde 
overweging de R echtbank zeer zeker de vraag 
heeft ondèl"zocht en beslist of S. B. zich het 
noodzakelijk levensonderhoud kon verschaffen, 
terwijl de Rechtbank bij haar - in onderdeel 
b bedoeld - oordeel klaarblijkelijk heeft wil
len te kennen geven - in verband ook met 
den verderen inhoud der beschikking - dat die 
vrouw als een a rme in den zin der Armenwet 
was aan te merken; 

dat hetgeen verder in onderdeel a wordt ge
steld , evenm in do.el kan treffen; 

dat toch - gelijk volgt uit de regeling in 
a1·t. 69 der Armenwet van een verhaal, als ten 
deze aanwezig - , voor een onderwek naar het 
bestaan der in dat onderdeel bedoel de om
standighe id slechts aanleiding bestaat, indien 
bij de behandeling van het verzet dat bestaan 
wordt betwist; 

dat, waar van wodanige betwisting niets 
blijkt, het achterwege laten van dat onderzoek 
en het ontbreken van een uitdrukkelijke beslis
sing omtrent di t punt den rechter niet met 
grond kunnen worden verweten ; 

Verwerpt het bernep. (N. J .) 

29 October 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 242.) 

Terecht hebben Geel. St,aten geoordeeld 
dat het niet verantwoord is de gemeentebe
grooting sluitend te · maken door de be
staande reserve geheel in te brengen en t e 
beschikken over een deel der reserve van 
een bedrijf, nu in de komende jaren de 
financieele moeilijkheden der gemeente nog 
zullen worden vergroot doordat verschil
lende inkomsten in de eerstvolgende jaren 
zullen verminderen, de inkomsten niet tot 
het maximum zijn opgevoerd en verschil
lende uitgaven nog voor vermindering vat
baar zijn. 

W~j WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroel', ingesteld door 

den raad der gemeente Wageningen tegen het 
besluit van Geel. Staten van Gelderland van 
2 Juni 

0

1937, n°. 175, waarbij goedkeuring is 
ont.houden aan de gemeentebegrooting en de 
bedrijfs begrootingen dier gemeen te voor het 
jaar 1937 ; 

Den Raad van State, Afd. voor <le Geschillen 
van Bestuur, gehoord, advies van 15 September 
1937, n°. 351.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 October 1937, 
n°. 32410, afd. Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Geel. taten van Gelderland bij hun 
i'venverrneld besluit hebben overwog~n, dat de 
gemeentebegrooting is sluitend gemaakt 

a. door onder Hoofdstuk I behalve het batig 
lot van den gewonen dienst 1935, ook de in 

1936 gevormde reser ve ad f 20,000 ten volle in 
te brengen, 

b. door ond~r Afdeeling I Hoof<lstuk XIII 
paragraaf 3 f 3000 te ramen wegens beschikking 
over <le reserve van de gasfabriek ; 

dat aan burgemeester en wethouders bij 
schriiven van hun college van 27 April 1937, 
n°. 314, is medeg8deeld, dat dP beschikking, 
onder a bedoeld, zich moet beperkAn tot. f 10,000 
en die onder IJ niet kon worden toegelaten, en 
dat slechts, wanneer de practische onmogelijk
heid zou blijken om de begrooting op normale 
wijze sluitend te maken, verdergaande beschik
kingen over de reserves, die den financieelen 
toestand uitermate verzwakken, in overweging 
konden worden genomen ; dat noch ten aanzien 
van de inkomsten, noch ten aanzien van de 
nitgaven het uiterst e is gedaan om tot een op 
normale wijze sluitende begrooting tA geraken, 
zooals met voorbeelden in het laatstgemelde 
schrij ven is aangetoond; dat tegen deze finan
cieele politiek des te meer bezwaar bestaat, 
waar er voor deze gemeente verschillende om
standigheden zijn, die in komende jaren rle 
financieele moeilijkheden znllen vergrooten : 
namelijk 

10. de jaarlijksche verminderde uitkeering 
uit het, gemeentefonds (voor 1937 met f 8400) ; 
2°. de jaarlijks met 1/10 afnemende uitkeering 
van de N.V. Provinciale Gcldersche Electrici
teits Maat schappij , welke voor 1937 f 42,500 
bedraagt, waarvan f 35,500 ten bate van den 
gewonen dienst wordt, gPhracht; 3°. de met 
1 Mei 1937 ingaande vermindering der pacht
opbrengst van het Lexkesveer, welke opbrengst 
bij de gehouden verpachting slechts :t f 7700 
bedroeg, terwijl op de begrooting 1937 nog 
f 11,490 werd geraamd; 4°. het feit, dat in deze 
begrooting huurverlagingen tot een bedrag van 
f 3010.25, uit het fonds voor woningbouwte
korten zijn gedekt, welke dekking ieder jaar 
met 1/5 moet verminderen, zoodat elk jaar 
ruim f 600 meer dour gewone middelen moet 
worden gedekt ; dat derhalve, waar reeds thans 
vaststaat, dat de ontvangsten in de komende 
jt1ren belangrijke verminderingen z11llen onder
gaan, met het verbruiken der reserves de grootst 
mogelijke voorzichtigheid <lient te worden be
tracht en de beschikking over de rAserves 
slPchts als uiterst middel kan worden aanvaar<l ; 
dat voorts bezwaar bestaat t egen het onder 
volgnummer 35 geraamde presentiegeld voor 
leden van st ernbureaux, waar een presentiegel<! 
van f 6, 75 per lid per dag ond01 <le huidige orn
stancligbeden te hoog moet worden geacht ; 
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dat de raad geweigerd heeft aan <le voormelde 
hezwaren tegemoet te komen ; dat ten slotte 
bezwaar bestaat tegen de uitgaaf, geraamd onder 
volgnummer 327, bet;reffende <len verbouw van 
School I voor diverse doeleinden, aangezien bij 
hun besluit van 23 Maart 1937, n° . 292, bezwaar 
is gemaakt tegen de, nog niet op deze begroo
ting gebrachte, uitgaven voor den bouw van 
een nieuwe openbare lagere school, welke een 
verandering van bestemming van de oude 
school mogelijk zou maken ; dat de onderhavi!te 
begrootingen dus niet voor goedkeuring vat
baar zijn; 

dat de raad der gemeente Wageninge!l in 
beroep aanvoert, dat de ilienst 1934 een batig 
saldo opleverde van rond f 52,000 waarvan, op 
aandrang van Ged. Staten, voor de begrootin!( 
1936 niet meer is gebezigd dan f 32,000, terwijl 
f 20,000 werd gereserveerd voor 1937; dat bij 
de samen telling van het ontwerp der gemeente
begrooting 1937 bleek, dat, naa teen verlaging 
van de uitkeering uit het gemeentefonds met 
f 8400 en een geringere opbrengst der gemeente
fondsbelasting ad f 10,500, onder meer nog 
gerekend moest worden op een nieuwen door 
het Rijk aan de gemeente opgelegden last, te 
weten een uitkeering aan het Rijk in de ko ten 
van het onderwijs der rijks-hoogere burger
school van naar raming f 18,000; dat alleen als 
gevolg hiervan reeds moest worden voorzien 
in een bedrag van rond f 38,000; dat dienten
gevolge, ondanks een zeer scherpe raming van 
inkomsten en uitgaven, slechts een si uitende 
begrooting voor 1937 kon worden verkregen 
door het restant ad f 20,000 van het batig s~,ldo 
van den clienst 1934 ten goede te laten komen 
aan 1937 ; dat Ged. taten - hoewel een slui
tende begrooting is verkregen zonder dat nieuwe 
last,en aan de ingezetenen zijn opgelegd en het 
uiterste is gedaan om een beroep op 's RijkR kas 
ter verkrijging; van extra-steun te voorkomen -
thans den eisch stellen van de gemelde som ad 
f 20,000 een bedrag ad f 10,000 te reserveeren 
voor volgende jaren; dat aan dezen eisch, aan
gezien onmogelijk op andere wijze dekking is 
te verkrijgen voor het laatstgenoemde bedrag, 
slechts kan worden volda.an door een verhooging 
van het aantal opcenten der pemoneele belasting 
(varieerende van 150-200), waartoe, op advies 
van Ged. Staten, reeds voorloopig door Onzen 
:Minister van Financiën is besloten en wel in 
dier voege, dat op de genoemde belasting zullen 
worden geheven 185-210 opcenten ; dat hij 
tegen een zoodanige belastingverhooging - ten 
doel hebbende het reserveeren van een bedrag 
van f 10,000 voor volgende jaren - zeer em
stige bezwaren heeft, aangezien deze verhoo
ging, althans voor 1937, niet strikt noodzakelijk 
is en de grens der belastingheffing in deze ge
meente nagenoeg is bereikt ; dat verwacht mag 
worden, dat de economische opleving niet zal 
nalaten door een vermindering van de kosten 
van werkloozenzorg en een toeneming van de 
belastingopbrengst een gunstigen in,loed op de 
gemeentefinanciën in volgende jaren uit te 
oefenen ; dat hij daarom met aandrang verzoekt 
in het ten bate van den dienst 1937 - voor 
deze gemeente financieel één van de allermoei
lijkste jaren, zoo niet het a.Jlermoeilijkste -
doen komen van het meerbedoelde bedrag ad 
f 20,000 te bewilligen ; 

dat de gemeente beschikt over een totale 

bedrijfsreserve van bijna f 36,000 ; dat de re
serve der gufabriek . ad f 8249.01 is gevormd 
voor het kunnen voeren van een juiste tarieven
politiek, dat diverse overwegingen er toe hebben 
genoodzaakt per 1 Januari 1937 een geringe 
tariefsverlaging in te voeren ; dat op rfen ge
wonen dienst 1937 de middelen ontbraken ter 
dekking van de dientengevolge te verwachten 
mindere winstuitkeering der gasfabriek ad 
f 3000 ; dat met het oog hierop voor de eerste 
maal in deze moeilijke jaren een beroep is ge
daan op de in betere jaren gevormde reserves 
ten bedrage van één twaalfde deel dier reser
ves ; dat ook hiertegen door Ged. Staten be
zwaar is gemaakt, ; dat zoodanig bezwaar, naar 
zijn oordeel, gezien de onmogelijkheid om uit
gaven en ontvangsten nog scherper te ramen, 
ongegrond moet worden geacht, te meer daar 
slechts een zeer bescheiden gedeelte der reserves 
thans ten goede zal komen aan de verbruikers 
van gas, die in vorige jaren als het ware een te 
hoogen gasprijs hebben betaald ; dat hij om 
deze reden zich met het standpunt van Ged. 
Staten niet kan vereenigen en verzoekt wel te 
willen goedvinden, dat voor het bovenom
schreven doel de reserve der gasfabriek met een 
bedrag ad f 3000 wordt verminderd i dat Ged. 
Staten als eisch hebben gesteld het presentie
geld van de leden der stembureaux ad f 6.75 
per zittingsdag te verlagen tot f 4, evenals ge
schiedt in de zoogenaamde ge aneerde gemeen
ten; dat hij een bedrag van f 6.75 bestemd voor 
consumptie en loonderving - niet te hoog acht ; 
dat een verlaging van dit presentiegeld voor 
sommige ingezetenen oorzaak zou zijn het lid
maatschap van een stembureau niet te aan
vaarden; dat hij op-één-lijn-stellen van Wage
ningen met de zoogenaamde gesaneerde ge
meenten, zooals Ged. Staten bij herhaling doen, 
met klem afwij t en zich niet verplicht acht 
zich te onderwerpen aan de voorwaarden, welke 
aan de bedoelde gemeenten, uit kracht van een 
extra-uitkeering uit 's Rijks kas, worden op
gelegd ; dat hij niet vermag in te zien, waarom 
een presentiegeld ad f 6.75 mede oorzaak van 
niet-goedkeuring der gemeentebegrooting voor 
1937 behoort te zijn; dat andere niet-gesaneerde 
gemeenten als Assen, Rijswijk en Voorburg een 
presentiegeld uitkeeren van respectievelijk f 7 
(bovendien bekostigt deze gemeente een ge
deelte der consumptie), f 7.50 en f 7.50, terwijl 
de leden der stembureaux in de gemeente Heem
stede een presentiegeld ad f 5 ontvangen, waar
naast de gemeente zorg draagt voor de vol
ledige consumptie ;· dat hij op vorenstaande 
gronden meent te mogen aandringen op een 
handhaving van het bovenvermelde presentie
geld ad f 6.75 hetwelk voor 1933 was gesteld 
op f 7 .50 ; dat Ged. Staten bezwaar maken 
tegen de stichting van een nieuw gebouw voor 
het openbaar lager onderwjjs èn omdat huns 
inziens het bestaande schoolgebouw der open
bare lagere school n°. 1 nog in goed bruikbaren 
staat verkeert, èn omdat de stand der gemeen
telijke geldmiddelen het doen van niet-nood
zakelijke uitgaven niet toelaat; dat Ged. Staten 
met het oog op het bovenstaande tevens be
zwaar maken tegen een verbouwing van het 
bestaande schoolgebouw voor een vestig;ng 
daarin van den dienst der arbeidsbemiddeling 
en werkloosheidsverzekering en van de instel
ling voor maatschappelijk hulpbetoon: dat de 
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Inspecteur van het lager onderwijs bij schrijven 
van 28 November 1936 heeft verklaard, dat het 
desbetreffende schoolgebouw aan verschillende 
wettelijke vereischten niet voldoet en de tot
standkoming van een beter gebouw zeer ge
wenscht is t e achten; dat het bedoelde gebouw 
bovendien met. betrekking tot de woonplaatsen 
der leerlingen zeer ongunstig is gelegen, aange
zien slechts 1/5 gedeelte der leerlingen kan ge
acht worden in de omgeving der school te 
wonen ; dat dringend behoefte bestaat a-an een 
betere huisvesting voor den dienst der arbeids
bemiddeling en werkloosheidsverzekering en de 
instelling voor maatschappelijk hulpbetoon, 
waarvoor het bestaande schoolgebouw - waarin 
reeds zijn ondergebracht de burgerwacht en de 
cultureele cursus voor werkloozen - zich bij 
uitstek leent . orudat alsdan mede de beschik
king wordt ·verkregen over een wachtruimte 
voor de stempelplichtige werkloozen en een 
verkooplokaal voor distributie van goedkoope 
levensmiddelen; dat op den gewonen dienst 
1937 onder volgnummer 161 en 162 daarom 
gelden zijn uitgetrokken voor rente en aflossing 
van een kapitaal ad f 32,000 voor den bouw 
eener nieuwe openbare lagere school met vijf 
klassen, t erwijl de gelden voor het aanbrengen 
van veranderingen ten behoeve van het vestigen 
van de bovengenoemde diensten in het be
staande schoolgebouw zijn geraamd onder de 
Volgnummers 48a en 327 ; dat Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan het raadsbesluit van 8 December 1936 tot 
aanwijzin~ van de plaats van het nieuwe school
gebouw zijn goedkeuring hechtte bij schrijven 
van 30 Januari 1937, n°. 616, afdeeling L.O., 
ondanks de tegen dat raadsbesluit door een 
tweetal zijner leden bij dien bewindsman inge
brachte bezwaren; dat - indien het meerbe
doelde bestaande schoolgebouw voor het onder
wijs moet gebezigd blijven - de huisvesting 
van de gemelde diensten, blijkens een gemaakte 
kostenberekening, zoodanige financi eele offers 
zal vergen, dat deze weinig minder z•1llen be
dragen dan de kosten, verbonden aan de door 
hem noodig geoordeelde voorzieningen, terwijl 
alsdan met betrekking tot het openbaar lager 
ondenrijs - in tegenstelling tot het bijzonder 
- een zeer ongewenschte toestand, welke tot 
nadeel van het openbaar onderwijs moet leiden, 
zal worden bestendigd ; 

0. dat Wij met Ged. Staten van Gelderland 
van oordeel zijn, dat het niet verantwoord is 
de begrooting der gemeente Wageningen voor 
het jaar 1937 sluitend te maken door de be
staande reserve ten bedrage van f 20,000 geheel 
in te brengen en door te beschikken O-'ier f 3000 
van de reserve van de gasfabriek ; 

d r- t het gemeentebestuur in beroepweliswaar 
dezen maatregel t racht t e rechtvaardigen door 
er op te wijzen, dat het jaar 1937 voor haar één 
van de allermoeilijkste jaren, zoo niet het aller
moeilijkste jaar is, doch dat zulks reeds hierom 
niet opgaat, omdat, zooals Ged . Staten m hun 
bestreden besluit reeds hebben over~v~gen, in 
de komende jaren de financieele moeihJkheden 
der gemeente eerder . zullen worden vergroot; 

dat immers verschillende mkomsten van de 
aemeente, zooals de uitkeering uit het Gemeen
tefonds, de uitkeering, welke de gemeente ont
vangt van de N.V. P~·ovinciale Geldersche 
Electriciteits-Maatschapp1J , de pachtopbrengst 

van het Lexkesveer, in de eerstvolgende jaren 
zullen verminderen ; 

dat de gemeente voorts ook niet het uiterste 
blijkt te hebben gedaan om de begrooting op 
normale wijze te doen sluiten ; 

dat toch eenerzijds de inkomsten niet tot het 
maximum zijn opgevoerd, gezien het feit, dat 
het aantal opcenten op de hoofdsom van de 
personeele belasting nog tot gemiddeld 200 kan 
worden verhoogd, t erwijl anderz.ijds roet Ged. 
Staten moet worden aangenomen, dat verschil
lende uitgaven nog wel voor vermindering vat
baar zijn; 

dat in verband met het vorenstaande Ged. 
Staten terecht hun goedkeuring hebben ont
houden zoowel aan de begrooting der gemeente 
Wageningen voor het jaar 1937, zooals deze 
door den gemeenteraad nader is gewijzigd, als 
aan de met deze begrooting samenhangende 
begrootingen voor de gemeentelijke takken van 
dienst, zooals deze begrootingen door den ge
meenteraad nader zijn gewijzigd; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

l November 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Auteurswet art. 10.) 

De vraag, of een werk, wil het vatbaar 
zijn voor auteursrecht volgens de Auteurs
wet 1912, eenige letterkundige, weten
schappelijke of artistieke waarde moet be
zitten, moet ontkennend worden beant
woord voor al die gevallen, waarin de wet 
zelf werken stempelt tot "werken van let
t erkunde, wetenschap of kunst" zonder 
eenigen eisch t e stellen betreffende de 
waarde of beteekeni der werken. 

Derhalve zijn, ingevolge art. 10 aanhef 
en onder 1 ° van genoemde wet, alle boeken, 
brochures, nieuwsbladen, t ijdschriften en 
alle andere geschriften - voorzoover deze 
niet onder de uitzonderingen van art. 11 
vallen - vatbaar voor auteursrecht, ook al 
missen zij elke letterkundige, wetenschap
pelijke of artistieke waarde. 

Op het beroep van U . S ., boekbinder te 
Leeuwarden, requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen a rrest van het Ge
rechtshof te Arnhem van 3 Juni 1937, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van eene 
door de Arr.-Rechtbank te Zutphen op 23 Oct. 
1936 gedane ui tspraak, requirant, ter zake 
van "opzettelijk inbre uk maken op eens anders 
auteursrecht", met aanhaling van de artt. 1, 
10, 31, 33 der Auteurswet 1912, 23 , 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van tien gulden 
en vijf dagen vervangende hechtenis; (Gepleit 
door Mr. J. Frima) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Requirant heeft met eenen mede-verdachte 
voor de Arr.-Rechtbank te Zutph en terecht 
gestaan ter zake: ,,dat hij in of omstreeks het 
jaar 1936 te Brummen, althans in Nederland, 
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opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op het 
au teur recht van den Staat der Nederlanden 
op de g ids van het lokale rijkstelefoonnet 
Brummen, door a lstoen a ldaar opzettelijk ui t 
te geven en in een aantal exemplaren te ver
spre iden of te doen verspre iden een door hen, 
althans op hun last vervaardi gde telefoong ids 
voor Brummen, bestaande in een alphabetische 
g ids, gelijkluidend, a lth ans nagenoeg gelijk
luidend aan de telefoongids van het lokaal 
rijkstelefoonnet Brummen, uitgaaf 1935, waar
op de Staat der ederlanden auteursrech t 
heeft." 

De R echtbank sprak beide verdachten vrij, 
daar zij niet bewezen achtte, dat verdachten 
hebben begaan hetgeen hun bij dagvaarding 
werd telastegelegd en met name niet, dat zij 
inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht 
van den Staat der ederlanden op de g ids 
van het rijkstelefoonnet Brummen. De R echt
bank was namelijk van oordeel, dat aard en 
wezen van het Au teursrecht naar de bepalin
gen van de Auteurswet 1912 zijn gericht op 
bescherming van een financieel of ideëel be
lang bij een product van geestelijken arbe id 
en dat een g ids van een lokaal r ij kstelefoon
net, slechts bevattende een opsomm ing van 
namen, adressen en telefoonnummers, niet kan 
gerekend worden te zijn een product van gees
telij ken arbeid, weshalve van een auteursrecht 
op een dergelijke gids niet gesproken kan wor
den en daarop dan ook geen inbreuk gemaakt 
kan worden. 

H et Gerechtshof te Arnhem bleek ten dezen 
van ander gevoelen. Met vernietiging van het 
vonn is der R echtbank sprak het Hof den mede
verdachte opnieuw vrij , doch veroordeelde den 
requirant met toepassing van de artt. 1 , 10, 
31, 33 van de Auteur wet 1912, 23, 91 Sr., 
tot betaling van eene geldboete van f 10 bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
doo r hechtenis van vijf dagen, op grond van 
het bewezen-verkl aarde, dat hij in het jaa r 
1936 in N ederland opzettelijk inbreuk heeft 
gemaakt op het auteursrecht van den Staat 
der Nederlanden op de g ids van het lokale 
rijkstelefoonnet Brummen, door alstoen a ldaar 
opzettelij k uit te geven en in een aantal exem
pl aren te doen verspreiden een op zijn last 
ve rvaard igde telefoongids voor Brummen, be
staande in een a lph abetische gids, nagenoeg 
gelijkluidend aan de telefoongids van het 
locaa] rijkstelefoonnet Bmmmen, waarop de 
Staa t der ederlanden auteursrecht heeft , aan 
welk bewezen verkl aarde we rd gegeven de be
naming: ,,het misdrijf van opzettelijk inbreuk 
maken op eens anders auteursrecht" . 

Met betrekking tot het gevoerde vervoer, 
dat h ier van auteursrecht en dus ook van 
inbreuk maken op auteursrecht geen sprake 
kan zij n, aangezien de telefoongids in kwestie, 
vermeldende fe itel ij ke gegevens betreffende 
den dienst en de geabonneerden van een tele
foonnet, niet zou zijn een werk van letterkun
de, weten chap of kunst, overweegt het H of, 
dat dit betoog niet opgaat; ,,dat toch art. 10 
der Auteurswet 1912 sub 1 ° inhoudt, dat die 
wet onder werken van letterkunde, weten chap 
of kunst, verstaat: boeken, brochures, nieuws
bladen, tijdschriften en all e andere geschriften 
en de duidelijke strekking van dit wetsvoor
schrift niet is om eenige voorwerpen te noe-

men, welke, ind ien zij letterkundige, weten
scha ppelijke of kunstwaarde bezitten objecten 
van auteurs recht zullen zij n, maar om alle 
geschriften, onverschillig hun waarde op let
terkundig, wetenschappelijk of kunstgebied 
eens voor al te pl aatsen in de groep van voor
werpen, welke volgens het bepaalde bij a r t. 1 
van dezelfde wet, voorwerp van a uteursrecht 
kunnen zijn ; dat een telefoongids, a ls waarvan 
in deze sprake is, evenzeer als de met name 
in voormeld artikel 10 sub 1 ° genoemde voor
werpen valt onder het begrip geschrift en der
ha lve vol gens de duiding van voormelde wets
bepaling onder het begrip "werk van letter
kunde, wetenschap of kunst". 

H et aldus door het Hof afgewezen betoog is 
thans door den geëerden raadsman van requ i
rant bij pleidooi aan het oordeel van Uwen 
R aad onderworpen door het voorgestelde en 
toegelichte middel: S., a lth ans v. t. van art. 
10 j 0

• art. 1 Auteurswet, door te beslissen, da t 
de telefoongids van Brummen valt onder de 
term "en a lle andere geschriften" van art. 10, 
1 °, en dat dus de Staat der N ederlanden daar
op auteursrecht kan doen gelden." 

Ofschoon de wel zeer ruime uitbreiding, 
welke door de woorden "en a lle andere ge
schriften" in a r t . 10 sub 1 ° der Auteurswet, 
aan het begrip " werken van lette rkunde, we
tenschap of kunst" wordt gegeven, inderdaad 
verder schijnt te gaan, dan art. 2 van de 
H erziene B erner Conventie, waarvan, volgens 
de Memorie van Toelich t ing eerstgemeld arti
kel grootendeels eene vertaling is, zoo toont 
het genoemde stuk tevens met onm iskenbare 
du idelijkheid, dat, voorzoover hier inderdaa d 
van eene u itbre idende afwijking van genoemde 
Conventie sprake is, deze a fwijking in de uit
gesproken bedoeling van den wetgever heeft 
gelegen. De Memorie legt er immers den 
nadruk op, dat art. 2 van de Conventie eene 
aanwijzing geeft van het begr ip "Oeuvres l it
téra ires et a rt istiques", in art. 1 voorkomende, 
in het a lgemeen en de verschill ende objecten, 
waarop auteursrecht wordt erkend, slech ts 
aanwijst als voorbeelden. ,,Daarentegen" -
zoo gaat de toelichting voort - ,,vangt het 
ontwerp aan met eene lijst van zaken , die ,de 
wet onder werken van letterkunde, weten
schap of kunst zal verstaan, terwij l het enun
tiatief karakter, dat die I ijst in overeenstem
ming met art. van het tractaat behoort eigen 
te zijn, tot zijn recht komt doo r de toevoeging 
aan het slot van het eerste I id "en in het 
algemeen ieder voortbrengsel ... ... " enz. , waar-
in men de algemeene bewoordingen van het 
tractaat terugvindt. De reden van dit verschil 
is. dat het tractaat zijne bescherming hoe 
uitgebreid zij overigens ook wezen mog~, be
paalt tot voortbrengsels van l tterkunde, we
tenschap en kunst, zoodat het, op zij n zachtst 
uitgedrukt, twij fe lach tig is, o f onder de om
schrijving van het tractaat vallen drukwerken, 
waaraan in den regel met den besten wil der 
wereld geene letterkundige, wetenschappelijke 
of kunstwaarde is toe te schrijven zooals pre
dikbeurten lij sten, feestwijzers, sch~u wb urgpro
gramma's en dergelijke. Nu erkent de wet van 
1881, naar de heerschende opvatting, auteurs
recht op zul ke geschr iften en het zou niet 
aangaan bij de g1·oote omwerking en ui tbre i
ding van ons auteu rsrecht op dit punt eene 
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beperking aan te brengen, vooral niet waar 
het auteursrecht op voortbrengsels van de hier
bedoelde soort geenszins van beteekenis ont
bloot is gebleken. Uit de redactie van het 
eerste lid blijkt duidelijk, dat alles wat moet 
worden aangemerkt als te behooren tot de 
rubriek " boeken, brochures, niemvsbladen, 
tijdschriften en alle andere geschriften", ook 
a l bezit het niet de geringste letterkundige of 
wetenschappelijke waarde, door wetsduiding 
geworden is tot een werk van lette rkunde, we
tenschap of kunst in den zin dezer wetsvoor
dracht." 

Men moge nu al , met de door den geëerden 
pleiter aangehaalde schrijvers, dit stelsel be
treuren en daarin zien een " vertroebelen van 
het auteursrecht" {van Praag, De Auteurswet 
bi. 29) of " miskenning van het beginsel , dat 
er een schepping van den geest moet zij n en 
wel een aesthetische schepping", {Snijder van 
Wissenkerke, H et auteursrecht in Nederland 
bi. 162) dit verandert niets aan het m. i. ni et 
te loochenen feit, dat dit stelsel in ons positief 
rech t is opgenomen gelijk dan ook door laatst 
genoemden schrijver { t. a . p. bi. 108 en bi. 162) 
blij kbaar wordt erkend. De meening van van 
Praag {bi . 30 t.a. p.) ,,dat de rechter vrij 
blijft om de toepassing der Auteurswet te be
perken tot di e werken, die inderdaad behooren 
tot het gebied van letterkunde, wetenschap of 
kunst, aangezien de tekst der wet hem niet 
verplich t, om daaronder eveneens te wringen 
drukwerken, die ook in andere landen niet 
{evenmin a ls in het Tractaat) beschouwd wor
den vatbaar te zijn voor auteursrecht", w ude 
ik dan ook niet durven deelen. Het wil mij 
toch voorkomen, dat de tekst der wet niet min
der duidelijk, dan de Memorie van Toelich t ing, 
wijst op de in de memorie uitdrukkelijk op den 
voorgrond gestelde bedoel ing om voor het 
N ederlandsche recht ten dezen geheel te blijven 
in de lijn van de vroegere auteurswet van 28 
Juni 1881 S. 124, welke in art. 1 aan den 
auteur en zijnen rechtverkrijgenden toekende 
,,het recht om geschriften, plaat-, kaart-, mu
ziek- , tooneelwerken en mondelinge voor
drachten door den druk gemeen te maken, 
alsmede om dramatisch-muzikale werken en 
tooneelwerken in het openbaar uit- of op te 
voeren." De heerschende opvatting, dat in 
laatstgenoemde wet het begrip "geschriften" 
in ruimen zin moest worden genomen, kan, 
naar het mij voorkomt, voorzooveel noodig, 
nog eenige bevestig ing vinden in a rt. 4 der 
Wet van 1881, houdende dat er, behalve in 
door de Kroon te bepalen gevallen , geen 
auteursrecht bestaat van wetten, besluiten, 
verordeningen en van hetgeen verder in woord 
of geschrift, door o f vanwege eenige openbare 
macht, ter algemeene kennis gebracht is. Deze 
bepaling word t in art. 11 der tegenwoordige 
Auteurswet behouden met uitdrukkelijke ver
melding daarnevens van rechterlijke uitspra
ken en administratieve besliss ingen . 

Ofschoon ik nu zeker allerminst ervan ver
dacht zoude willen worden, van gevoelen te 
zijn dat aan deze geschriften " met den besten 
wi l ' der wereld" geene letterkundige, weten
schappelijke of kunstwaarde is toe te schrijven, 
zoo meen ik toch aan den eerbied, di en ge
schr iften verschuldi gd , geenszins te kort t<l 
doen, wanneer ik meen te mogen beweren, da t 

zij toch in wezen niet gericht zijn op bevredi
ging van letterkundi ge, wetenschappelijke of 
artistieke behoeften, wodat de hierbedoelde 
uitdrukkelijke uitwndering in a lle geval sch ijnt 
te kunnen bijdragen tot dezelfde ruime opvat
ting van het begrip " alle andere geschriften" 
in art. 10 sub 1 ° der Auteurswet 1912, a ls, 
naar de heerschende meening, behoorde te 
worden gehuldigd ten aanzien van de uitdruk
king "geschriften" in art. 1 der Wet van 1881. 

Aangezien het mij derhalve wil voorkomen, 
dat het Hof art. 10 sub 1 ° der Auteurswet 1912 
ten dezen op juiste wijze heeft toegepast en 
het middel mij dus ongegrond lijkt, concludeer 
ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: {zie 
conclusie ) ; 

0. dat bij het bestreden arrest, overeenkom
stig de dagvaarding, ten laste van requirant 
is bewezen verklaard met qualificatie en straf
oplegging a ls voormeld, dat hij in het jaar 
1936 enz. {zie conclusie a l. 1) ; 

0. dat het Hof requirants verweer, dat hier 
van auteursrecht en dus ook van inbreuk ma
ken op auteursrecht geen sprake kan zijn, 
aangezien de telefoongids in kwestie. vermel
dende fe itel ijke gegevens betreffende den 
dienst en de geabonneerden van een telefoon
net, niet zou zij n een werk van letterkunde, 
wetenschap of kunst, heeft verworpen, daarbij 
overwegende : 

dat toch art. 10 der Auteurswet 1912 sub 1 ° 
inhoudt, dat die wet onder werken van letter
kunde, wetenschap of kunst, verstaat: boeken, 
brochures, nieuwsbladen, t ijdschr iften en alle 
andere geschriften en de duidelijke strekking 
van di t wetsvoorschrift niet is om eenige voor
wer pen te noemen welke, indi en zij letterkun
dige, wetenschappelijke of kunstwaarde bezit
ten objecten van auteursrecht zullen zijn, maar 
om a ll e geschriften, onverschillig hun waarde 
op letterkundig, wetenschappelijk of kunstge
bied eens voor al te plaatsen in de grnep van 
voorwerpen, welke volgens het bepaalde bij 
art . 1 van dezelfde wet, voorwerp van auteurs
recht kunnen zijn; dat een telefoong ids, a ls 
waarvan in deze sprake is, evenzeer a ls de met 
name in voormeld artikel 10 sub 1 ° genoemde 
voorwerpen valt onder het begri p geschrift en 
derhalve volgens de duiding van voormelde 
wetsbepaling onder het begrip "werk van let 
terkunde, wetenschap of kunst". 

0. nu betreffende het middel van cassati e : 
dat de vraag, of een werk , wil het vatbaar 

zijn voor auteursrecht volgens de Auteurswet 
1912, eeni ge letterkundige, wetenschappelijke 
of artistieke . waarde moet bezitten, ontkennend 
moet worden beantwoord voor al di e gevall en, 
waari n de wet zelf werken stempelt tot "wer
ken van letterkunde, wetenschap of kunst" 
zonder eenigen eisch te stell en betreffende de 
waarde of beteekenis di er werken ; dat der
halve, ingevolge art. 10 aanhef en onder 1 ° 
van genoemde wet, alle boeken, brochures, 
nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere ge
schriften - voorwover deze niet onder de uit
wnderingen van art. 11 vall en, hetgeen hier 
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niet het geval is, zijnde, blijkens het bestreden 
arrest, op het werk zelf mededeeling van het 
voorbehoud van het auteursrecht gedaan -
vatbaar zijn voor auteursrecht, ook al missen 
zij elke letterkundige, wetenschappelijke of 
artistieke waarde; 

dat deze, mede in verba nd met genoemd 
art. 11 , door den tekst der wet geboden op
vatting door de geschiedenis van de totstand
koming der Auteurswet 1912 volkomen wordt 
bevestigd; 

0 . dat het middel mitsdien niet kan slagen; 
Verwerpt het beroep. 

( . J . ) 

1 N ovemher 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 74; R. 0. art. 88; Wet 
Krankz. art. 41.) 

[Verzoek van den Staat tot verhaal op 
gelden van een niet onder curateele gestel
den krankzinnige, verpleegd te Venray, die, 
toen hij (1 Dec. 1921) in het gesticht werd 
opgenomen, woonplaats had te Enschede, 
doch sedert was afgeschreven naar Venray. 
Nadat de kantonrechter te Enschede zich 
onbevoegd had verklaard, diende de Staat 
het verzoek in bij het kantongerecht te 
Venlo, waarop eveneens onbevoegdver
klaring volgde]. 

Buiten het hier niet aanwezige geval van 
het ontstaan van eene afgeleide woonplaats, 
kan de eenmaal gevestigde woonplaats 
slechts worden verloren door het werkelijk 
wonen in eene andere plaats met den wil 
aldaar voortaan hoofdverblijf t e hebben. 
Aangenomen, dat de krankzinnige zijn wo
ning te Enschede heeft verlaten, zoo kan 
zulks niet zijn geschied met den wil die 
naar elders over te brengen, zoodat de ge
dane afschrijving naar Venray wettelijke 
beteekenis mist. De krankzinnige moet dus 
geacht worden zijn domicilie nog steeds t e 
hebben binnen het ressort van den k anton
rechter te Enschede, zoodat deze zich ten 
onrechte onbevoegd heeft verklaard. 

Kantonrechter te Enschede aangewezen 
als de rechter, die bevoegd is het bedoelde 
bevelschrift van tenuitvoerlegging te geven. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: 
De Staat der Nederlanden, gevestigd te 

's-Gravenhage, (adv. Jhr. ]\fr. G. W . van der 
Does); 

dat verzoeker overeenkomstig art. 40 van de 
Wet tot regeling va n het Staats-toezicht op 
krankzinnigen (27 April 1884, S . 96, sedert 
gewijzigd) bij gebreke van tijdige betaling al, 
voorschot heeft voldaan de verpleegkosten over 
het tijdvak van 1 Januari 1922 tot en met 31 
December 1935, ten bedrage van f 8855 , be
trekking hebbende op de verpleging van den 
krankzinnige G. Th. S. in het St. Servatius
Gesticht te Venray, alwaar deze op 1 Dec. 
1921 krachtens rechterlijke machtiging is op
genomen; 

dat te diens name staat een Rijkspostspaar
bankboekje, waarop door den Staat krachtens 
art. 40 lid 2 onder b verhaal kon worden uit
geoefend; 

dat voor de uitoefening van dit verhaal in 
art. 41 van bovenbedoelde wet wordt vereischt 
een bevel schrift, verleend door den Kanton
rechter der woonplaats van hem tegen wien 
het verhaal moet worden uitgeoefend, in casu 
den patiënt G. Th. S.; 

dat de Staat, vertegenwoordigd door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken zich op 
8 October 1936 heeft g<c'wend tot den Kanton
rechter te Enschede met een verwekschrift, 
waarvan hierbij afschrift wordt overgelegd 
(Productie I) ; 

dat er aanleiding bestond dit verwekschrift 
te richten tot den Kantonrechter te Enschede 
in het feit, dat de patiënt G. Th. S. in ieder 
geval tot op zijn opname in het Gesticht woon
plaats had in de gemeente EnschElde (voor
malige gemeente Lonneker, en patiënt na zijn 
opname niet meer den wil kon bezitten om 
van woonplaats te veranderen; 

dat evenwel de Kantonrechter te Enschede 
het verwekschri ft heeft teruggewnden met 
mededeeling, dat hij onbevoegd was, en dat het 
verzoekschrift moest worden ingediend bij zijn 
Ambtgenoot te Venlo ; 

dat vervolgens een verwekschrift tot den 
Kantonrechter te Venlo is ger icht, doch ook 
deze het verzoekschrift heeft teruggezonden 
onder mededeeling, dat niet hij doch zijn 
Ambtgenoot in Enschede bevoegd was; 

dat het verzoekschrift daarna opnieuw aan 
den Kantonrechter te Enschede is aangeboden 
met een schrijven, waarvan hierbij afschrift 
(Productie II) ; 

dat echter de Kantonrechter te Enschede 
zich daarna bij beschikking onbevoegd heeft 
verklaai"d, waarvan hij in een brief mededee
ling deed (Productie III); 

dat vervolgens het gevoelen van den Minister 
van Justitie is gevraagd en diens gevoelen 
aan den Kantonrechter te Enschede is mede
gedeeld (Productie IV en V); 

dat daarop de Kantonrechter te Enschede 
heeft geantwoord met een brief , welke hierbij 
word t overgelegd (Productie VI) ; 

dat vervolgens aan beide Kantonrechters 
authentieke a fschriften van beschikkingen zijn 
gevraagd, waarop werd ontvangen de hierbij 
over te leggen beschikking van den Kanton
rechter te Enschede dato 15 J anuari 1937 
(Product ie VII) en van den Kantonrechter te 
Venlo dato 30 J uni 1937 (Prodnctie VITI); 

dat voor wat betreft de beschikking van den 
Kantonrechter te Enschede er nog de aandacht 
op wordt gevestigd, dat deze K antonrechter 
zijn beschikking grondt op de stelling, dat het 
domicilie van den krankzinnige ten t ijde van 
zijn opname in het Gesticht irrelevant wu 
zijn, terwijl de Kantonrechter ook mededeelt, 
dat volgens het Bevolkingsregister de krank
zinn ige vanuit Enschede rechtstreeks is afge
schreven naar Venray (alwaar het Gesticht is 
gevestigd; 

dat bij de beschikking van den Kantonrech
ter te Venlo nog wordt aangeteekend, dat deze 
Kantonrechter ook het verzoekschrift in zijn 
beschikking heeft overgenomen en da t daar
door uit het dictum in verband met het ver
wekschrift blijkt, dat het op 1 December 1921 
overbrengen van den krankzinnige uit zij n 
toenmalige woonplaats Enschede naar Venray 
niet geacht zou moeten worden ten gevolge te 
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hebben, dat de krankzinnige woonplaats in 
Vemay heeft verkregen; 

dat dus de beschikking van den Kantonrech
ter te Enschede ervan uitgaat, dat de woon
plaats van den krankzinnige niet in zijn ambts
gebied is te vinden, omdat diens woonplaats 
vóór de opname irrelevant wu zijn, terwijl 
daartegenover de Kantonrechter te Venlo in 
zijn beschikking ervan uitgaat, dat de over
brengin1:1: van den krankzinnige irrelevant zou 
zijn (bliikens het in de beschikking opgenomen 
verzoekschrift was den Kantonrechter bekend, 
dat de overbrenging op 1 December 1921 is 
geschied); 

dat aldus een negatief jurisdictiegeschil is 
ontstaan tusschen den Kantonrechter te En
schede en te Venlo, niet ressorteerende onder 
eenzelfde Gerechtshof, over welk geschil krach
tens art. 88, 1 ° R. 0 ., Uw Raad de bevoegd
heid heeft ter eerster instantie te oordeel en; 

dat daaraan niet in den weg staat, dat moge
lijk nog andere rechtsmiddelen tegen de be
trokken beschikkingen wuden hebben open
gestaan, van welke opvatting dan ook blijk 
geven de arresten van Uw Raad van 19 Nov. 
1925, N. J. 1926, bl z. 91, W. 11450 en van 
28 Februari 1936, N°. 249 (implicite) ; 

dat het nimmer de bedoeling kan zijn ge
weest, rechtzoekenden te dwingen eerst aller
lei mogelijke instanties te doorloopen, alvorens 
zij zekerheid kunnen hebben, welke rechter 
van hun zaken in haar geheel zal kunnen ken
nisnemen, terwijl bovendien het aanwenden 
van andere rechtsmiddelen ook practisch dik
wijls onmogelijk is , daar men practisch in der
gel ijke gevallen brieven van Kantonrechters 
krijgt, zonder zekerheid te hebben of zij a l of 
niet een officieele beslissing hebben genomen, 
zooals ook in casu pas achteraf blijkt, dat de 
Kantonrechter te Enschede zich op het stand
punt heeft gesteld, reeds 15 Januari 1937 een 
officieele beschikking te hebben genomen, ter
wijl de eindelijk uit Venlo ontvangen offi
cieele beschikking op 30 Juni 1937 blijkt te 
zijn gedateerd ; 

dat ten deze hetzij de Kantonrechter te En
schede, hetzij de Kantonrechter te Venlo be
voegd moet zijn, waaraan niet kan afdoen dat 
in art. 41 lid 3 der Krankzinnigenwet ook nog 
gesproken wordt over den Kantonrechter te 
·•s-Gravenhage, vermits deze eerst bevoegd wu 
kunnen worden indien noch in het Kanton 
Enschede, noch in het Kanton Venlo noch 
-elders de woonplaats van den krankzinnige te 
vinden wu zijn; 

dat zu lks den verweker niet mogelijk voor
komt, doch hij veeleer meent, dat die woon
plaats te vinden is in het Kanton Enschede, 
-waar de krankzinnige woonplaats had, tot hem 
de mogelijkheid ontnomen werd , daarin door 
een wilsbeslu it verandering te brengen ; 

dat die verandering sedertdien niet is inge
treden, ook niet door het feit dat de krankzin
nige werkelijk verblijf hield in het Kanton 
Venlo, omdat deze werkelijke woonplaats 
slechts dan in de jurisd ictie verandering wu 
kunnen brengen, wanneer het hier zou gaan 
om iemand, die naar eigen wil vermocht te 
handelen. (Vgl. het arrest van Uwen Raad 
van 26 April 1917, N. J. 1917, blz. 618 W. 
10134); 

L. 1!137 

dat, hoe het ook zij, een keuze tusschen beide 
Kantongerechten zal dienen te worden ge
daan, waartoe de verweker de bemiddeling 
van Uwen Raad wil inroepen; 

Weshalve de verzoeker zich wendt tot den 
H. R. der Nederlanden, met het eerbiedig ver
zoek, in het boven omschreven jurisdictie
geschil te willen oordeelen, door een rechter 
aan te wijzen, die op het verzoek tot afgifte 
van een bevelschrift in den zin van art. 41 
der Krankzinnigenwet zal moeten beschikken; 

waartoe in het bijzonder wordt aanbevolen, 
met vernietiging van de beschikking van den 
Kantonrechter te Enschede dato 15 Januari 
1937, dezen als den bevoegden rechter aan te 
wijzen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens de stukken verzoeker, die -

gelijk hij stelt - als voorschot heeft voldaan 
overeenkomstig art. 40 der wet van 27 April 
1884, S. 96 de kosten van de verpleging van 
den krankzinnige G. Th. S. in het St. Serva
tiusgesticht te Venray, alwaar deze op 1 Dec. 
1921 is opgenomen, en die op de bezittingen 
van den niet onder curateele gestelden ver
pleegde, die tot aan zijn overbrenging naar 
Venray zijn woonplaats had gevestigd te En
schede (voorm. gem. Lonneker), die kosten 
wenscht te verhalen, den Kantonrechter te 
Enschede een bevelschrift van ten uitvoerleg
g ing heeft gevraagd; 

0. dat die Kantonrechte r zich onbevoegd 
heeft verklaard, omdat hem niet was gebleken 
dat de verpleegde te Enschede woonplaats 
had, integendeel hem bij onderwek was mede
gedeeld, dat S. reeds op 6 December 1921 
na.ar Venray was afgeschreven; 

0. dat verweker zich daarop heeft gewend 
tot den Kantonrechter te Venlo, die zich ech
ter eveneens onbevoegd heeft verklaard, omdat 
hem niet was gebleken dat de verpleegde bin
nen zijn ressort wettelijke woonplaats heeft ; 

0. dat verzoeker thans regeling van rechts
gebied vraagt; 

0. hieromtrent: 
dab - buiten het hier niet aanwezige geval 

van het ontstaan van een afgeleide woonplaats 
- de eenmaal gevestigde woonplaats slechts 
kan worder. verloren door het werkelijk wonen 
in een audere p laats met den wil aldaar voort
aan zijn hoofdverblijf te hebben; 

dat nu - aangenomen dat de krankzinnige 
zijn woning in de gemeente Enschede heeft 
verlaten - zulks niet kan zijn geschied met 
den wil die naar elders over te brengen, wo
dat de gedane afschrijving naar Venray wet
tel ijk beteekenis mist; 

dat derhalve S. geacht moet worden nog 
steeds zijn domi c ilie te h e bben binne n het 
ressort van den Kantonrechter te Enschede en 
deze dus ten onrechte zich onbevoegd heeft 
verklaard; 

Wijst den Kantonrechter te Enschede aan als 
de rechter, die bevoegd is het bedoelde be
velschrift van ten uitvoerlegging te geven. 

(N. J .) 

25 
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November 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verord. v. Alg. Politie van Middel
burg art. 84; Wet Alg. Bep. art. 11 ). 

De Kantonr. heeft niet - zooals het O.M. 
meent - bewezen verklaard, dat gereq. 
den optocht heeft sa,nengesteld en opgesteld, 
doch enkel dat gereq. den optocht onder 
zijn leiding had en er aan heeft deelgeno
men. 

Nu het den gereq. mede ten Jaste gelegd 
"houden" van den optocht uitdrukkelijk 
niet bewezen is verklaard - tegen welke 
beslissing door req. niet is en, krachtens 
art. 99, lid 2 wet R. 0., ook niet met recht 
kon worden opgekomen, zou het tegen het 
ontslag van rechtsvervolging gerichte mid
del alleen dan opgaan, indien het onder zijn 
leiding hebben van en deelnemen aan een op
tocht onder alle omstandigheden oplevert 
het "houden" van dien optocht. Dit is 
echter niet het geval, daar - al zal veelal 
het leiden van een optocht met het houden 
er van samenvallen - het zeer goed moge
lijk is, dat iemand - bepaald persoon of 
lichaam - een optocht houdt en een ander 
met de leiding ervan belast, terwijl evenmin 
van eiken deelnemer aan een optocht kan 
worden gezegd, dat hij een optocht houdt. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Middelburg, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van dat 
Kantongerecht van den 16den Juni 1937, voor 
zoover daarbij de gerequireerde E. v. 0 ., han
delsreiziger te Middelburg, ter zake van het 
te zijnen aanzien bewezenverklaarde, van elke 
rechtsvervolging is ontsl agen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Gerequireerde heeft tezamen met eenen 
medeverdachte, die van het hem te laste ge
legde is vrijgesproken voor het K antongerecht 
te Middelburg terecht gestaan naar aanlei
ding van het bij inleidende dagvaarding om
schrevene, waarvan bij het bestreden schrifte
lijk vonnis te zijnen laste is bewezen ver
klaard; ,,dat te Middelburg in den namiddag 
van 29 Maart 1937 zonder schriftelijke ver
gunning van den Burgemeester dier gemeente 
over verschillende voor het openbaar verkeer 
openstaande en voor den openbaren dienst 
bestemde wegen en straten een optocht is ge
houden, welke optocht bestond uit een nage
noeg gesloten mooorrijtuigen colonne van om
streeks 25 motorrijtuigen (lees: motorrijwie
len) , omstreeks 125 automobielen en om
streeks 45 autobusen, rijdende in deze volg
orde: 

nagenoeg all e motorrijtuigen, die in die 
colonne reden, voerden een zwart nummer 
op witten achtergrond en groote of kleine 
biljetten of papiertjes, voorzien van opschrif
ten als "i.Vlussert wint", ,,Mussert of Mos
kou", ,,Kiest N. S. B." en andere politieke 
leuzen der Nationaal Sociali stische Beweging 
in Nederland; vele dier mooorrijtuigen voer
den groote en/of kleine vlaggen of spandoeken, 
oranje, rood-wit-blauw, rood-zwart of geel
zwart gekleurd; vele dier motorrijtuigen 
voerden ook een of meer zoogenaamde \Volfs
angels, zijnde een embleem der Nationaal 

Socialistische Beweging in Nederland; voorts 
reed in deze colonne een motorrijtuig, geken
merkt H. Z. 31085, dat verschillende gekleur
de biljetten voerde met de navolgende op
schriften: ,, Zeeland pak aan, Mussert voor
aan", Volk sluit aaneen"; ,,Ook in Spanje 
werkt m en aan een plan"; ,.Een jaar Colijn 
100000 werkloozen meer"; ook reden in deze 
colonne drie onmiddellijk achter elkander vol 
gende autobussen, elk voerende een houten 
bord, voorzien van een groote duidelijk zicht
bare letter, teweten onderscheidenlijk en in 
deze volgorde: ,,N." ,,S", en "B"; verschil 
lende inzittenden der in deze colonne rijdende 
motorrijtuigen riepen duidelijk hoorbaar voor 
het op straat aanwezige publiek woorden al s 
" Hou Zee" , ,,Mussert Wint" en dergelijke 
politieke leuzen der Nationaal Socialistische 
Beweging in N ederland, waarbij zij veelal den 
zoogenaamden fascistischen groet brachten; 
bovenomschreven opoocht stond onder leiding 
van verdachte E. v. 0 ., die ook zelf aan dezen 
optocht deelnam, terwijl voor het houden van 
dezen optocht noch aan beide verdachten, 
noch aan één hunner noch aan iemand asders 
schriftelijk vergunning was verleend door den 
Burgemeester van de gemeente Middelburg." 
Dat voormelde optocht door den verdachte 
van 0. werd gehouden, gelijk mede was te
laste gelegd, werd, naar het vonnis nog uit
drukkelijk vermeldt, niet bewezen geacht. 

De Kantonrechter overweegt onder meer , 
dat hij , nu de Verordening van Al gemeene 
Pl aatselijke Politie voor de gemeente Middel
burg zei ve geen definitie geeft van het be
grip " houden van een optocht", daaronder 
naar het spraakgebruik slechts kan verstaan 
hetzij het organiseeren, het onder zijn (haar) 
auspiciën doen plaats hebben van een optocht 
hetgeen kan geschieden door één of meer per
sonen of door het bestuur van een Vereeni 
g ing of club of lichaam, hetzij het gezamen
lijk door alle deelnemers in feite houden, d.i . 
vormen van een optocht, zoodat noch één 
deelnemer noch een willekeurig aantal deel 
nemers een optocht kunnen houden. 

H et bewezen verklaarde nu toetsende aan 
deze definitie van " houden" van een optocht, 
was de Kantonrechter van oordeel , dat di t 
niet is het houden van een optocht, en, aan
gezien de voormelde verordening ook niet af
zonderlijk strafbaar stelt het leiden van een 
optocht, waarvoor geen schriftelijke vergun
ning is verleend, noch het deel nemen aan een 
zoodanige optocht, terwijl het bewezen ver
klaarde fe it ook niet bij eenige andere wette
lijke strafbepaling strafbaar is gesteld, werd 
dit feit niet strafbaar geoordeeld en gerequi
reerde van alle rechtsvervolging te dier zake 
ontslagen. 

Als middel van cassatie stelt de Heer re
quirant: ,, S., a . v. t. der artt. 350, 351 en 
352 Wetboek van Strafvordering en 84 en 89 
der Verordening van Algemeene Pl aatselijke 
Politie voor de gemeente Middelburg, door
dien de Kantonrechter verdachte van 0. heeft 
ontslagen van alle rechtsvervolging, aange
zien het t.a.v. dezen verdachte bewezen ver
klaarde niet zou opleveren een strafbaar feit, 
zulks ten onrechte vermits dit bewezen ver
klaarde oplevert het "Te Middelburg zonder 
schriftlijke vergunning van den Burgemeester 

1 

j 
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op straten en wegen houden van een optocht", 
strafbaar gesteld in art. 84 aanhef en sub b. 
j 0

• art. 89 van voormelde verordening, zoodat 
de Kantonrechter den verdachte had behooren 
te veroordeel en." 

Tot toelichting van dit middel merkt de 
Heer requirant het volgende op: ,.Uit het 
schriftelijk vonnis blijkt allereerst, dat de 
Kantonrechter wettig en overtuigend bewezen 
acht, dat te Middelburg over verschillende 
straten en wegen zonder schriftelijke vergun
ning van den Burgemeester dier gemeente 
een optocht is gehouden. Dit feit is bij art. 
84 j 0

• 89 van voormelde verordening straf
baar gesteld. Restte nog te beantwoorden de 
vraag, wie van dit feit de dader(s) was (wa
ren). Hierbij rees tevens de vraag, wat moest 
worden verstaan onder het "houden" van een 
optocht. Naast de hier verder niet ter zake 
dienende definitie van: het gezamenlijk door 
alle deelnemers in feite houden, d.i. vormen, 
van een optocht, stelt de kantonrechter; het 
onder zijn (haar) auspicien doen plaats heb
ben van een optocht, hetgeen volgens den 
Kantonrechter niet alleen door een Vereeni
ging, club of lichaam kan geschieden, doch 
ook door één of meer personen. Voorts ver
klaart hij t .a.v. verdachte v. 0. bewezen, 
dat deze de optocht heeft samengesteld, op
gesteld, onder zijn leiding gehad en er aan 
heeft deelgenomen. Mijn grief is nu, dat de 
Kantonrechter niet ook dit bewezenverklaarde 
complex van handelingen van verdachte heeft 
aangemerkt als het "houden" van dien op
tocht. Eerstens moge ik er op wijzen, dat met 
,,onder zijn auspiciën doen plaats hebben" 
zeer wel bedoeld kan zijn of wellicht zelfs 
bedoeld is, het: onder zijn opzicht of toezicht 
doen plaats hebben. Hieronder vallen echter 
ook de bewezen verklaarde, handelingen van 
verdachte v. 0. , zoodat alsdan de Kanton
rechter in zijn vonnis zijn eigen definitie zou 
hebben verzaakt door v. 0. van alle rechts
vervolging te ontslaan. Mocht Uw Raad deze 
opvatting niet deelen, dan moge ik er in de 
tweede plaats op wijzen, dat m.i. niet wel is 
in te zien, waarom de bewezen verklaarde 
handelingen van verdachte van 0. niet zou
den zijn het "houden" van dien optocht, waar
bij dan deze omschrijving van "houden" op
treedt als een derde definitie naast de twee 
des Kantonrechters . En ten derde moge ik 
wijzen op den tekst van art. 84 der verorde
ning, die slechts het zonder vergunning hou
den, aankondigen of in het openbaar voor
bereiden van optochten verbiedt. Kennelijk 
heeft de Gemeenteraad (in overeenstemming 
trouwens met art. 168 (oud 135) der Ge
meentewet) niet meer willen verbieden dan 
hetgeen in het openbaar geschiedt. Het ,.on
der zijn auspiciën doen plaats hebben" kan 
daar m.i. niet onder vallen, daar dit begrip 
ook veel ruimer kan zijn en met name kan 
omvatten het : binnenskamers het initiatief 
nemen, ertoe besluiten, administreeren, be
kostigen enz., alles handelingen, die niet in 
het openbaar plaats vinden en als omschrij
ving van het "houden" van een optocht dan 
ook vallen buiten het kader van Hoofc!stuk 
LV der Verordening, getiteld" Openbare Orde 
en Veiligheid van personen en goederen", en 
zeker buiten de 7e afdeeling daarvan, getiteld 

"Toezicht op bedrijven en neringen", in welke 
afdeeling art. 84 is geplaatst. En aangezien 
men er m.i. niet van mag uitgaan, dat de 
Gemeenteraad hij het vaststellen van meerge
noemd verbod zijn bevoegdheid heeft over
schreden door met het woord "houden" te be
doelen de hier weergegeven veel uitgebreider 
heteekenis van "onder zijn auspiciën doen 
plaats hebben", zoo zal men er derhalve a 
contrario toe moeten besluiten om dat woord 
"houden" beperkter op te vatten dan het 
,,onder zijn auspiciën doen plaats hebben". 
Ook van dit oogpunt uit beschouwd moet het 
t.a.v. verdachte v. 0. bewezen verklaarde 
complex van handelingen vallen onder het 
begrip "houden" van een optocht. TJit het 
vorenstaande blijkt naar mijne meening, dat 
de verdachte van 0. ten onrechte is ontslagen 
van alle rechtsvervolging en had moeten wor
den veroordeeld." 

In de bewezenverklaring komt niet voor. 
dat gerequireerde den hierbedoelden optocht 
heeft samengesteld en opgesteld, doch alleen, 
dat die optocht onder zijn leiding stond en 
dat hij ook zelf daar aan deelnam. Wel blijkt 
uit de vierde overweging van het bestreden 
vonnis, dat de Kantonrechter onder "leiding" 
verstaat de "samenstelling" en "opstelling" 
van den optocht en dat een en ander bij den 
gerequireerde berustte. Van het telaste ge
legde "houden van den optocht" werd gere
quireerde vrijgesproken, omdat de Kanton-. 
rechter onder "houden van een optocht", be
houdens het hier niet in aanmerking komende 
gezamenlijk door alle deelnemers in feite 
houden d.i . vormen van een optocht (vg. 
hieromtrent Rb. 's-Gravenhage 20 Mei 1915 
N. J. 15.1119 in verband met art. 268 A.P.V. 
van 's-Gravenhage, luidende: ,,Alle optochten 
op de openbare straat, uitgezonderd die, waar
aan Vorstelijke personen deelnemen, zijn ver
boden zonder voorafgaande vergunning van 
den Burgemeester", bij gebreke van eenige 
definitie in de onderwerpelijke verordening . . 
daaronder naar het spraakgebruik, slechts 
meende te kunnen verstaan "het organiseeren 
of het onder zijn (haar) auspiciën doen plaats 
hebben van een optocht." 

Het wil mij voorkomen, dat deze definitie. 
welke m.i. met het spraakgebruik overeen
komt zeer wel is te aanvaarden, temeer, om
dat zij zich ook aanpast aan het in art. 84 
der verordening naast het begrip "optochten 
houden" voorkomend begrip: ,,openbare ver
makelijkheden geven" terwijl m.i. uit art. 83 
sub a kan blijken, dat "geven" en "houden" 
hier gelijke beteekenis hebben en in verband 
zijn te brengen met het in laatstgemelde 
bepaling voorkomende begrip "ondernemen" 
(van een openbaar feest of eene openbare 
vermakelijkheid"). In overeenstemming met 
de kennelijke bedoeling van de verordening, 
naar het mij voorkomt, verlangt dus de Kan
tonrechter voor het "houden" ook van een 
optocht blijkens zijne voormelde definitie te
recht, dat daartoe hebbe bestaan eenig ge
organiseerd plan of overleg (vg. ook H. R. 
4 Dec. 1905 W. 8306 en 23 April 1906 W. 
8373). Aangenomen dus al, dat men aan de 
hand van bovengemelde vierde overweging 
van het bestreden vonnis als bewezen zoude 
moeten aannemen, dat gerequireerde den op-
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tocht heeft samengesteld en opgesteld, dan is 
in deze handelingen, welke niet staan naast 
het leiden, doch volgens den Kantonrechter 
dit leiden uitmaken, naar de feitelijke beslis
sing van het bestreden vonnis in elk geval 
niet meer uitgedrukt, dan dat gerequireerde 
van den gehouden optocht de leiding had, 
hetgeen geenszins te vereenzelvigen valt met 
het organiseeren of mede-organiseeren vau 
het plan tot het houden van dien optocht 
of met een ige deelneming, aan het daartoe 
gepleegde overleg. Ook voor zoover uit het 
bewezenverklaarde mocht zijn af te leiden, 
dat gerequireerde den optocht onder zijn op
zicht of toezicht heeft doen plaats hebben, 
kan ik den H eer requirant dus niet toegeven, 
dat de K antonrechter daarmede zijne definitie, 
welke m.e. terecht een vooraf beraamd plan 
vereischt, zoude hebben verzaakt. 

De definitie, welke de H eer requirant naast 
die van den K antonrechter zoude willen plaat
sen, teneinde het volgens hem bewezen com
plex van handel ingen onder het begrip " hou
den" te brengen schijnt mij , naar het spraak
gebruik daarvoor dan ook niet bruikbaar. 

In het ten slotte gevoerde betoog, dat het 
noodig zoude zijn het begrip "houden" be
perkter op te vatten, omdat den Gemeente
raad niet de bedoel ing mag worden toege
schreven om zijne bevoegdheid te buiten te 
gaan, door handelingen te treffen, die zich 
binnenskamers afspelen, kan ik den Heer 
requirant niet volgen, vermits immers het 
,,houden", opgevat in den zin van het be
treden vonnis , zich toch in elk geval zal 

moeten uiten in eenen in het openbaar plaats 
hebbenden optocht. 

Nu de Kantonrechter den gerequireerde 
heeft vrijgesproken van het, kennelijk in de 
telastelegging niet uitsluitend als qua! ificatie 
bedoelde, ,,houden" van den optocht, volgde 
uit het bewezen verklaarde m .i. niet, behoef
de daarui t althans zeer zeker zonder meer 
niet te volgen, dat gerequireerde niettemin 
als "houden", in den m.e. daaraan toekomen
den zin van "ondernemer" van den optocht 
was te beschouwen. Aangezien het mij der
halve wil voorkomen, dat het voorgestelde 
middel niet tot cassatie zal kunnen leiden, 
concludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne: 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : (zie Con
clusie). 

0 . dat bij het bestreden vonnis van het aan 
den gerequireerde - te zamen met zij n mede
verdachte J. A. D. - te Jaste gelegde, is 
bewezen verklaard: 

dat te Middelburg enz. {zie Conclusie). 
0. dat de verdachte D. van het hem te 

laste gelegde is vrijgesproken, terwijl de K an
tonrechter - na te hebben overwogen, dat 
onder "houden van een optocht" naar het 
spraakgebruik slechts kan worden" verstaan, 
hetzij het organiseeren, het onder z1J n, (haar) 
auspiciën doen plaats hebben van een op
tocht, hetgeen kan geschieden door één of 
meer personen of door het bestuur van een 

vereenigmg of club of lichaam, hetzij het ge
zamenlijk door all e deelnemers in feite hou
den, dit is vormen van een optocht, zoodat 
noch één deelnemer noch een willekeurig aan
tal deelnemers een optocht kunnen houden -
en met vrijspraak van den gerequireerde 0. 
van het, ook dezen verdachte te laste gelegde 
houden van de optocht, hem ter zake van het 
te zijnen laste bewezen verklaarde van alle 
rechtsvervolging heeft ontslagen, op grond 
dat dit bewezene, getoetst aan de hiervoren 
omschreven definitie van " houden" van een 
optocht, niet oplevert het houden van een 
optocht, terwijl het ook niet eider is straf
baar gesteld ; 

0. dat requirant tot toe] ichting van zijn 
middel heeft aangevoerd: ,,Uit het schrifte
lijk vonnis blijkt allereerst, dat de Kanton
rechter wettig en overtuigend bewezen acht, 
dat te Middelburg over verschillende straten 
en wegen zonder schriftelijke vergunning van 
den Burgemeester dier gemeente een optocht 
is gehouden. Di t feit is bij art. 84 j•. 89 van 
voormelde verordening strafbaa r gesteld. Rest
te nog te beantwoorden de vraag, wie van dit 
feit de dader(s) was(waren). Hierbij rees tevens 
de vraag, wat moest worden verstaan onder 
het "houden" van een optocht. N aast de hier 
verder niet ter zake dienende definitie van: 
het gezamenl ijk door alle deelnemers in feite 
houden, d.i. vormen, van een optocht, stelt 
de K antonrechter het onder zijn (haar) auspi
ciën doen plaats hebben van een optocht, 
hetgeen volgens den K antonrechter niet alleen 
door een Vereeniging, club of lichaam kan 
geschieden, doch ook door één of meer per
sonen. Voorts verklaart hij t.a.v. verdachte 
van 0. bewezen, dat deze den optocht heeft 
samengesteld, opgesteld, onder zijn leiding 
gehad en eraan heeft deelgenomen. Mijn grief 
is nu, dat de K antonrechter niet ook dit be
wezen verklaarde complex van handelingen 
van verdachte heeft aangemerkt als het " hou
den" van dien optocht. Eerstens moge ik er 
op wijzen, dat met "onder zijn auspiciën doen 
plaats hebben" zeer wel bedoeld kan zijn, of 
wellicht zelfs bedoeld is, het : onder zijn 
opzicht ·of toezicht doen plaats hebben. Hier 
onder vall en echter ook de bewezen verklaar
de handelingen van verdachte van 0 ., zoodat 
alsdan de K antonrechter in zijn vonnis zijn 
eigen definiti e zou hebben verzaakt door van 
0 . van alle rechtsvervolging te ontslaan. 
Mocht uw R aad deze opvatting niet deelen, 
dan m oge ik er in de tweede plaats op wijzen, 
dat m.i. niet wel is in te zien, waarom de 
bewezen verklaarde handelingen van verdach
te van 0 . niet zouden zijn het houden van 
dien optocht, waarbij dan deze omschrijving 
van "houden" optreedt als een derde defi ni
tie naast de twee des K antonrechters . En ten 
derde moge ik wijzen op den tekst van art. 
84 der verordening, die slechts het zonder 
vergunning houden, aankondigen of in het 
openbaar voorbere iden van optochten ver
biedt. Kennelijk heeft de Gemeenteraad (in 
overeen temming trouwens met art. 168 {oud 
135) der Gemeentewet) niet meer willen ver
bieden dan hetgeen in het openbaar geschiedt. 
H et "onder zij n auspiciën doen plaats hebben" 
kan daar m.i. niet onder vallen, daar dit be-
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grip ook veel ruimer kan zijn en met name 
kan omvatten het: binnenskamers het initia
t ief nemen, ertoe besluiten, administreeren, 
bekostigen enz., alles handelingen, die niet 
in het openbaar plaats vinden en als om
schrijving van het " houden" van een optocht 
dan ook vallen buiten het kader van Hoofd
stuk IV der Verordening, getiteld "Openbare 
Orde en Vei l igheid van personen en goede
ren", en zeker buiten de 7e afdeeling daar
van, getiteld "Toezicht op bedrijven en nerin
gen", in welke afdeeling art. 84 is geplaatst. 
En aangezien men er m.i. niet van mag uit
gaan, dat de Gemeenteraad bij het vaststellen 
van meergenoemd verbod zijn bevoegdheid 
heeft overschreden door met het woord "hou
den" te bedoelen de hierweergegeven veel uit
gebreider beteekenis van "onder zijn auspiciën 
doen plaats hebben", zoo zal men er derhalve 
a contrario toe moeten besluiten om dat woord 
"houden" beperkter op te vatten dan het 
,,onder zijn auspiciën doen plaats hebben". 
Ook van dit oogpunt uit beschouwd moet het 
t .a.v. verdachte van 0. bewezen verklaarde 
complex van handelingen vallen onder het 
begrip "houden" van een optocht. Uit het 
vorenstaande blijkt naar mijne meening, dat 
de verdachte van 0. ten onrechte is ontslagen 
van alle rechtsvervolging en had moeten wor
den veroordeeld. 

0. dienaangaande: 
dat in voormelde toelichting ten onrechte 

is aangevoerd, dat de Kantonrechter ten aan
zien van gerequireerde heeft bewezen ver
klaard, dat deze den optocht heeft samenge
steld en opgesteld, daar immers omtrent dit 
samenstellen en opstellen van den optocht 
door gerequireerde in de bewezenverklaring 
niets is te vinden; 

dat alleen is bewezenve1·klaard, dat de ge
requireerde den nader omschreven optocht 
onder zijn leiding had en er aan heeft deel
genomen: 

0. dat, nu het den gerequireerde mede ten 
laste gelegd "houden" van den optocht uit
drukkel ijk niet bewezen is verklaard -- tegen 
welke beslissing bij het middel niet is en, 
krachtens art. 99, 2 lid der wet op de Rech
terlijke Organisatie, ook niet met vrucht kón 
worden opgekomen - het middel alleen dan 
wu kunnen opgaan, indien het onder zijn 
leiding hebben van en deelnemen aan een 
optocht onder alle omstandigheden oplevert 
het "houden" van dien optocht; 

0. dat zulks echter niet het geval is, daar 
- al zal veelal het leiden van een optocht 
met het houden ervan samenvallen - het 
zeer goed mogelijk is, dat iemand - hetzij 
een bepaald persoon of een lichaam - een 
optocht houdt en een ander met de le iding 
ervan belast, terwijl evenmin van eiken deel
nemer aan een optocht kan worden gezegd, 
dat hij een optocht houdt; 

0 . dat derhalve, wat er zij van de door den 
Kantonrechter gegeven definitie van het be
grip "houden van een optocht", het middel 
niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

1 Novemher 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. Wet artt. 157 en 219.) 

Uit de gebezigde verklaringen heeft het 
Hof het bewijs voor het telaste gelegde 
kunnen afleiden, met name ook dat req. te 
zamen en in vereeniging met den onbekende 
de goederen in binnenwaartsche richting 
heeft vervoerd, en dat ook die onbekende 
niet de voor dat vervoer vereischte docu
menten had. 

Req. verliest uit het oog, dat sedert de 
inwerkingtreding van het K. B. van 23 
Febr. 1934, S. 74, ter plaatse bij dagv. om
schreven suiker niet dan gedekt door een 
geleidebiljet of ander geldig document 
mocht worden vervoerd in een hoeveelheid 
groot r dan ~50 kg. 

Al wordt in het bestreden arrest, kenne
lijk bij vergissing, gezegd, dat beide feiten 
misdrijven zijn voorzien en strafbaar ge
steld bij art. 87 der Suikerwet 1924, S. 425, 
kan de grief, dat Ovomaltine niet is een 
begrip hetwelk met suiker kan worden ver
eenzelvigd, niet slagen, omdat hier een 
geldig document voor het vervoer der 
Ovomaltine werd vereischt ingevolge art. 
157 Alg. Wet i.v.m. art. 1, lid 3 j0 • art. 2 
K. B. van 4 Aug. 1874, S. 116, waarvan 
voor dit geval geen vrijstelling is verleend, 
ook niet bij art. 8, aanhef en sub f van dat 
besluit, nu is telastegelegd en bewezen ver
klaard, dat het invoerrecht der vervoerde 
hoeveelheid Ovomaltine meer dan f 1 be
draagt. 

Op het beroep van J. F. V., landbouwer te 
Rucphen, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogen
bosch van 26 Mei 1937, waarbij in hooger 
beroep, na vernietiging van een door den 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te Breda 
op 23 November 1936 gewezen mondeling von
nis, requirant ter zake van: ,,Binnenlandsch 
vervoer zonder binnenlandsch paspoort of ge
leidebiljet, in een geval, waarin zoodanig 
document volgens het zestiende hoofdstuk der 
Alg. Wet van 26 Aug. 1822, S. 38, vere ischt 
wordt", ,,tweemaal gepleegd", met aanhaling 
van de artt. 87 der Suikerwet 1924 S. 425, 
157, 166, 177, 205, 208 en 219 van voormelde 
Algemeene Wet, 1 der Wet van 21 Juli 1927, 
S. 256, 1 van het K. B. van 10 Nov. 1928, 
S. 416, het K. B. van 23 Febr. 1934, S. 74, 7 
der wet van 15 April 1886, S. 64, en 10, 33, 
62 en 91 Sr., is veroordeeld tot twee gevan
genisstraffen , elk van zeven dagen, met ver
beurdverklaring van de in beslag genomen 
goederen ; (Gepleit door Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Met vernietiging van het vonnis van eersten 
aanleg, werd bij het bestreden arrest ten laste 
van requirant bewezen verklaard het hem bij 
inleidende dagvaarding te laste gelegde feit: 
,,dat hij tesamen (lees: te zamen) en in ver
eeniging met een onbekende den 29sten Nov. 
1935, des voormiddags omstreeks negen uur 
en vijftien minuten, zij nde na zonsop- en voor 
wnsondergang, onder de gemeente Rucphen. 
nabij pand Wijk n°. K. 36 terrein van toezicht 
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omschreven bij art. 177 der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 S. 38 heeft vervoerd 
buiten route of hee rbaan in binnenwaartsche 
eichting en ongedekt door document: 1 kg 
geraffineerde melissuiker geschat op een waar
de van 7 cent buiten de belasting; 30 bussen 
Ovomaltine geschat op een waarde van f 30 
buiten de bel asting, van welke laatste goederen 
het invoerrech t meer dan f 1 bedraagt ." 

Aan dit fei t enz. 
Tegen dit arrest heeft de geëerde raadsman 

van requirant voorgesteld en toegelicht twee 
middelen van cassatie luidende: 

I. ,,S., a lthans v. t. van de artt. 350, 351, 
358, 359, 422, 423, 528 Sv., 162, 165, 166, 
205, 208, 219 Alg. W et, 

door het bewezen verklaarde strafbaar te 
oordeelen, hoewel uit de bewijsmiddelen niet 
kan worden afgeleid dat requi rant het telaste
gelegde vervoer tezamen en in vereenig ing 
met een onbekende heeft gepleegd." 

II. ,,S. , althans v. t . d•,n· voormelde a rti 
kelen e n van de artt. 87 der Suikerwet, 1 van 
het K. B . va n 30 Juli 1927 S. 283, 

door de telastegelegde en bewezenverklaarde 
feiten strafbaa r te oordeelen hoewel 

1. l aatstgenoemd Koninklijk B esluit het ver
voer van suiker op de eerste I inie slechts ver
biedt bij vervoer in hoeveelheden bove n 1 
kg en 

2. Ovomaltine n iet is een begr ip hetwelk 
wettelijk met suiker ka n worden vereenzel
vigd." 

Met het eerste middel kan ik m ij niet ver
eenigen. Blijkens den inhoud van het bestre
den arrest berust de bewezenverklaring op de 
feiten en omstandigheden, vervat in de ver
kl aringen , ter 's Hofs terechtzitting, onder eede 
afgel egd door de getuigen Jan R eijnierse, 
assistent der Directe B elastingen, en Pieter 
Antonius Veen, hulpkommies der Directe Be
lastingen, beiden gestationneerd te Rucphen , 
ieder voor zich , doch eensluidend: ,,dat hij , 
·voorzi en van zijne aanstelling, op 29 Novem
ber 1935 des voorm iddags omstreeks 9.15 uur, 
zijnde na zonsop- e n voor wnsondergang, zich 
met zijn medegetuige in dienst bevond onder 
de gemeente Rucphen, ter plaatse genoemd 
.,De A ch terhoek", zijnde terrein van toezicht, 
omschre ven bij art. 177 der Al gemeene W'et 
van 26 Augustus 1822 S. 38 , in welke "Ach
te rhoek" de geheele boerderij van den ver
dachte, Wijk n°. 36 is gelegen; dat hij a lstoen 
aldaar op ongeveer 800 m eter van de Bel
g ische grens een hem onbekend persoon per 
rijwiel m et een vracht op den bagagedrager 
van B elgisch grondgebied zag aankomen, die 
in binnenwaartsche richting reed l angs een 
1.andweg, zijnde buiten route of heerbaan, en 
welke zandweg verder in binnenwaartsche rich
t ing naar voormeld pand van den verdachte 
loopt;" 

door getuige Reijnierse bovendien : 
,dat hij daarop per r ijwiel zich op een zijweg 

achter de boerderij va n den verdachte heeft 
begeven en waarnam, dat, toen die onbekende 
persoon dicht voormelde boerderij genaderd 
was, de verdachte vanaf di e boerderij snel 
naar di en persoon kwam toegeloopen, waa rop 
die persoon van zijn rijwiel afstapte; dat hij 
7,ag, dat de verdachte met zijn h a nden bewe
g ingen naar dat r ij wiel m aakte ; dat de ver-

<lachte en die onbekende pe rsoon spoedig ~it 
zijn gezichtsveld achter een schuur verdwenen.; 
dat hij di e be ide personen achtervol gd heeft 
en l a ngs voormelde schuur rijdende gekomen 
is bij een schuur, die daa rtegenover lag; dat 
hij in de nabijheid dier schuur voornoemde 
getuige V een aantrof; dat hij zelf zich begaf 
naar de deur van laatstgemelde schuur ; dat 
juist op dat moment de ·verdachte uit die 
schuur te voorschijn trad; dat hij getuige on
middellijk daarop die schuur is binnengegaan 
en a ldaar een jute zak gevuld met ·bussen 
Ovomaltine, aantrof ; dat in die zak geen 
document aanwezig was; die (l ees: dat) in
en vervoer dier bussen Ovomaltine of van 
melissuiker wettigde; dat hij die zak uit de 
schuur heeft weggenomen en daarmede gegaan 
is naar zijn medegetuige V een" ; 

door getuige V een bovendien: 
"dat hij daarop per rijwiel zich begeven 

heeft op een weg, die regelrecht op de boer
derij van den verdachte uitkomt ; dat hij , die 
boerderij dicht genaderd zijnde op een a fstand 
van ongeveer 50 M eter zag, dat de verdachte 
en een onbekend persoon van achter een 
schuur met een rijwiel kwamen , aan welk 
r ijwiel twee tasschen hingen , terwijl op de 
bagagedrager een jutezak lag ; dat die onbe
kende persoon dat rijwiel voortduwde en de 
verdachte aan den bagagehouder trok in de 
richting van een schuur, die tegenover voor
melde schuur ligt; dat daarop de verdachte 
haastig de deu r dier schuur opendeed, de jute 
zak van den bagagedrager afnam en daar
m ede in die schuur verdween; dat toen de 
onbekende persoon in zijn, getuige's richting 
keek , en onmiddellijk daarop het rijwiel weg
wierp en op de vlucht sloeg; dat hij , getuige, 
daarop zich naar d at r ijwiel begeven heeft ; 
dat hij in een de r aan dat rijwiel hangende 
tasschen een papieren zak, gevuld met melis
suiker aantrof ; dat in geen dier tasschen een 
document aanwezig was, den in- en vervoer 
dier su iker of van Ovomaltine wettigende ; 
dat kort daarop zijn medegetuige R eijnierse 
vanachter eerstgemelde schuur kwam en regel, 
recht g ing naar de schuur; waarin even tevo
ren de verdachte m et voormelde jutezak was 
verdwenen; dat op dat oogenblik de verdachte 
uit die schuur te voorschij n trad; dat onmid
dellijk daarop zijn medegetuige die schuur is 
binnen gegaan en even later daa ruit is geko
men met dezelfde jutezak , di e de verdachte 
kort te voren daarb innen gebracht had ; " 

door beide getuigen bovendien nog, ieder 
voor zich, doch een sluidend : 

,dat de verdachte desgevraagd geen docu
menten , den in- en vervoer van voormelde 
Ovolmaltine en meli ssuiker wettigende, heeft 
vertoond, zeggende : 

"Ik heb daarvoor geen docume nten" ; dat 
hij en zijn medegetuige daarop dat rijwiel en 
de zak meli ssu iker en de jutezak m et de ·bussen 
Ovomaltine in beslag hebben genomen en op
gebrach t hebben naar het kantoor van den 
Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen te 
Roosendaal; dat hem a ldaar door telling en 
weging bleek , dat de papi eren zak inhield 
1 kg geraffineerde melissuiker , geschat op een 
waarde van 7 cent buiten d,i belasting, en dat 
de jutezak inhield 30 bussen Ovomal t ine, met 
een suikergeh a lte van 25 tot 50 %, gesch at- op 
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een waarde van f 30 buiten de belasting, en 
waarvan het invoerrecht meer dan f 1 be
draagt. " 

Uit een en ander heeft het Gerechtshof, 
naar het mij voorkomt, wel degelijk kunnen 
afleiden, dat requirant het te laste gelegde 
vervoer te zamen en i11 vereeniging met een 
onbekende heeft gepleegd. Uit voormelde ver
klaringen volgt toch met name, dat requirant 
den onbekende, toen deze met het rijwiel aan 
kwam rijden langs eenen zandweg in binnen
waartsche richting, vanaf zijne boerderij tege
moet liep, dat bedoelde zandweg ook verder 
in binnenwaartsche richting liep naar de boer
derij van de requirant; dat de requirant, nadat 
hij den onbekende vanaf die boerderij tegemoet 
geloopen was met zijne handen bewegingen 
maakte naar het rijwiel waarop de onbekende 
was komen aanrijden, terwijl even later, nadat 
requirant en die onbekende een oogenblik door 
oene schuur aan het oog der getuigen ont
trokken waren geweest, beiden weder gezien 
zijn, terwijl de onbekende het rijwiel voort
duwde en verdachte aan den bagagedrager 
trok. Het Hof heeft hiernit kunnen opmaken, 
dat requirant het met su iker en Ovomaltine 
beladen rijwiel tezamen met den onbekende 
heeft voortbewogen, van het oogenblik af, 
waarop hij dezen laatste op den geheel in bin
nenwaartsche r ichting naar requirant's boer
derij loopenden, zandweg ontmoette tot op het 
oogenblik, waarop de schuur, waarin requi
rant met den jutezak verdween, bereikt werd. 
De geachte raadsman betoogde nog bepaalde
lijk, dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet 
zoude kunnen blijken, dat de vereischte docu
menten voor de suiker en de Ovomaltine ont
braken tijdens het vervoer in binnenwaartsche 
richting, ,,omdat niet zoude zijn komen vast 
te staan, dat de onbekend gebleven persoon 
zoodanige documenten niet in zijn bezit had, 
doch dit betoog kan ik niet volgen; vermits, 
naar mijn meening, uit de vlucht van dien 
onbekende op het gez icht der ambtenaren 
gereedelijk - zooals kennelijk door het Hof 
geschied - kon worden afgelei d, dat de noo
dige documenten ook bij di en onbekenden per
soon ontbraken, terwijl de vraag, of zu lks uit 
die vlucht terecht is afgeleid en of die vlucht 
ook wellicht aan eene andere beweegreden 
wude kunnen worden toegeschreven, zich, als 
van zuiver feitelijken aard, aan de beoordee
l ing van den cassatierechter onttrekt. 

Het tweede middel zal m. i. evenm in tot 
cassatie kunnen leiden. Wat punt 1 betreft, 
heeft de steller van dit middel blijkbaar over 
het hoofd gezien, dat de a lgemeene maatregel 
van bestuur, bedoeld bij art. 87 § 2 der Suiker
wet 1924 S . 425, zooals deze wet is gewijzigd 
bij de wet van 21 Juli 1927 S. 256 , en uitge
vaardigd bij het in het middel aangehaalde 
K. B. van 30 Juli 1927 S. 283, ten aanzien 
van art. 1, volgens welks eerste lid op de 
gedeelten van het terrein van toezicht, om
schreven bij art. 177 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822, S. 38, langs de Dui tsche en 
langs de Belgische grenzen, su iker niet dan 
gedekt door een gele idebi ljet of ander geldig 
document mocht worden vervoerd in hoeveel 
heden boven één Kilogram , bij het, met in
gang van 15 Maart 1934 inwerking getreden 

en dus ten tijde, waarop het hierbedoelde feit 
werd gepleegd, van krncht zijnde, K . B. van 
23 F ebruari 1934 S. 74, in het bestreden 
arrest aangehaald, is gewijzigd in dier voege, 
dat het tweede I id van art. 1 van eerstgemal d 
K. B., reeds gewijzigd bij K. B. van 2 Juli 
1928 S. 241, vervolgens is komen te luiden: 

,,Met afwijking van het in het vorig lid be
paalde mag suiker, kandij daaronder begrepen, 
op het gedeelte van evengenoemd terrein (het 
terrein van toezicht omschreven bij art. 177 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
S. 38) langs de Belgische grens, niet dan ge
dekt door een geleibiljet of ander geldig do
cument worden vervoerd in eene hoeveelheid 
grooter dan 250 gram". Aangezien het bij 
dagvaarding genoemde, onder de gemeente 
Rucphen gelegen, terre in van toezicht is ge
legen langs de Belgische grens, is derhalve 
het telastegelegde en bewezenverklaarde. ver
voer a ldaar, wnder document, van 1 kg suiker 
terecht strafbaar geoordeeld. 

Wat punt 2 van dit middel aangaat gaat de 
steller blijkbaar uit van de opvatting, a ls 
wude de telastelegging en de veroordeel ing 
ter zake van het vervoer der Ovomaltine, even
als die ter zake van het vervoer van de melis
su iker, op de Suikerwet berusten. Deze opvat
ting, die blij kbaar te wijten is aan de reeds 
besproken m isvatting van punt 1, acht ik on
juist. Uit de telastelegging en de bewezenver
klaring volgt geenszins, dat de ûvomaltine met 
su iker wude zijn vereenzelvigd, waarvoor m. i. 
·- gelet op de in art. 1 der Suikerwet ge
noemde waren, waarvan suikeraccijns wordt 
geheven - ook geene aanleiding bestaat. De 
Ovomaltine· is blijkbaar beschouwd als accijns
vrij goed, hetwelk op grond van art. l 57 der 
A. W. in verband met het laatste lid van art. 
1 van het K . B. Vervoer (K. B . 4 Aug. 1874 
S. 116) bij binnenland ch vervoer op het bij 
dagvaarding bedoelde terrein, aangewezen in
gevolge art. 177 A. W. , voorzien moet zijn 
van document, tenzij het moch t vallen onder 
de vrij stellingen, genoemd in art. 8 K. B. 
Vervoer, hetgeen voor de Ovomaltine echter 
niet het geval is, aangezien volgens de ver
klaringen der in dezen deskundig te achten 
getuigen (v.g. ook Post n°. 148 Hl B. 1 b Ta
riefwet 1934) dit goed, met een suikergehalte 
van 25 tot 50 % en een geschatte waarde van 
f 30, onderhevig is aan een invoerrecht van 
meer dan f 1 (v.g. art. 8 onder / K. B. Ver
voer). 

Daar deze Ovomaltine niet gedekt was door 
eenig document en het vervoer derhalve ook 
niet geschiedde overeenkomstig de afwijkingen 
van de bepalingen der Algemeene Wet, in 
verband met de wet van 4 April 1870 S. 61 
bij voormeld K. B. Vervoer toegestaan, is 
m. i. ook op het vervoer der Ovomaltine terecht 
art. 219 A. W. toepasselij k verklaard , waar 
volgens art. 157, voorkomende in het 16e 
Hoofdstuk dier A. W. , voor dit vervoer een 
binnenl andsch paspoort vereischt wordt. (Zie 
van der Poel Wetgeving op In- Uit- en Door
voer en de Accijnzen in het Algemeen, 2e druk 
bi. 275). 

De voorgedragen middelen mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 
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De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorge teld bij pleidooi , en lui
dende: (zie conclus ie); 

0 . dat bij het bestreden arrest ten I aste van 
requirant is bewezen verklaard, met qualifi
catie als voormeld : (zie conclusie ) ; 

0 . omtrent het eerste middel : 
dat het Hof het bewijs heeft ontl eend aan 

de in het bestreden arrest opgenomen getui
genverkl a ringen van de belastingambtena ren 
R eijnierse en Veen, die verkl aarden: ieder 
voor zich , eensluidend : 

,,dat hij , voorzien enz. (zie conclusie) ; 
dat inderdaad het Hof uit die verklari ngen 

het bewij voor het te I aste gelegde heeft kun
nen afleiden, met name ook dat requirant 
tezamen en in vereenig ing met den onbekende 
de goederen in binnenwaar tsche richting heeft 
vervoerd, en dat ook die onbekende niet de 
voor dat vervoer vereischte documenten had, 
- welke punten bij pleidooi inwnderheid naar 
voren zijn gebracht -, wodat het eerste mid
del niet juist is ; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat bij het eerste onderdeel uit het oog is 

verloren, dat sedert de in werkingtreding van 
het K. B. van 23 F ebruari 1934, S. 74, ter 
plaatse bij dagvaarding omschreven suiker 
niet dan gedekt door een geleibiljet of ander 
geldig document mocht worden vervoerd in 
een hoeveelheid grooter dan 250 gram; 

dat ook het tweede onderdeel , - al wordt in 
het bestreden arrest, kennelijk bij vergissing, 
gezegd dat beide feiten zijn misdrijven, voor
zien en strafbaar gesteld bij art. 87 der Suiker
wet 1924, S. 425 -, niet kan slagen, omdat 
hier een geldig document voor het vervoer der 
Ovomaltine werd vere ischt ingevolge art. 157 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
S. 38, in verband met art. 1, lid 3, juncto 
art. 2 van het Koninklijk Besluit van 4 Aug 
1874 S. 116, waarvan voor dit geval geen vrij 
stelling is verleend, inwnderheid ook niet bij 
art. 8, aanhef en sub / van laatstgenoemd be
si uit, nu is te laste gelegd en bewezen ver
klaard , dat het invoerrecht der vervoerde hoe
,,eelheicl Ovomaltine meer dan f 1 bedraagt; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

2 N ove,nber 1937. KONINKLIJK BE LUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Aa n uitbreidingsplannen kunnen geen 
blijvende rechten worden ontleend ; be
staande plannen kunnen door den Raad, 
onder goedkeuring van Geel. Staten worden 
ingetrokken, zelfs zonder dat daarvan aan 
de daarbij betrokken eigenaren kennis 
wordt gegeven. 

Tegen het aanwijzen van een tweede be
stemming, die subsidiair zal gelden, zoolang 
geen plan in onderdeelen is vastgesteld, kan 
niet met grond bezwaar worden gemaakt, 
voor zoover door deze "subsidiaire" be
stemming aan de daarbij betrokken eige
naren de mogelijkheid wordt gelaten hunne 
gronden te gebruiken voor de doeleinden 

waarvoor zij thans gebezigd worden en 
daardoor bij den imperatieven eisch van 
art. 6 2• lid onder a eventueele schade voor 
de eigenaren tengevolge van het verminde
ren van de gebruiksmogelijkheid van hunne 
t erreinen wordt voorkomen. 

Wij WILHELJIH A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 
I. enz.-XXVII 

tegen het besluit van Geel. Staten van Noord
Holland van 22 Juli 1936, tot goedkeuring van 
een uitbreidingsplan van Amsterdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
Juli 1937, n°. 265; 

Op de voordracht van Onzen Minister van , 
Binnenlandsche Zaken van 28 October 1937 
no. 9183 l\I /P .B .R. , afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad van Amsterdam in ziine ver
gadering van 18 Juli 1935, onder n°. 359, heeft 
besloten, met herziening van het bij raadsbe
sluit van 26 October 1917, n°. 851, herziene 
plan van uitbreiding, van het bij raadsbesluit 
van 29 Juli 1914, n°. 902, vastgestelde plan 
van uitbreiding en van het door den raad der 
voormalige gemeente Sloten bij zijne besluiten 
van 30 April 1909 en 28 November 1911', vast
gestelde plan van uitbreiding, zooals dat lat,er 
is gewijzigd, vast t e st ellen een plan van uit
breiding voor de semeente, waarbij de bestem
ming van de daarm begrepen gronden in hoofd
zaak wordt aangewezen, echter met uitzonde
ring van het in dat plan aangegeven gebied 
der voormalige gemeente Watergraafsmeer; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij hun 
besluit van 22 Juli 1936, n°. 261, dit raadsbe
sluit en het daarbij vastge telde plan van uit-
breiding hebben goedgekeurd, evenwel met uit
zondering van het op dat plan voorkomende 
gedeelte, gevormd door de voormalige gemeente 
Watergraitfsmeer en van de gedeelten, vallende 
binnen de op het plan aangegeven punt-streep
lijn in paarse kleur, met ongegrondverklaring 
van de tegen het plan bij hun college ingediende 
bezwaarschriften, voorzoover daaraan door de 
bovenaangegeven beperking niet is t egemoet 
gekomen ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
enz.; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, enz. ; 
0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 

de appellanten in hunne beroepen : 
dat het onderwerpelijke goedkeuringsbesluit 

ingevolge het bepaalde bij artikel 37, 4• lid , 
d er Woningwe t is bekend gemaakt op 7 A ugus
tus 1936; 

dat de appellanten, die te voren hunne be
zwa.ren tegen het pla.n bij den gemeenteraad 
hebben ingediend, hunne beroepschriften binnen 
den bii artikel 38, 1 ° lid, der wet gestelden 
termijn hebben ingezonden, behalve M. Knoops, 
wiens beroepschrift eerst op 30 September 1936 
bij Ons is ingekomen ; 

dat de appellanten mitsdien in hunne beroepen 
ontvankelijk zijn, met uitzondering van l\f. 
Knoop , door wien de bedoelde t ermijn van een 
maand niet is in acht genomen ; 

0. t en aanzien van de hoofdzaak, voorzoover 
zij de in hunne beroepen ontvankelijke appel 
lanten betreft : 

dat het onderwerpelijke <1lgemeene uitbrei-
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dingsplan, opgezet op grond van de uitkomsten 
van vele diepgaande onderzoekingen, ingest eld 
ten aanzien van a lle factoren van economischen 
en socialen aard, die voor de toekomstige ont
wikkeling van de hoofdstad van beteekenis zijn, 
op zichzelf een waardevol geheel vormt, dat, 
met behoud van de schoonheid van het his
torische stadsplan van Amsterdam, geacht kan 
worden t e voldoen aan de sted ebouwkundige 
eischen, welke aan een uitbreidingsplan voor 
deze gemeente zijn te stellen ; 

dat, mede op grond van het ambtsbericht van 
den van Onzentwege gernadpleegden Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volkshuis
vesting) mag worden aangenomen, dat bij de 
vaststelling van het plan in het algemeen is 
rekening gehouden met de belangen van de 
grondeigenaren, voorzoover alt hans die belangen 
met een stelselmatig plan voor den toekom
stigen uitleg van deze gemeente met haar bij
zonder karakter in overeenstemming zijn t e 
achten; 

dat bij de beoordeeling van deze zaak in aan
merking dient te worden genomen, dat bij dit 
plan in hoofdzaak de bedoeling heeft voorge
zeten algemeene richtlijnen t e verkrijgen voor 
de toekomstige ontwikkeling van de gemeentee 
een i<ader, dat geleidelijk, wanneer de behoeft, 
aan stadsuitbreiding in de verschillende deelen 
der gemee nte zich doet gevoelen, zal moeten 
worden aan~evuld door plannen, waarbij de 
bestemming in onderdeelen nader zal worden 
aangewezen ; 

dat bij een plan van uitbreiding omtrent 
detailpunten verschil van meening kan bestaan, 
doch dat hierbij het inzicht van het gemeente
bestuur, verkregen door diepgaande voorstudie, 
in het algemeen behoort t e praevaleeren boven 
dat van particuliere personen, die het geheel 
bezwaarlijk kunnen overzien en zich uit den aard 
der zaak inzonderheid door aan hunne private 
belangen ontleende overwegingen laten leiden ; 

dat zulks evenwel niet ontslaat van de ver
plichting de ingebrachte bezwaren t e wegen en 
aan de hand daarva n t e beoordeelen , of het 
plan. zooals het door den gemeenteraad is vast
gest eld en door Ged. Staten is goedgekeurd, den 
toets der critiek kan doorstaan ; 

dat tegen het plan naast diverse bijzondere 
bezwaren verschillende bezwaren van meer al
gemeenen aard zijn ingebracht; 

dat dienaangaande moge worden overwogen : 
dat in de eerste plaats t egen het plan de grief 
is geuit, dat op de kaart, waarin het plan, zooals 
dat door den gemeenteraad was vastgesteld , is 
vervat, niet overeenkomstig artikel 15, 2• lid, 
van het Woningbesluit met een duidelijke lijn 
is aangegeven de binnenbegrenzing van het 
gebied, waarop het pla n betrekking heeit ; 

dat echter , daargelaten, of deze informaliteit 
in een geval als het onderhavige, waarin slechts 
sprake is van een bestemmingsplan in hoofd. 
zaak, een voldoenden grond oplevert om aan 
het plan goedkeuring t e onthouden, daartoe 
zeker geen aanleicling meer bestaat na de be
perking van de goedkeuring, in voege als door 
Ged. Staten is geschied, waardoor eventueele 
onzekerheid met betrekking tot het gebied, 
waarvoor het uitbreidingsplan geldt, in vol
doende mate is opgeheven ; 

dat voorts als formeel bezwaar tegen het plan 
naar voren is gebracht, dat t egelijk met de vast-

stelling van het plan in hoofdzaak enkele kleine 
plannen in onderdeelen van ouderen datum zijn 
ingetrokken , zonder dat voor de daarin begrepen 
gronden opnieuw een plan in onderdeelen is 
vastgesteld ; 

0. hieromtrent, dat. aan uitbreidingsplannen 
geen blijvende rechten kunnen wo!den ontleend 
en bestaande uit,breidingsplannen door den ge
meenteraad, onder goedkeuring van Ged. Staten, 
kunnen worden ingetrokken, zelfs zonder dat 
daarvan aan de daarbij betrokken eigena.ren 
kennis wordt gegeven ; 

dat er in het onderwerpelijke geval geen be
zwaar tegen kan worden gem=J.:t, dat, met 
intrekking van rleze volkomen verouderde plan
nen, voor de daarin begrepen terreinen slechts 
een plan in hoofdzaak is vastgesteld, hetwelk 
geleidelijkerweg door plannen in onderdeelen 
zal worden aangevuld ; 

dat hierdoor niet in strijd gekomen wordt 
m~t :irtikel 36, ~• lid, der Woningwet, waa.r dit 
artikel bepa.alt, dat, voorzoover de bestemming 
van gronden, waarop in de eerstvolgende jaren 
de bebouwing zich zal uitbreiden wordt aange
wezen, deze bestemming in het plan in onder 
deelen wordt bepaald, aangezien . hiervan om 
overwegende redenen kan worden afgeweken ; 

dat de ~aad van Amsterdam voor het overige 
terecht heeft gemeenc1, ten aanzier. van deze 
t erreinen vooralsnog met een plan in hoofd. 
zaak te kunnen volstaan in afwachting van de 
totstandkoming van de verschillende plannen 
in onderdeelen, welke hetzij a lreeds ter hand 
zijn genomen, hetzij binnenkort in bewerking 
zullen komen ; 

dat tegen de in deze gevolgde handelwijze 
van den raad te minder bezwaar bestaat, ver
mits, zooals hiervoren bereids is overwogen, de 
vaststelling van het onderwerpelijke plan in 
hoofdzaak ten doel heeft richtlijnen aan t e 
geven, die voor de latere bestemming in onder
deelen den grondslag zullen moeten vormen ; 

dat van de zijde van c!e appellanten nu wel 
twijfel wordt geopperd aangaande de uitvoer
baarheid van het uitbreidingsplan, in verband 
met de economische draagkracht van de hoofd. 
stad, doch dat' het eenerzijds voor een stad als 
Amst erdam, welker inwonertal, DA.ar kan worden 
verwacht, in afzienbaren tijd tot een millioen 
zal aangroeien, noodzakelijk is op ruimer schaal 
dan zulks voor kleinere of met meer natuur
schoon bedeelde gemeenten behoeft t e geschie
den, voor ontspanning en verpoozing gelegen
heid te schappen, terwijl anderzijds, bl ijkens de 
ingewonnen ambtsberichten, de oppervlakte in 
het plan, voor parken, sport- en recreatieter 
reinen enz. gereserveerd , niet uitgaat boven het 
geen in verschillende steden in het buitenland 
daarvoor aanwezig is en derhalve mogelijk is 
gebleken ; 

dat bovendien het algemeene plan langs zeer 
geleidelijken weg ten uitvoer zal worden gelegd, 
waardoor telken male de gelegenheid zal be
staan , b(j de vaststelling van de plannen in 
onderdeelen, welke voor die tenuitvoerlegging 
wordt vereischt, de fi nanrieele draagkracht in 
dat tijdvak onder het oog te zien ; 

dat door appellanten wijders bezwaar is ge
maakt tegen de aanwijzing van gronden voor 
landbouw en veeteelt en voor tuinbouw; 

dat dit bezwaar gegrond zou moeten worden 
geoordeeld, indien aan de hier bedoelde gronden 
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zonder meer een zoodanige bescemming ware 
gegeven, aangezien zij zich met de strekking 
van de Woningwi,t, voorzoover betrekkelijk op 
gemeentelijke wtbreidingsplannen, kwalijk zou 
verdragen; 

dat echter, blijkens de toevoeging : ,,en voor 
de uitoefening daarvan vereischte gebouwen" 
met deze bestemming kennelijk is bedoeld ter 
plaatse slechts die bebouwiug geoorloofd te ver
klaren. welke voor de uitoefening van land
bouw-, veeteelt- of tuinbouwbedrijven nood
zakelijk moet worden geacht, ; 

dat t egen deze beperkte bebouwing moge-
1 ijkheid in het onderwerpelijke geval geen over
wegend bezwaar bestaat, vermits de hierbe
doelde gronden, blij kens de stukken, reeds thans 
voor het aangegeven doel gebezigd worden, 
t,erwjjl zij, nog geheel buiten de sfeer der st ede
lijke bebouwing gelegen, naar te verwachten is, 
in de naaste toekomst niet voor zoodanige be
bouwing in aanmerking komen ; 

dat derhalve de eigenaren dezer gronden in 
het gebruik daarvan door het uitbreidingsplan 
niet worden belemmerd, terwijl er van waardE<
vermindering, hunner terreinen tengevolge van 
dit plan redelijkerwijze niet kan worden ge
sproken, zoodat, aantoonbare schade te hunnen 
op,.ichte niet aanwezig is ; 

dat ook tegen het aanwijzen van een tweede 
bestemming, die subsdiair zal gelden, zoolang 
geen plan in onderdeelen is vastgesteld, niet 
met grond bezwaar kan worden gemaakt, voor
zoover door deze "subsidiaire" bestemmjng aan 
de daarbij betrokken eigenaren de mogelijkheid 
wordt gelaten hunne gronden te gebruiken voor 
de doeleinrlen, waarvoor zij thans gebezigd 
worden en daardoor bij den imperatieven eisch 
van artikel 6, 2• lid, onder a, der Woningwet, 
eventueele schade voor de eigenaren tengevolge 
van het verminderen van de gebrwksmogelijk
heid van hunne terreinen wordt voorkomen ; 

dat intusschen tengevolge van de beperking 
van deze bestemming tot " landbouw en veeteelt 
en voor de uitoefening daarvan vereischte ge
bouwen" het daarmede beoogde doel niet in 
allen deele wordt bereikt, in het bijzonder niet 
ten aanzien van die gronden, welke thans voor 
andere doeleinden dim voor de uitoefening van 
landbouw of veeteeltbedrijven worden benut; 

dat bij handhaving van de voormelde be
stemming het den eigenaren dier gronden, in 
verband met artikel 6, 2• lid, onder a, der 
Woningwet, onmogelijk wordt gemaakt de 
daarop aanwezige gebouwen geheel of voor een 
gedeelte te vernieuwen, te veranderen of uit te 
breiden; 

dat aan dit bezwaar gevoeglijk had kunnen 
zijn t egemoetgekomen door de aanwijzing van 
een wat ruimere neven bestemming der ter
reinen, met name voor die doeleinden, waartoe 
zij reeds thans worden gebezigd ; 

dat hiertegen niet met grond kan worden aan
gevoerd, dat zoodoencle, waar het betr<>ft voor 
tuinbouw gebezigden grond, de gelegenheid zou 
worden opengesteld, met vergaande splitsing 
van t erreinen, het des betreffende gebied vol te 
bouwen met nieuwe tuinderswoningen, welke 
feitelijk gewone woningen zijn; 

dat immers de bouw van dergeljjke, niet aan 
een weg gelegen woningen in strijd is met de 
bestaande bouwverordening en zonder door 
het gemeentebestuur verleende vrijstelling niet 

tot stand kan komen, zoodat burgemeester en 
wethouders het in de hand hebben door weige
ring van vrijstelling ongewenschten nieuwbouw 
te keeren; 

dat burgemeester en wethouders van de hun 
verleende bevoegdheid tot- dusverre in voor
komende gevallen gebruik plegen te maken om 
vernieuwing na brand te bewerkstelligen ; 

dat zulks ook in den vervolge mogelijk moet 
blijven, hetgeen nitgesloten is, wanneer bij het 
uitbreidingsplan aan den desbetreffenden grond 
een geheef andere bestemming wordt gegeven ; 

dat hetzelfde bezwaar geldt ten aanzien van 
die gronden, waarop zich alreeds villa's of andere 
woningen dan wel gebouwen voor idustrieele 
doeleinden bevinden ; 

dat de bij het plan aan deze gronden gegeven 
nevenbestemming het onmogelijk maakt de 
daarop voorkomende bebouwing t e vernieuwen 
of t e veranderen ; 

dat het nu wel niet in de bedoeling van het 
gemeentebestuur zal hebben gelegen een en 
ander te verhinderen, maar dat niettemin van 
de gegeven bestemming dit het gevolg is ; 

dat dit bezwaar ook niet afdoende is t e onder
vangen door een eventueele toezegging de be
doelde gronden op te nemen in een plan in 
onderdeelen, waarbij de bestaande bestemming 
gehandhaafd wordt, aangezien, daargelaten nog, 
dat het lot van zoodanig plan verre van zeker 
is, daarmede geruime tijd kan zijn gemoeid, en 
de mogelijkheid geenszins is uitgesloten, dat de 
belanghebbenden inmiddels in hooge mate 
worden gedupeerd; 

dat het ten aanzien van dit punt door onder
scheidene appellanten naar voren gebrachte 
bezwaar mitsdien gegrond moet worden beoor
deeld; 

dat voor het overige de ingebrachte be
zwaren - behoudens ééne restictie - Ons niet 
steekhoudend voorkomen, althans niet dermate 
klemmend, dat daarin aanleiding zou kunnen 
worden gevonden mede uit dien hoofde aan het 

· plan de goedkeuring te onthouden ; 
dat, wat betreft het bezwaar t egen de gepro

jecteerde brug over zijkanaal I, geenszins is 
aangeto?,nd, dat deze in de toekomst overbodig 
zoude ZIJD; · 

dat, zoolang deze brug niet tot stand is ge
komen, er van directe schade voor de desbe
treffende belanghebbenden geen sprake is, ter
wijl, ingeval t e zijner tijd tot dezen bruggen
bouw mocht worden besloten, niet te verwach
ten is, dat niet in voldoende mate met de be
langen van de cheepvaart zal worden rekening 
gehouden; 

dat wellicht nog andere oplossingen mogelijk 
zijn, doch dat de door het gemeentebestuur ge
kozen oplossing niet zoodanig is, dat zij niet, 
zou kunnen worden aanvaard ; 

dat hetzelfde geldt ten aanzien van de brug 
over zijkanaal K, zoodat ook dit bezwaar on
gegrond zou zijn, ware het niet, dat op grond 
van het medegedeelde in de openbare vergade
ring van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, moet worden 
aangenomen, niet alleen dat vooralsnog geener
lei zekerheid bestaat, dat op den duur tot het 
aanleggen van deze brug zal worden overgegaan, 
maar zelfs dat de kans, dat zulks niet geschieden 
zal en het plan in dit opzicht niet zal worden 
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gehandhaafd, uitermate groot is ; 
dat met het oog hierop van het opnemen in 

het plan van de bierbedoelde brug, waarvan de 
biS deze aan~elegenheid betrokken appellanten, 
waardevermmdering van hunne perceelen duch
ten, in het belang van deze appellanten zonder 
overwegend bezwaar had kunnen zijn afgezien ; 

dat Wij het ten aanzien van deze brug ge-
opperde bezwaar mitsdien mede gegrond 
achten; 

dat, wat bet.reft de aangevoerde bezwaren, 
verband houdende me.t de raadsbesluiten onder
scheidenlijk betreffende het sticht"'n van een 
tweetal tuindorpen en het maken van een tunnel 
onder het IJ, op dezen grond het onderwerpe
lijke plan, tot de vaststelling waarvan de raad 
heeft besloten, hezwaaTlijk kan worden aange
vochten, vermits de bierbedoelde raadsbeslui
ten, blijkens hun inhoud, ~een andere strekking 
hebben dan een uitnoodigmg aan burgemeester 
en wethouders ter zake de noodige voorstellen 
bij den raad in te dienen, welke voorstellen als
dan nader zullen moeten worden overwogen ; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden gezegd, dat dA raad door deze besluiten 
reeds thans van de verwezenlijking van het 
onderwerpelijke plan (wat de hierbedoelde 
ooderdeelen betreft) zou hebben afgezien; 

· dat de bedoelde voorstellen, mochten zij 
worden aangenomen, mogelijk tengevolge zullen 
hebben, dat het voorliggende uitbreidingsplan 
te zijner tijd nog wordt herzien, doch dat bij rle 
volkomen onzekerheid, tot welke conclusies het 
gemeentebestuur uiteindelijk zal komen, daarin 
geen aanleiding kan worden gevonden het plan, 
zooitls het door den raad is vastgesteld en aan 
Ons oordeel is onderworpen, van de hand te 
wijun; ~ 

dat voorts versrhillende appellanten bezwaar 
hebben gemaakt tegen de bij het plan aan hunne 
gronden gegeven bestemmingen, aangezien die 
gronden zeer ·geschikt zouden zijn voor andere 
doeleinden, dan waarvoor zij zijn bestemd, met 
name van woonwijken, industrieterreinen, 
sportterreinen of anderszins ; 

dat echter, zooals hierboven alreeds is over
wogen, bij een uitbreidingsplan als het onder
havige, waarbij de groote lijnen voor de toe
komstige ontwikkeling der gemeente zijn uit
gestippeld aan de band van jarenlange voor
studie en diepgaand onderzoek, terwijl daarbij 
geen enkel onderdeel onoverwogen is opgezet, 
maar wetenschappelijk is gefundeerd, aan het 
op het algemeen gemeentebelang gerichte oor
deel van het gemeentebestuur meer beteekènis 
behoort t e worden toegekend dan aan de uiter
aard subjectieve zienswijze van de appellanten; 

rlat, wanneer aan Ons bovenvermeld be
zwaar, betreffende de "subsidiaire" bestemming 
alsnog zal zijn tegemoet gekomen, door het 
plan geen ontoelaatbaar nadeel wordt berok
kend, aangezien alsda.n, zoolang geen plannen 
in onderdeelen zijn vastgesteld, de be taande 
toestana feitelijk wordt bestendigd, terwijl, 
wanneer tot vastswlling van een plan in onder
deelen mocht worden overgegaan en de voor
melde tijdelijk aan de gronden gegeven bestem
ming'daardoor zal ophouden t e gelden, de eige
naren van de in een zoodanig plan begrepen 
terreinen, voorzoover zij tot doeleinden van 
openbaar nut mochten zijn bestemd, er rede-
1 ijkerw'jjze aanspraak op kunnen maken, dat 

tot onverwijlden aankoop of onteigening zal 
word.en ove.rgegaan, terwiil, indien het ge
meente bestuur daartoe niet bereid mocht wor
d.en gevonden, voor de belanghebbenden de 
gelegenheid openstaat tegen de vaststelling van 
het pla.n bezwo.ren in te bren~en en tegen even
tueele goedkeuring ervan biJ Ons voorziening 
te vragen; 

dat onder deze omstandie:heden de eisch, dat 
de gemeente reeds thans tot zoedanigen aan
koop of onteigening behoort te worrlen ver
plicht, niet kan worden gesteld ; 

dat de vraag nog onder het oog moet worden 
gezien, of de belanghebbende eigenaren niet in 
zooverre worrl.en telenrgasteld, dat ten aanzien 
van hunne terreinen de gemot-iveerde vnwach
ting bestond, dat zij in de naaste toekomst voor 
woningbouw zouden in aanmerking komen, 
zoodat, er in dit Op7icht van benadeeling zou 
moeten worden gesproken ; 

dat deze vraag evenwel ontkennend moet 
word.en beantwoord, vermits zij - gelijk hier
voren alreeds is overwogen - nog niet in de 
sfeer van bebouwing zijn gelegen ; 

dat eenige twijfel zou kunnen bestaan ten 
aanzien van de t erreinen, gelegen binnen het 
noordelijke verbindingskanaal aan de overzijde 
van het IJ, waar het betreft gronden, gelegen 
op afstanden van 500 tot 150 meter van dicht 
aaneengesloten bebouwde oppervlakten, op 
welke gronden de stadsuitbreiding reeds haar 
invloed in den vorm van waardevermeerdering 
zou hebben kunnen doen gelden ; 

dat nadere beschouwing echter leert, dat zulks 
niet het geval is ; 

dat de bedoelde gronden alle liggen in den 
Buikslotermeerpolder; dat de bebouwing van 
Amsterdam tot aan de ringvaart van dezen 
polder is genaderd en zich reeds naar links en 
na.ar rechts langs deze ringvaart begint uit te 
strekken, doch dat in den polder nog geen spoor 
van st edelijke bebouwing aanwezig is en het 
gemeentebestuur van Amsterdam reeds jaren 
lang - op goede gronden trouwens - zich op 
het standpunt heeft gesteld, dat in dezen diepen 
polder geen stedelijke bebouwing kan worden 
toegelaten ; 

dat door de Roomsch-Katholieke Parochie 
van den Heiligen Pancratius te Sloten-Osdorp 
als bezwag,r t egen de aan haar terrein ten noor
den van het dorp Sloten gegeven bestemming 
nog is aangevoerd, dat deze de t e zijner tijd 
noodige uitbreidi!,g van hare begraafplaats in 
den weg zou staan ; 

dat Oed. Rtaten daartegenover hebben ge
wezen op artikel 14, 2• lid, der wet van 10 April 
1869, S. 65, volgens welke bepaling een verlof 
tot het aanleggen van een bijzondere. begraaf
plaats ten behoeve van de leden eener kerke
lijke gemeente niet wordt geweigerd, dan wan
neer de aangewezen plaats niet voldoet aan de 
voorschriften der wet, waarmede kennelijk rle 
evengenoemde wet is bedoeld ; 

dat het bierbedoelde verlof, ook al zal het. 
om andere dan de zooeven vermelden reden 
niet mogen worden geweigerd, echter nog geen 
vrijbrief geeft, in strijd met de bepalingen der 
Woningwet ter plaatse gebouwen op te richten, 
ook al mogen zij met begrafenisdoeleinden in 
verband staan ; 

dat evenwel dit bezwaar geen aanleiding be
hoeft te geven het onderwerpelijke plan met 
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het oog op de daaraan aan het bedoelde terrein 
gegeven beRtemming af te keuren , aangezien, 
blijkens de stukken, de behoefte aan ver~roo
t ing van deze begraafplaats zich voor het oo&en
blik nog niet doet gevoelen, tnwijl, inr..;en 
hierin in de toekomst verandering mocht komen, 
daarin door een plaatseltike wiiziging va.n het 
uitbrPidingsplan kan worden voorzi0n, waar
tegen !:>l\jkens de toelichting op het ontwerp
plan, bi_j het gemeentebestuur geen principieele 
bedenking bestaat ; 

dat derhalve het door de appellanten aange
voerde 1,iet aan cle goedkeuring van het plan 
in den weg staat, met uitzondering van het 
hierboven vermelde, door Ons gegrond geoor
deelde bezwaar , betrekking hebbe.nde op de 
Onzes inziens te beperkte "subsidiaire" bestem
ming en het mede door Ons ge-grond geachte 
bezwaar betreffende de brug over het zij
kanaal K.; 

dat uit dien hoofde het bestreden besluit, 
van Ged. taten niet kan worden geha ndhaafd 
en aan het plan de goedkeuring alsnog behoort 
te worden onthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

1° . M. Knoop8 niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep ; 

2°. het bestreden besluit vau Geel. St,aten 
van Noordholla>1d van 22 Juli 1936. n°. 261, te 
vernietigen, en, uit hoofde als boven is aan
gegeven , aan het door den gemeenteraad van 
AmRterdam bij besl•.tit van 18 Juli 1935, n°. 359, 
va.stgestelde uitbreidingsplan alsnog goed ken ring 
te onthouden. 

Onze . linister van Binnenh.ndsche 7,aken is 
belast,, enz . (A . B. ) 

2 November 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet artt. 248 en 240w; Ambte
narenwet 1929 art. 3.) 

Nu aan de goedkeuring van Ged. Staten 
een wijziging der gemeentebegrooting wordt 
onderworpen, welke verband houdt met 
een uitgave, waar oe de gemeente zich ver
plicht meent op grond van het Ambtenaren
reglement, kan aan Ged. taten niet de 
bevoegdheid worden ontzegd om te onder
zoeken, of deze verplichting van de ge
meente inderdaad bestaat. De omstandig
heid, dat in de Ambtena renwet 1929 aan 
den ambtenaar het rech t is verleend om in 
bepaalde gevallen tegen een door een ad
ministratief orgaan genomen beslissing be
roep in te stellen bij in d eze wet nader aan
gegeven instanties brengt niet mede, dat 
Geel. Staten in de uitoefening van hun goed
keuringsrecht ten aanzien van de gemeente
begrooting zouden worden beperkt. 

Al moge het Ambtenarenreglement uit
vloeisel zijn van art. 125 2• lid der A. W. 
1929, zoo volgt daa ruit niet, dat eene uit
gave, waartoe de gemeenteraad zich op 
grond van dit reglement verplicht acht, 
zon zijn aan te m erken als een uitgave, 
door de A. W. 1929 zelve aan de gemeente 
opgelegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Baexem, namens den raad van die gemeente, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Lirnb,urg 
van 9 April 1937, N°. 3997/2 W. 2• afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit van 24 Maart 1937, tot wijziging van de 
gemeentebegrootiug voor den dienst 1936; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2:'i 
Augustus 1937, N°. 321 ; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Binuenlandsche Zaken van 28 October 1937 
N°. 27790, Afdeeling Binuenlandsch Bestuur: 

0. dat Geel. Staten van Limburg bij hun even
vermeld besluit hebben overwogen, dat bij het 
besluit van den raad der gemeente Baexem 
van 24 Maart 1937 o. m. aan de begrootiug van 
inkomsten en uitgaven dier gemeente voor het 
jaar 1936 onder Afdeeling I, Hoofdstuk II, volg
nummer 29a, der uitgaven , een post wordt toe
gevoegd, luidende : ,. uitkeering ingevolge het 
ambtenarenreglement" f 2756.14; dat dit be
drag betreft eene vergoeding, van gemeentewege 
toe te kennen ingevolge artikel 55 van het a mb
tenarenreglement der gemeente Baexem. in de 
kosten van verpleging van den secretaris tevens 
burgemeester dier gemeente in verband met een 
hem overkomen auto-ongeval ; dat het bedoelde 
artikel 55 luidt ab volgt: ,,1°. De ambtenaar, 
getroffen door een ziekte of ongeval, heeft rech t 
op kosteloo genees- en heelkundige hulp, voor 
zoover noodig verpleging in een ziekenhuis en 
ontvangst kosteloos de vereischte genees-, heel- , 
verband- en ontsmettingsmiddelen, voor zoover 
de risico daarvan uitgaat boven hetgeen, waa r
voor de ambtenaar zich in verband met ztine 
financieele draagkracht kan verzekeren bij een 
ziekenfond s. 2°. Indien ter volledig herstel, op 
voorstel van den controleerenden geneesheer, 
verpleging buiten de gemeente noodig is, za l 
dit geschieden voor rekening van de gemeente 
of zal de gemeente in de kosten dier verpleging 
tegemoet komen." ; dat, afgezien van de vraag, 
of in casu artikel 80, 2• lid, der gemeentewet 
geen beletsel vormt voor het verleenen der in 
het raadsbesluit omschreven uitkeering, naar 
de meening van hun college het voormelde 
artikel 55 hier geen toepassing kan vinden, aan
gezien de secretaris-burgemeest er zich t egen 
betaling van een betrekkelijk gering bedrag. 
dat zeer zeker niet zijne financieele draagkracht 
zou zijn te boven gegaan, t egen de gevolgen 
vau het hem overkomen ongeval had kunnen 
verzekeren ; 

dat van het besluit van Geel. Staten burge-
1neester en wethouders, ter uitvoering van een 
besluit va n den gemeenteraad van 30 April 
1937, bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoe
rende, dat bij den gemeenteraad tegen deze 
onthouding van goedkeurmg diverse bezwaren 
bestaan, welke luiden als volgt : 

1. Eerste bezwaar : dat de zaak, waarom 
het hier gaat, betreft de toepassiug van d e 
Ambtenarenwet 1929 en de t er uitvoering van 
die door den raad als "bevoegd gezag" vast
gestelde materieele rechtspositieregeling voor 
het personeel der gemeente Baexem ; dat de 
v01_-enbedoelde regeling, in het vervolg aan t e 
dmden als "het Ambtenarenreglement", inder
tijd geheel conform de wet is vastges teld en 
mitsdien rechtskracht heeft ; dat in de Ambte
narenwet -1929 de verschillende instanties zijn 
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aangewezen, die eene functie heb ben te vervullen 
in verband met de vaststelling en de uitvoering 
van de plaatselijke Ambtenarenreglementen; 
dat de taak van Ged. Staten tP-n aanzien van de 
gemeentelijke materieele rechtspositieregelin
gen, naar het oordeel van den raad, zeer be
pèrkt is, en zich in ieder geval niet uitstrekt tot 
het geven van interpretaties en beslissingen 
omtrent de toepassingen van de verschillende 
daarin verankerde materieele regelingen, zijnde 
het oordeel daarover door de wet overgelaten 
aan het daarbij betrokken administratief orgaan 
of, in hooger beroep, aan de desbetreffende ad
ministratieve beroepsinstanties en/of aan den 
ambtenarenrechter; dat het groote bezwaar 
van den gemeenteraad, welk bezwaar van zeer 
principieelen aard is, nu is, dat uit de motivee
ring van het aangevochten besluit van Gede
puteerde Staten blijkt, dat dit college zich 
rechtens en feitrlijk gaat plaatsen op den stoel 
van den Ambtenarenrechter, welken rechter 
de Ambtenarenwet-1929 bij uitsluiting heeft 
aangewezen om uitspraken te doen over de 
toepassing van de bepalingen der plaatselijke 
rechtspositieregeling voor het gemeenteperso
neel ; dat de gemeenteraad zelf, zooals gezegd, 
het administratieve orgaan is, dat heeft uit te 
maken of en in hoeverre in casu art. 55 van het 
Ambtenarenreglement zal moeten worden toe
gepast op den gemeente-secretaris ; dat dit 
administratief orgaan in het voorliggende geval 
deze vraag gedeeltelijk bevestigend heett be
antwoord en de belanghebbende ambtenaar 
zich bij die beslissing neeft neergelegd, althans 
niet in beroep is gegaan bij den Ambtenaren
re~hter; dat de gemeenteraad, deze uitspraak 
gedaan hebbende en gelden beschikbaar stel
lende om die uitspraak te honoreeren, een daad 
va.n zelfbestuur verricht, namelijk ter uit, oering 
van de Ambtenarenwet-1929, en niet een daad 
stelt, welke een uitvloeisel is van de gemeente
lijke autonomie ; dat het college van Ged. 
Staten èn naar de letter èn naar den geest der 
bepalingen van de Ambtenarenwet geen taak 
te vervullen heeft als administratieve beroeps
instantie of als rechter in ambtenarenzaken en 
de raad daarom van oordeel is dat Ged. Staten 
in het bestreden besluit ten onrechte rechtens 
en feitelijk optreden in de kwaliteit van admini
stratieve beroepsinstantie of als ambtenaren
rechter, althans in de motiveering van het 
besluit uitspraken neerleggen omtrent de be
teekenis en de toepassing van art. 55 van het 
Ambtenarenreglement, die alleen de raad (als 
zijnde het daarmede belaste administratief 
orgaan) of in beroep de ambtenarenrechter of 
in hooger beroep de Centrale Raad van Beroep 
kan doen ; dat, aangezien het besluit, door het 
administratief orgaan (de raad) genomen, in 
kracht van gewijsde is gegaan door en tengevol
ge van het feit, dat de belanghebbenrle ambte
naar daartegen geen beroep heeft aangeteekend, 
de krachtens dat besluit aan de ambtenaar 
toekomende uitkeering is te beschouwen als een 
uitgave, als bedoeld onder letter w van het 
art. 240 der gemeentewet, namelijk een uitgave 
door een bijzondere wet, in casu de Ambte
narenwet 1929, aan de gemeente opgelegd en 
ingevolge het bepaalde in het voornoemde 
art. 240 die uitgave op de gemeentebegrooting 
moet worden gebracht ; dat de gemeenteraad, 
die vooraf heeft uitgesproken, dat de uitkeering 

ex art. 55 van het Ambtenarenreglement aan 
den secretaris rechtens toekomt, het daarvoor 
benoodigde crediet heeft uitgetrokken in het 
door Ged. Staten niet goedgekeurd besluit van 
24 Maart 1937, tot wijziging der begrooting van 
inkomsten en uitgaven der gemeente voor het 
jaar 1936 ; dat aan Ged. Staten zeker het recht 
niet ontzegd kan worrlen om dat raadsbesluit 
te toetsen aan art. 240, letter w, van de ge
meentewet en na te gaan, of de uitgaaf op rle 
Ambtenarenwet is gebaseerd, doch dat de raad 
meent, dat het niet tot de competentie ,~n het 
college van Ged. Staten behoort, het besluit 
van het administratief orgaan, door dit orgaan 
krachtens de Ambtenarenwet-1929 genomen 
en in kracht van gewijsde gegaan, in administra
tief beroep of als ambtenarenrechter te beoor
deelen ; dat de raad om deze reden van oordeel 
is, dat Ged. Staten ten onrechte, althans op 
ondeugdelijke overwegingen, de goedkeuring 
aan het meergenoemde raadsbesluit - nood
zakelijk uitvloeisel van het door het administra
tief orgaan, krachtens de Ambtenarenwet-1929 
genomen besluit t er uitvoering van het op die 
wet gebaseerde Ambtenarenreglement, met 
nam e van art. 55 van dat reglement - hebben 
onthouden; 

II. Tweede bezwaar : dat Ged. Staten in de 
vierde overweging van hun besluit doen door
schemeren, dat art. 80, lid 2, der gemeentewet 
een beletsel zou vormen voor het verleenen der 
in het raadsbesluit omschreven uitkeering aan 
den gemeentesecretaris ; dat de raad deze 
stelling bij voorbaat meent te moeten betwisten 
en wel op de volgende gronden: 1°. dat de uit
keering door den betrokken ambtenaar niet 
wordt genoten als burgemeester, doch als secre
taris, zoodat, vermits art. 80, lid 2, slechts be
trekking heeft op den burgemeester, reeds uit 
dezen hoofde geen sprake kan zijn van toe
passelijkheid van dat artikel; 2°. dat eveneens 
toepasselijkheid van dat artikel is uitgesloten, 
omdat er geen sprake is van een "inkomen uit de 
gemeentekas" ; dat krachtens art. 55 van het 
Ambtenarenreglement de secretaris recht had 
op kostelooze genees- en heelkundige hulp enz. ; 
dat strikt rechtens de gemeente dus zelf die 
kosten rechtstreeks had moeten betalen ; dat 
dit niet is geschied ; dat de secretaris ze heeft 
voorgeschoten ten behoeve van de gemeente ; 
dat hier derhalve slechts sprake is van terug
gave aan den secretaris van door hem ten be
hoeve der gemeente voorgeschoten gelden ; 
30 _ dat ook uit art. 1 van Ons besluit van l 8 
November 1932, S. 540, juncto art. 69 van het 
Algemeen Rijksam bt.enarenreglement mag wor
den afgeleid, dat de Kroon zich bij de vaststel
ling van dat artikel op het standpunt stelde, 
dat de schadeloosstellingen en vergoedingen, 
waarover het in dat geval gaat, niet zijn te be
schouwen als "inkomen" in den zin van art. 80, 
lid 2, der gemeentewet ; dat, indien daarbij een 
andere opvatting had voorgestaan, art. 69 van 
het Algemeen Rijksam btenarcnreglement dan 
nooit op den burgemeester toepasselijk ver
klaard zou zijn kunnen worden ; dat de raad 
mitsdien van oordeel is, dat art. 80, lid 2, der 
gemeentewet hier geheel buiten beschouwing 
dient te blijven ; 

III. Derde bezwaar : dat Ged. Staten de 
onthouding hunner goedkeuring in hoofdzaak 
hebben gebaseerd op de overweging, dat, naar 
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de meening van hun college, art. 55 van het 
Ambtenarenreglement hier geen toepassing kan 
vinden. aangezien de secretaris-burgemeester 
zich tegen betaling van een betrekkelijk gering 
bedrag, dat zeer zeker niet zijne finan cieele 
draagkracht zou zijn te boven gegaan, tegen de 
gevolgen van het hem overkomen ongeval had 
kunnen verzekeren ; dat, afgezien van het feit, 
dat Ged. Staten hier ten onrechte als admini
stratieve beroepsinstantie (hetgeen zij hier niet 
zijn) ten aanzien van de rechtspositie van het 
personeel gaan optreden, de raad van oordeel 
is, dat tegen de meening, neergelegd in de voor
melde overweging van Ged . taten zeer ernstig 
bezwaar bestaat, omdat deze niet in overeen
stemming is met een redelijke interpretatie van 
het bepaalde in art. 55 van het Ambtenaren
reglement; dat de feiten immers de volgende 
zijn : dat de gemeente ecretaris op 25 April 
1934 voor een dienstreis (naar Provincialen 
Waterstaat) naar Maastricht reed; dat hij op 
de terugreis onder de gemeente Maasbracht 
werd aangereden door een onbekende vracht 
auto met als gevolg, dat de auto, waarin de 
secretaris zat, tegen een boom botste; dat de 
secretaris zwaar gewond werd en zijne over
brenging naar een ziekenhuis noodzakelijk was ; 
dat hij in het ziekenhuis negen maanden ver
bleef en aldaar door tien verschillende medici 
werd behandeld; dat de totale kosten, welke op 
de ziekenhuisverpleging enz . vielen, ±- f 3500.
hebben bedragen ; dat de gemeenteraad, na 
overleg met den secretari s, besloot bem een $e
deelte ad f 2756.14 te restitueeren ingevolge 
art. 55 van het Ambtenarenreglement: dat 
verder niet uit het oog is te verliezen, dat de 
secretaris niet was een regelmatig autorijder 
en dat de wagen, waarin hij reed, eigendom 
was van zijn zwager; dat bij toetsing van deze 
feiten aan het bepaalde in art. 55, men tot de 
volgende conclusies komt : dat volgens art. fi5 
de secretaris recht had op kostelooze genees
kundige en heelkundige hulp, ziekenhuisverple
ging enz. ,,voor zoover de risico daarvan uitgaat 
boven hetgeen, waarvoor de secretaris zich in 
verband met zijn financieele draagkracht, kon 
verzekeren bij een ziekenfonds" ; dat de vraag 
nu is, waarvoor de secretaris zich kon verzekeren 
bij een ziekenfonds; dat, afgezien van de vraag, 
of het mogelijk was geweest voor den secretaris 
zich bij een ziekenfonds te verzekeren, toch in 
ieder geval vast stnnd, dat hij zich bij een zieken
fonds niet kon verzekeren tegen ongevalle!' ; 
dat, zelfs al kon hij zich bij een ziekenfonds 
verzekeren tegen kosten van ziel:enhuisverple
ging, dit slechts betrekking zou kunni>n hebbi>n 
op het no~rnale risico, dat de secretaris liep, 
dus zoo ongeveer terzake vAn die kosten - een 
zeer aanmerkelijk deel van de zieken!e111s
kosten - welke hij voor eigen rekening heeft 
genomen ; dat de verzekering bij ziekenfondsen 
zich in den regel beperkt tot de dokter - en 
apoth<,kerskosten; dat een tweede mogelijkheid 
is, dat de secretaris zich voor zieke,--huisverple
ging had verzekerd bij een maa tschappij voor 
ziekenhuisverpleging; dat dit echter ook in het 
onderhavige geval tegen een maximum zou 
zijn, dat zeer ver ligt beneden de verpleegdagec, 
die in casu noodig waren, en wel maximum 56 
verpleegdagen ; dat de derde mogelijkheid was, 
dat de secretaris zich verzekerde tegen een 
ongeval en wel voor een uitkeering per dag, doch 

dat geen enkele ambtenaar, die normaal zonder 
gevaren-risico is, zich tegen ongevallen ver
zekert, te minder, waar de ambtenaar, die 
ambtshalve aan gevaren onderworpen is, in den 
regel van rechtswege onder de bepalingen der 
Ongevallenwet valt, terwijl bovendien de uit
keering uit die ongevallenverzekering zeker 
normaal niet voldoende zou kunnen zijn om 
dergelijke kosten te dekken, als in het onder
havige geval voortvloeiden; dat de eenigr 
conclusie dan ook is, dat in casu een geval van 
dergelij ke abnormaal hooge kosten aanwezig is, 
dat redelijkerwijze van geen enkel ambtenaar 
in Nederland verwacht kan worden, dat hij 
zich door verzekering dekt tegen een risico, als 
in dat kostenbedrag tot uitdrukking komt; dat 
niemand binnen de perken der rechtvaardigheid 
en billijkheid zal blijven, die van den gemeente
secretaris van Baexem meent te kunnen ver 
wachten, dat hij zich (ware het p ractisch dan al 
mogelijk!) door eene verzekering dekt tegen 
dergelijke kosten, als in casu zijn deel zijn ge
worden ; dat dit gelijk zou sta.an met het ab
normale en onredelijke van een secretaris van 
een dorpsgemeente t e vergen ; dat het niet denk
baar is, dat, indien deze kwestie ter beslissing 
werd voorgelegd aan de competente beroeps
instantie, welke volgens de Ambtenarenwet-
1929 over de toepassing van het Ambtenaren
reglement in hoogste instantie heeft te beslissen, 
deze instantie een dergelijken eisch aan den 
gemeentesecretaris zou stellen met het oog op 
de toepassing van art. 55 van het Ambtenaren
reglement; 

0. dat, nu in het onderwerpelijke geval aan de 
goedkeuring van Ged . Staten van Limburg een 
wijziging van de begrooting der gemeente 
Baexem voor het jaar 1936 wordt onderworpen, 
welke verband houdt met een uitgave, waartoe 
deze gemeente zich verplicht meent op grond 
van het Ambtenarenreglement dier gemeente, 
aan Ged. Staten niet de bevoegdheid kan worden 
ontzegd om te onderzoeken, of deze verplichting 
van de gemeente inderdaad bestaat, zulks t e 
meer, nu het hier een uitgave ten bedrage van 
f 2756.14- betreft, hoedanig bedrag voor een 
gemeente als de onderhavige, wier begrooting 
voor den gewonen dienst voor 1936 in inkomsten 
en u itgaven f 11292.44- beloopt, niet onaanzien
lijk is te noemen ; 

dat de gemeenteraad in beroep weliswaar 
aanvoert, dat, wanneer Ged. Staten een zoo
danig onderzoek instellen, zij zich rechtens en 
feitelijk plaatsen op den stoel van den Ambte-. 
narenrechter, doch dat zulks niet opgaat; 

dat toch de omstandigheid , dat in de Ambte
narenwet-1 929 aan den ambtenaar het recht is 
verleend om in bepaalde gevallen tegen een 
door een administratief orgaan genomen be
slissing beroep in te stellen bij, in deze wet 
nader aangegeven, instanties, nimmer kan 
medebrengen, dat Ged. Staten in de uitoefening 
van hun goedkeuringsrecht ten aanizen van 
de gemeentebegrootingen zouden worden be
perkt; 

dat de gemeenteraad er ook nog op wijst, dat, 
nu zijn besluit tot het toepassen van art. 55 
van het Ambtenarenreglement in kracht van 
gewijsde is gegaan door en tengevolge van het 
feit, dat de belanghebbende ambtenaar daar
tegen geen beroep heeft aangeteekend, de 
krachtens dat besluit aari den ambtenaar toe-
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komende uitkeering is t e beschouwen als een 
uitgave, bedoeld onder let ter w van art. 240 
der gemeentewet, namelijk een uitgave door 
een bijzondere wet, in casu de Ambtenarenwet 
1929, aan de gemeente opgelegd, hoedanige 
uitgave ingevolge het evenbedoelde art. 240 
op de gemeentebegrooting moet worden ge
bracht, doch dat zulks niet juist is t e a chten ; 

dat, al moge het Ambtenarenreglement der 
gemeente Baexem een uitvloeisel zijn van het 
bepaalde in art . 125, 2• lid, der Ambtenarenwet -
1929, hieruit niet volgt, dat eene uitgave, waar
t oe de gemeenteraad zich op grond van dit 
reglement verplicht acht, zou zijn aan t e merken 
als een uitgave, door de Ambtenarenwet -1929 
zelve aan de gemeente opgelegd ; 

0. dat Ged. Staten nu naar Ons oordeel te
recht hebben overwogen, dat art. 55 van het 
Ambtenarenreglement der gemeente Baexem, 
op grond van welk artikel deze gemeente zich 
tot het verri chten van de hiervoor vermelde 
uitgave verplicht acht, in het onderwerpelijke 
geval niet van toepassing is ; 

dat immers op grond van de stukken moet 
worden aangenomen, dat de betrokken ambte
naar zich t egen betaling van een bedrag, dat 
zijn financieele draagkracht niet t e boven gaat, 
volledig had kunnen verzekeren tegen de ge
volgen van het hem overkomen ongeval ; 

dat de gemeenteraad wel aanvoert, dat hier 
een geval van derge]jjk abnormaal hooge kosten 
aanwezig is, dat redelijkerwijze van geen enkel 
a mbtenaar kan worden verwacht, dat hij zich 
door verzekering dekt tegen een risico, als in 
dat kostenbed rag tot uitdrukking komt, doch 
dat dit betoog reeds hierom moet falen, omdat, 
naar uit de ontvangen ambts berichten valt af 
t e leiden, het in het geheel niet noodig ware 
geweest, dat de bedoelde kost en t ot een zoo 
a bnormale hoogte zijn gestegen ; 

dat onder deze omst andigheden moet worden 
aangenomen, dat Ged. Stat en van Limburg 
terecht hunne goedkeuring aan de onderhavige 
begrootingswijziging hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verst aan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

8 Novemher 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Visscherijwet art. 17, ]jd 3b.) 

In den algem. maatregel van bestuur van 
26 F ebr. 1934, S. 79, wordt overwogen, dat 
de wensche]jjkheid ia gebleken om de daarin 
genoemde wateren (waaronder de i. c. be
doelde Bleiswijksche- of R ottemeren) t er 
bevordering van de vischcultuur uit te 
zonderen van die, waarin op grond van het 
bepaalde in art. 17, lid 3, letter b van de 
Visscherijwet zonder schriftelijke vergun
ning van den rechthebbende op het visch
recht, met één hengel mag worden gevischt. 

Niet is in t e zien, op welken grond aan 
deze aanwijzing het karakter van maatregel 
"ter bevordering van de vischc~tuur" zou 
kunnen worden ontzegd, nu immers de 
mogelijkheid niet kan worden ontkend, dat 
alleen reeds het weren van hengelaars aan 
de vischcultuur in het betrokken water ten 

goede komt, afgescheiden dus van positieve 
maatregelen t ot verbetering van den visch 
stand. De vraag of in een bepaald geval de 
maatregel aan zijn doel beantwoordt staat 
niet ter beoordeeHng van den rechter. 

Op het beroep van C. M. , houtbewerker te 
Scheveningen, requirant van cassatie tegen 
een te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr. 
Rechtbank te Rotterdam van 14 Mei 1937, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van eene door het K a ntongerecht te Gouda 
op 3 Maart 1937 gedane ui tspraak, requi rant 
ter zake van " Visschen in een water , waarvan 
een ander de rechthebbende op het vischrecht 
is, zonder voorzien te zijn van diens schrifte
lijke vergunning, vermeldende de dagteeke
n ing der uitreiking, den geldigheidsdunr en de 
opgave va n het wate r en de visscherij , waar
voor de vergunning geldt" , met aanha ling van 
de artt. 2, 17, 1, 31 , 41 der Visscherijwet 1931. 
S. 410, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van een gulden en een dag vervangende 
hechtenis. 

De H ooge Raa d, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Tave rne · 
Gelet ~P het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: Schennis, 
al tha ns verzuim van toepass ing van de artt. 
358, 359 Sv. , schennis, a lthans verkeerde toe
pass ing va n art. 17 der Visscherijwet en art. 
11 Al gemeene Bepalingen ; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding ten laste van requi 
rant is bewezen verkl aard, met qualificatie en 
stra fo plegging als voormeld, dat hij te Lieven
huizen op 23 Augustus 1936 omstreeks 9½ uur 
in het binnenwater, de Bleiswijksche- of Rotte
meren terwijl op het vischrecht van dat water 
een ander dan verdachte rechthebbende was, 
een hengel te water heeft gebracht en opge
haald, ronder da t hij voorzien was van een 
schriftelijke vergunning van den rechthebben
de, vermeldende de dagteekening der ui t rei
king, den geldigheidsduur en de opgave van 
het water en de visscherij, waarvoor die ver
gunni ng gold ; 

0. dat de R echtba nk, ten aanzien van de 
vraag, of dit bewezene stra fbaa r is, het na
vol gende heeft overwogen: 

" Verdachte heeft betoogd, dat dit feit niet 
st ra fbaar is, omdat voor bedoeld water op het 
verbod van a rt . 17 1 de uitzondering va n ar t. 
17 3 onder b der Visscherijwet geld t voor het 
visschen met een hengel, terwijl de toepass ing 
door de K roon van de beperking va n die ui t
zonder ing tot de wateren in de artt. 577 en 
5 79 B . W . bedoeld, welke niet bij algemeenen 
Maatregel van Bestuur ter bevordering van de 
vischcul tuur zijn aangew<!zen, onwettig zou zijn , 
immers voor het onderwerpelijke water nutte
loos. 

Waar echter op grond van art. 17 3 onder b 
der Visscherijwet bij K oninklijk Besluit van 
26 Februari 1934, S. 79, gewijzigd bij Ko
ni nklij k Besluit van 8 F ebruari 1935, S. 43. 
de Bl eiswijksche- of Rottemeren ter bevorde
ring van de vischcultuur zijn uitgesloten voor 
het vrij bevisschen met een hengel, is het te 
laste gelegde en bewezenverkl aarde s1;rafbaar 
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te achten. De beoordeeling van het nut van 
dezen maatregel toch valt buiten de bevoegd
heid van den Rechter;" 

0. dat bij de toelichting van het middel is 
betoogd, dat requirant niet aan de Rechtbank 
heeft gevraagd te beoordeelen het nut van 
bedoelden maatregel, doch wel te beantwoor
den de vraag, of die maatregel is, wat deze, 
wi l het hengelverbod ten aanzien van de Bleis
wij k che- of Rottemeren geldig zijn, volgens 
art. 17 , lid 3 onder b, der Vi scherijwet 1931, 
S. 410 wu moeten zijn , n.l. een maatregel ter 
bevordering van de vischcultuur; dat, indien 
zu lks al het geval kan zijn, wanneer visch 
wordt uitgezet, dit zeker niet wo is, wanneer, 
woals hier, volgens de ter terechtzitting afge
legde verklaringen, het geval .is, snoekbroed 
wordt uitgezet; dat immers daarmede alleen 
verbetering van den snoekstand wordt beoogd, 
wodat daardoor de maatregel geenszins kan 
zijn gewettigd ; 

0. dienaangaande: 
dat omtrent het uitzetten van snoekbroed in 

de h ierbedoelde wateren door de Rechtbank 
niets is vastgesteld, wodat reeds hierom, het
geen door requirant op dit punt is aangevoerd, 
in cassatie buiten beschouwing moet bi ij ven; 

0. dat in den hier toegepa ten algemeenen 
maatregel van bestuur van 26 Februari 1934, 
S. 79 - aangevuld bij Kon inklijk Besluit van 
8 Februari 1935, S. 43 - wordt overwogen, 
dat de wenschelijkbeid is gebleken om de 
daarin genoemde wateren (waaronder de in 
deze telastlegging genoemde) ter bevordering 
van de vischcultuur uit te wnderen van die, 
waarin op grond van het bepaalde in art. 17, 
lid 3, letter b van de Visscherijwet, zonder 
schriftelijke vergunning van den rechthebbende 
op het vischrecht, met één hengel mag worden 
gevischt; 

0. dat niet is in te zien, op welken grond 
aan deze aanwij zing het karakter van maat
regel "ter bevordering van de vischcultuur" 
zou kunnen worden ontzegd, nu immers de 
mogelijkheid niet kan worden ontkend, dat 
a ll een reeds het weren van hengelaars aan de 
vi schcultuur in het desbetreffende water ten 
goede komt, afgescheiden dus van positieve 
maatregelen tot verbetering van den visch
stand, terwijl de vraag, of in een bepaald 
geval de uitgevaardigde maatregel aan zijn 
doel beantwoordt, niet ter beoordeeling staat 
van den rechter; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Lier. Ren.] 

(N. J.) 

8 November 1937. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Geldersche reclameverordening art. 
l ; B. W. art. 625.) 

In zijn betoog, dat de Geldersche reclame
verordening het vertoonen van drukwer
ken zou verbieden op het geheele grond
gebied eener als landelijk aangewezen ge
meente, ook indien men er mede loopt of de 
drukwerken op een wagen rondrijdt, daar 

ook hierdoor de onroerende grond, waarop 
men loopt of rijdt tot reclame wordt gebe
zigd, geeft req. aan de Verordening een te 
ruime strekking, daar toch het loopen of 
rijden met reclame-drukwerken over den 
grond niet onder alle omstandigheden als 
het bezigen van dien grond tot reclame is 
te beschouwen. 

Art. 1 van genoemde reclame-verorde
ning maakt geen melding van eenigen 
tijdsduur noch onderscheid tusschen de 
doeleinden, waarvoor "reclame" wordt 
gemaakt. Waar de verordening strekt tot 
wering van ontsierende redame, zoude het 
geen zin hebben, hare werking te beperken 
slechts tot die "reclame", waarmede winst
bejag wordt beoogd. 

Ve. n strijd van art. 1 met art. 625 B . W . 
is geen sprake, daar het vrij genot en de 
beschikking over den eigendom, behoudens 
de betrokken beperlting, niet worden aan
getast. 
(Adv.-Gen. van Lier kan zich alleen niet 
vereenigen met de opvatting van den Kan
toor., dat elke aankondiging een reclame 
zou zijn.) 

Op het beroep van W . 0 . A. K ., zonder be
roep te Buurmalsen, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van het Kantongerecht te 
Utrecht van 12 Mei 1937, waarbij requirant, 
met aanhaling der artt. 1 juncto 4 der Gel
dersche Reclame Verordening - in verband 
met het Besluit van de Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 7 April 1936 N°. 226, 23, 
91 Sr., 130, 140 en 141 van de Provinciale 
Wet, 23 der wet van 15 Apri l 1886, S . 64 
benevens de wet van 25 Mei 1880, S . 86, ter 
zake van: ,,behoudens het in art. 2 der ver
ordening bepaalde, in de Provincie Gelder
land een onroerend goed gedeeltelijk tot re
clame bezigen, terwijl dat onroerend goed is 
gelegen in een gemeente, welke, overeenkom
stig het tweede I id van genoemd art. 1. als 
landel ijk is aangewezen", is veroordeeld tot 
een geldboete van drie gulden en vervangende 
hechtenis van één dag; (Gepleit door Mr. 
A. J . van Vessem). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van L ier. 

De Kantonrechter te Utrecht verklaarde be
wezen, dat requirant op 24 April j.l. des voor
middags omstreeks te 9 uur, te Buurmalsen 
een a ldaar gelegen onroerend goed, namelijk 
een woning, gedeeltelij k tot reclame heeft 
gebezigd, door op de omheining van een bornes 
van die woning aanwezig te hebben vier pla
ten, op elk waarvan een manspersoon was 
afgebeeld (hoofd, schouder(s) en borst), met 
op den achtergrond een fabriek of een wei
of bouwland met ploeg, en op elk waarvan 
stond te lezen: ,,Ik stem Mussert", welke 
afbeeldingen van manspersonen en welke 
woorden respectievelijk duidelij k zichtbaar en 
1 eesbaar ,:,:aren vanaf een openbaren weg, 
zulks terw1Jl het geheele grondgebied van ge
noemde gemeente overeenkomstig het tweede 
lid van art. 1 der Geldersche R eclameveror
dening als "landelijk" was aangewezen en 
terwijl met betrekking tot deze reel ame 'niet 
aanwezig was een der om tandigheden, be-
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doeld in a rt. 2 van genoemde verordening. 
Met toepassing enz. 
Namens requirant zijn bij ple idooi twee 

middelen van cassatie voorgesteld n.l.: 
,.1. Art. 1 der Geldersche reclameverorde

ning, bepalende, dat het verboden is: ,.een 
onroerend goed of eenige zaak, daarop aan
wezig, op welke wijze ook, hetzij geheel of 
gedeeltelijk, tot reclame te bezigen of daartoe 
te bestemmen, indien dat onroerend goed is 
gelegen in een gemeente, welke, of in een 
gedee lte van een gemeente, hetwelk, overeen
komstig het tweede lid van dit artikel als 
,.landelijk" is aangewezen", 

is niet verbindend als zijnde in strijd met 
art. 7 der Grondwet. 

2. S., althans v. t. van art. 1 der Gelder
sche reclameverordening." 

De artt. 1 en 2 van de Verordening tot het 
weren van ontsierende reclame in de lande
lijke gedeelten der gemeenten in Gelderland, 
luiden: 

Art. 1. 1. Behoudens het in art. 2 bepaalde, 
is het verboden een onroerend goed of eenige 
zaak, daarop aanwezig, op welke wij ze ook, 
hetzij geheel of gedeeltelijk, tot reclame te 
bezigen of daartoe te bestemmen, indien àat 
onroerend goed is gelegen in een gemeente, 
welke, of in het gedeelte van een gemeente, 
hetwelk, overeenkomstig het tweede I id van 
dit artikel als "landelijk" is aangewezen. 

2. Gedeputeerde Staten wijzen, na overleg 
met het Gemeentebestuur, aan, of een ge• 
meente in haar geheel of gedeel telijk a,Is " lan
delijk" wordt aangemerkt en stellen in het 
laatste geval de omschrijving van het " lan
delijk" gedeelte vast. 

Art. 2. De verbodsbepaling van het vorige 
artikel geldt niet de reclame voor zaken, die 
worden vervaardigd op of in het betrokken 
onroerend goed, noch de reclame in het deel 
van een onroerend goed, hetwelk als winkel 
wordt gebrui kt, noch de reclame in een ge• 
bouw, welke niet van den openbaren weg 
zichtbaar is. 

Wat de eerste grief betreft, is omtrent het 
ook voor den Kantonrechter gevoerde verweer, 
dat de verordening inbreuk maakt op het 
grondwettelijk recht van vrijheid van druk
pers, in het vonnis overwogen: dat de Kan
tonrechter van meening is, dat dit niet het 
geval is; dat de Provinciale Staten in het 
provinciaal belang en zu lks om ontsiering van 
de landelijke schoonhei d door reclame tegen 
te gaan, hueft bepaald, dat, voor wover door 
Gedeputeerde Sta ten eene gemeente in hare 
provincie als landelijk is aangewezen, het aan
wezig zijn van die reclame is verboden, op de 
wijze a ls in voornoemd art. 1 bepaald; dat 
de Provinciale Staten hierdoor niet de be
voegdheid hebben overschreden, hun door de 
Provinciale wet gegeven, doch in het belang 
der provincie slechts het zichtbaar stellen 
voor het publiek van reclamemiddelen, waar
onder ook gedrukte stukken kunnen vallen, 
voor een klein deel heeft beperkt; 

dat art. 7 der Grondwet hiertoe de mogelijk
heid heeft overgelaten, blijkens de beperking: 
,.behoudens ieders verantwoordel ijkheid vol
gens de Wet"; 

dat de Provinciale Staten van Gelderland 
bij voornoemde verordening niet hebben ge• 

L. 11137. 

regeld een onderwerp van a lgemeen Rijks
belang; 

dat wij voornoemde verordening dan ook 
verbindend achten. 

Bij de toelichting van het eerste middel van 
ca satie is betoogd, dat daar de gemeente 
Buurmalsen in haar geheel " landelijk" is ver• 
klaard, het in de geheele gemeente Buurmal
sen is verboden een onroerend goed of eenige 
zaak daarop aanwezig, op welke wijze ook, 
hetzij geheel of gedeeltelijk tot reclame te 
bezigen of daartoe te bestemmen. Hierdoor 
verbiedt de verordening op het geheele grond
gebied der gemeente bepaalde drukwerken te 
vertoonen. Ook indien men er mede loopt of 
de drukwerken op een wagen rondrijdt. Want 
ook hierdoor wordt de onroerende grond, 
waarop men loopt of rijdt, tot reclame ge• 
bezigd. Volgens Uwe constante opvatting, is 
een wodanig ver gaand verbod in strijd met 
art. 7 der Grondwet. 

Ik kan niet toestemmen, dat wanneer op een 
weg reclame-drukwerk verspreid wordt, die 
weg of de persoon die het drukwerk verspreidt, 
of de wagen, waarop het drukwerk aanwezig 
is, geheel of gedeeltelijk tot reclame wordt 
gebezigd of bestemd. De verordening laat in 
het a lgemeen de bevoegdheid tot versprniding 
van drukwerk onverkort, en verbiedt a lleen 
één wijzP- van bekendmaking, welke het land
schap ontsiert. H et provinciaal bestuur is 
hiertoe bevoegd en ik acht het beginsel der 
drukpersvrijheid door de verordening niet aan
getast. Ik merk bovendien op, dat in de 
telastlegging niet wordt gesproken over "druk
werk". 

Met het andere middel wordt geklaagd over 
onjuiste toepassing van gemeld art. 1. Bij 
pleidooi is aangevoerd, dat de platen niet het 
karakter hadden van reclame, dat het "bezi. 
gen" van een onroerend goed tot reclame 
afhangt van de proportie, van de tijdsduur 
en beoogd winstbejag, en ook dat niet elke 
"aankondi ging" een reclame is, woals de 
Kantonrechter heeft aangenomen. 

In het aangeva ll en vonnis is overwogen, dat 
wij niet de meening van den verdachte kunnen 
deelen, dat voornoemde verordening a lléén 
wu betreffen reclame voor handelsdoeleinden, 
daar dit niet uit de bewoordingen der veror
dening blijkt en onder het woord reclame in 
het spraakgebruik wordt verstaan: ,.aankon
diging"; 

dat wij evenmin uit de bewoordingen van 
genoemde verordening kunnen lezen, dat de 
Provinciale Wetgever alléén op het oog had 
reclame (aankondiging) voor langen duur en 
niet die voor korten duur" of dat a lleen 
reclame verboden wu zijn, welke niet s ier
lijk is; 

wat dit laatste betreft, dat de Provinciale 
Wetgever blijkens het opschr ift van de ver
ordening kennelijk van de opvatting is uitge
gaan, dat reclame altijd ontsierend is voor 
de omgeving, gesteld ,_.elfs, dat het reclame
middel op zich zelf wel sierlijk was; 

dat de verordening dan ook niet aan den 
rechter heeft overgelaten te oordeelen of het 
reclamem iddel zelf ontsierend was met betrek
king tot het onroerend goed, doch elke recla
me heeft verboden op de wijze als voormeld; 

dat de verkiezingspropaganda hierdoor wel 
26 
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van een propagandamiddel verstoken is, doch 
dit voor ons a ls eene niet ter zake dienende 
omstandigheid is aan te merken, en de onder
vinding heeft geleerd, dat nog tallooze andere 
middelen voor propaganda overblijven. 

Ik vereenig mij met de opvatting van den 
Kantonrechter, behoudens wat betreft diens 
meening, dat elke aankondiging een reclame 
zou zijn. Terecht wordt hiertegen opgekomen. 
Een naambord, een aankondiging van het 
te koop of te huur zijn en dergelijke zijn wel 
aankondigingen maar geen reclame. Onder 
reel ame is een aanprijzing van iets of iemand 
te verstaan. Uit hetgeen bewezen is verklaard, 
volgt, dat requirant door de borden of platen 
heeft aangeprezen op een bepaalden persoon 
te stemmen en voor dezen aldus reclame ge
maakt heeft, terwijl door de verordening elke 
reclame ter plaatse, a ls het landschap ont
sierend, wordt verboden. Door toepass ing van 
het verbod ook ten aanzien van deze reclame, 
acht ik de verordening niet ve~keerd toege
past. 

De geuite bezwaren geven alwo m. e. geen 
aanl eiding tot cassatie en ik concludeer tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

van der M eulen; 
Gel et op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende : (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van requirant 
is bewezen verklaard, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dat hij enz. (zie 
conclusie) ; 

0. dat de artt. 1 en 2 der voormelde provin
ciale Verordening luiden als volgt: (zie con
clusie); 

0. dat het eerste middel aldus is toegelicht, 
dat deze verordening het vertoonen van druk
werken verbiedt op het geheele grondgebied 
eener als landelijk aangewezen gemeente, ook 
indi en men er mede loopt of de drukwerken 
op een wagen rondrijdt, daar ook hierdoor de 
onroerende grond, waarop men loopt of rijdt, 
tot reclame wordt gebezigd; 

0. dat echter aldus aan de verordening een 
te ruime strekking wordt gegeven, daar toch 
het loopen of rijden met reclame-drukwerken 
over den grond niet onder alle omstandig
heden a ls het bezigen van dien grond tot 
reclame is te beschouwen en reeds hierom het 
middel geen doel kan treffen; 

0. dat bij de toelichting van het tweede 
middel is betoogd, dat hier geen reclame aan
wezig is, daar de verhouding tusschen platen 
en huis zoodanig was, dat van reclame niet 
kan worden gesproken, dat ook het elemeqt 
tijdsduur ontbreekt en voorts omdat bij het 
maken van reclame een element van winst
bejag aanwezig is, dat hier ontbreekt; 

dat het middel, voorzoover het steun zoekt 
in een beweerde verhouding tusschen platen 
en huis, reeds hierom niet tot cassatie kan 
leiden, omdat te dien aanzien de feitelijke 
grondslag ontbreekt; dat voorts voormeld art. 
1 geen melding maakt van eenigen tijdsduur, 
noch onderscheid tusschen de doeleinden, waar
-·oor "reclame" wordt gemaakt; dat, waar de 

verordening strekt tot wering van ontsierende 
reclame, het geen redelijken zin zoude hebben, 
hare werking te beperken slechts tot die "re
clame" , waarmee winstbejag wordt beoogd; 

dat wordt art. 1 verstaan als hooge,· aange
geven, het niet, gelijk bij pleidooi ten on
rechte is aangevoerd, strijdt met art. 625 B. 
W., daar toch het vrij genot en de beschik
king over den eigendom, behoudens voormelde 
beperking, niet worden aangetast; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

8 November 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905, art. 2, 3°.) 

De voorwaarden, voorkomende op de be
wijzen van deelname houden duidelijk in, 
dat uitsluitend gerequireerden de oorspron
kelijke stukken onder zich kregen en dat 
de leden der z.g. ,.clubs" aan de obligaties 
ontleende rechten slechts konden doen 
gelden op vertoon van bewijs van deelname, 
hetgeen medebrengt, dat, die bewijzen van 
deelname, door middel van welke gereq . de 
deelneming in de bij dagv. genoemde pre
mieleening openstelden, zijn certificaten 
in den zin van art. 2 sub 3°. Loterijwet 
wet 1905. (Anders Advoc'lat-Generaal van 
Lier.) 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Arr .
Rechtbank te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 22 April 1937, waarbij in hooger 
beroep werd vernietigd een vonnis van den 
Kantonrechter te 's-Gravenhage van 15 Sept. 
1936, bij hetwelk: 1 °. C. A. A. , assuradeur, 
en 2°. H . C. A. G. , ronder beroep, beiden 
wonende te 's-Gravenhage, ter zake van : ,,het 
openstellen van de deelneming in een prem ie
leen ing door middel van het afleveren van 
certificaten, recht gevende op den gedee lte
lijken e igendom van een oorspronkelijk aan
deel in die premieleening", met aanhaling van 
de artt. 1, 2, 6 en 6bis der Loterijwet 1905, 
23 en 91 Sr., werden veroordeeld, ieder tot 
een geldboete van vijftig gulden en een ver
vangende hechtenis van twintig dagen; heb
bende de R echtbank, na bewezen verklaring 
van het to laste gelegde met dien verstande 
als in het vonnis vermeld, dat bewezene niet 
strafbaar verklaard, en gerequireerden te dier 
zake van alle rechtsvervolging ontslagen. 

Conclus ie van den Adv.-Ge n. vau Lier. 

Rechtdoende in hooger beroep verklaarde 
de Rechtbank alhier, met vernietiging van het 
in eersten aanleg gewezen vonnis, bewezen 
dat gerequireerden te zamen en in vereeniging 
in en omstreeks de maand Mei 1936 te 's-Gra
venhage de deelnem ing in de premieleening 
" Empmnt à Lots 1932 d'un milliard de francs 
du Royaume de Belgique" op den navolgen
den voet hebben opengesteld : 

als beheerende vennooten van de comman
ditaire vennootschap Algemeen N ederland ch 
Kantoor voor Administratie stelden zij voor 
het publiek de gelegenheid open om lid te 
worden van e,m cl ub tegen een contribu tie 
van f 1. 75 per jaar, voor welke club dan door 
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hen 1 obligatie van bedoelde leening werd 
aangekocht. De obligatie werd dan eigenclom 
van de leden der club gezamenlijk elk voor 
een gelijk aandeel , maar werd bewaard door 
verdachten. Ook voerden verdachten alle in 
verband met deze operatie vereischt beheer 
voor de clubs, die geene1·lei ander orgaan 
noch rechtspersoonlijkhe id bezaten. Aan elk 
dei· leden van een club gaven verdachten af 
een bewijs van deelname, dat, voorwover van 
zakelijk belang, den volgenden inhoud had: 
aan de voorzijde de opdruk "Anka Algemeen 
N ederlandsch Kantoor voor Administratie 
e .v.", de vermelding van serie en nummer 
der aangekochte obligatie, de woorden .,Be
wijs van deelname", de naam enz. van het 
betrokken clublid, de vermelding dat door 
dezen f l. 75 was betaal d en een dagteekening ; 
aan de achterzijde: het trekkingsplan van bo
vengenoemde premieleening en verder het 
volgende: 

"Het Algemeen N ederlandsch Kantoor voor 
Administratie brengt clubs tot stand van maxi
maal 20 personen. Iedere club wordt eigenaar 
van een "Emprunt à lots 1932" en is dus 
rechthebbende op all e prijzen en premiën, 
welke op dit lot vall en, benevens de rente, die 
het lot oplevert. 

De contributie voor het lidmaatschap van 
een club bedraagt f 1.75 per jaar bij vooruit
betaling, waarvoor de Anka zich belast met de 
administratie woals het verwrgen der trek
kingslij sten, het controleeren der uitlotingen, 
het incasseeren van eventueele prijzen en het 
onmiddel lijk verdeelen dier prijzen onder de 
leden. 

Uitgelote stukken worden door nieuwe ver
vangen. 

Na 4 jaren wordt iedere club geliqu ideerd, 
de stukken worden verkocht en de opbrengst, 
te zamen met alle gemaakte rente, zonder 
oenige aftrek, onder de leden verdeeld. 

Geen uitbetalingen hebben plaats anders 
dan op vertoon van I aatste bewijs van deel
name. 

Bij ingebreke blijven van betaling der con
tributie, binnen 1 maand na de vervaldatum, 
vervalt het lidmaatschap". 

De leden der club namen dus deel in de 
bovengenoemde premieleening door middel 
van elks bewijs van deelname. 

De Rechtbank achtte het bewezene niet straf
baar en met name niet opleverend een overtre
ding van de bepaling van art. 2, aanhef en 
sub 3° der Loterijwet 1905, waarop de steller 
der dagvaarding kennelijk het oog heeft ge
had; dat toch de bij dagvaarding bedoelde 
" bewijzen van deel name" niet zijn cert.ificaten 
in den zin van voormelde wetsbepaling; en 
overwoog: dat immers nu de dagvaarding zelf 
aangeeft, dnt de in deze "be wijzen van dee l 
name" met er ie en nummer aangeduide aan
deelen in de bij dagvaarding vermelde premie
leening door de verdachten werden aangekocht 
YOOr door hen gevormde clubs en dan het 
e igendom van de leden van zulk een club ge
zamenlijk werden, die "bewijzen van deel 
name" bezwaarlijk het karakter kunnen heb
ben van een verklaring door verdachten, dat 
zij zich de beschikking over bedoelde aandee
len of over de daarop te vallen prijzen of 
premiën (waarover uiteraard slechts den 

eiger.aars de beschikking toekomt) hebben 
verzekerd. 

T egen deze uitspraak heeft de Officier van 
Justitie als middel van cassatie voorgesteld: 
S. dan wel v. t. van de artt. 351, 352, 415, 423 
en 425 Sv. in verband met de artt. 2, 6 en 10 
der Loterijwet 1905. 

Ter toelichting tot het middel wordt het 
volgende aangevoerd: De R echtbank neemt 
aan dat de bescheiden, waarvan in de dag
vaarding in eerste instantie sprake is, de zoo
genaamde "bewijzen van deelname" niet zijn 
certificaten in den zin van art. 2 aanhef en 
sub 3° der Loterijwet 1905. Di t ten onrechte, 
daar deze stukken wel certificaten zijn a ls 
bedoeld. 

Immers staat vast dat verdachten aan de 
deelnemers der wogenaamde clubs afgaven 
stukken, waarin staat vermeld dat deze clubs 
rechthebbenden zijn op a lle prijzen en pre
miën, welke op dat "lot" vallen, benevens de 
rente die het lot oplevert, dat geen uitbetalin
gen plaats hebben dan op vertoon van laatste 
bewijs van deelname, dat verdachten a ls be
heerend vennooten van de A.N.K.A. zich be
lasten met de geheele administratie; 

dat verder uit het geheele samenstel van 
administratieve bepalingen blijkt, dat niet de 
wogenaamde club de beschikking over de 
oorspronkelijke aandeelen der Belgische pre
mieleeningen en over de op die aandeelen te 
vallen prijzen verkrij gt, doch dat verdachten 
zich de beschikking daarvan hebben verze
kerd. 

Verwezen wordt naar het arrest van den 
H. R. van 15 Juni 1936 N°. 1016. 

Volgens de rechtspraak van den H. R. zijn 
certificat,en in den zin van art. 2 der Loterij 
wet 1905 stukken, blijkens welker inhoud de 
uitgever verklaart zich de beschikking te heb
ben verzekerd hetzij van de oorspronkelijke 
aandeelen in loterijen of premieleeningen, op 
welker gedeeltelijken eigendom het stuk recht 
geeft, hetzij over de prijzen of prem iën op die 
aandeelen te vallen, wanneer het stuk recht 
geeft op de aan die aandeelen verbonden win
kans (vergel. a rresten 3 Nov. 1913 W. 9539, 
12 Maart 1917 N . J. 1917, 468; 16 ov. 1931 
W. 12438, N . J. 1932, 306) . De rechtbank 
heeft nu feitelijk beslist, dat "de in de be
wijzen van deelname" aangeduide aandeelen 
door gerequireerden werden aangekocht voo1· 
door hen gevormde clubs en het eigendom 
werden van de leden van zulk een club ge
zamenlijk, en gerequireerden zich niet de 
beschikking over bedoelde aandeelen of over 
de daarop te va ll en prijzen of premiën hebben 
verzekerd. Tegen deze feitelijke bes! iss ing kan 
in cassatie wel niet met vrucht opgekomen 
worden. In de schriftuur van den Officie r 
wordt wel gesteld, dat uit het geheele samen
stel van administratieve bepalingen blijkt, dat 
de gerequireerden zich de beschikking over de 

· oorspronkelijke aandeel en en over de op die 
aandeelen te vallen prijzen hebben verzekerd, 
maar in cassatie kan de inhoud van die be. 
scheiden niet getoetst worden en daaraan 1rnn 
geen andere uitlegging gegeven worden dan 
de feitelijke rechter deed. 

H et middel zal dientengevolge m. e. niet tot 
cassatie kunnen leiden en ik conclu deer tot 
verwerp ing van het beroep. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van gerequi
reerden is bewezen verklaard: (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank daarna heeft over
wogen, dat het bewezene niet strafbaar is, met 
name niet oplevert een overtreding van de 
bepaling van art. 2, aanhef en sub 3° der 
Loterijwet 1905, waarop de steller der dag
vaarding kennelijk het oog heeft gehad; dat 
toch de bij dagvaarding bedoelde "bewij zen 
van deelname" niet zijn certificaten in den zin 
van voormelde westbepaling; dat immers nu 
de dagvaarding zelf aangeeft, dat de in deze 
,,bewijzen van deelname" met serie en num
mer aangeduide aandeelen in de bij dagvaar
d.ing vermelde premieleening door de ver
dachten werden aangekocht voor door hen 
gevormde clubs en dan het eigendom van de 
leden van zulk een club gezamenlijk werden, 
die "bewijzen van deelname" bezwaarlijk het 
karakter kunnen hebben van een verklaring 
door verdachten, dat zij zich de beschikking 
over bedoelde aandeelen of o,•er de daarop te 
vallen prijzen of premiën (waarover uiteraari! 
slechts den eigenaars de beschikking toekomt) 
hebben verzekerd; dat, nu het bewezene r>nk 
niet de overtreding van eenig ander wettelijk 
voorschrift vormt, de verdachten te dien aan
zien van alle rechtsvervolging dienen te wor
den ontslagen ; 

0. dat terecht het middel daartegen opkomt; 
dat immers het bewezen verklaarde, naast 

hetgeen in vorenaangehaalde overwegingen 
der Rechtbank uit de dagvaardipg is overge
nomen, inhoudt dat de obligaties dan werden 
bewaard door gerequireerden, die a ll e in ver
band met deze operatie vereischt beheer voor 
de clubs, welke geenerlei ander orgaan noch 
rechtspersoonlijkheid bezaten, voerden, en aan 
elk der leden van de club afgaven een "be
wijs van deelname", op de voor- en de achter
zijde waarvan onderscheidenlijk stond hetgeen 
hierboven is weergegeven, waaronder dat de 
cont1·ibutie voor het 1 idmaatschap van een 
club bedraagt f 1.75 per jaar, dat uitgelote 
stukken worden vervangen door nieuwe, dat 
na verloop van vier jaren de stukken worden 
verkocht en de opbrengst onder de leden der 
club verdeeld, dat geen uitbetalingen plaats 
hebben anders dan op vertoon van laatste be
wijs van deelname, en dat bij in gebre ke bl ij
ven van betaling der contribut ie binnen een 
maand na den vervaldatum het lidmaatschap 
der club vervalt; 

dat die voonvaarden, tezamen genomen, dui
delij k inhouden, dat uitsluitend gerequireerden 
de oorspronkelijke tukken onder zich kregen 
en hielden, en dat de leden der zoogenaamde 
"clubs" aan de obi igaties ontleende rechten 
slechts konden doen gelden op vertoon van 
bewijs van deelname, hetgeen medebrengt dat 
die bewijzen van deelname, door middel van 
welke gerequireerden de deelneming in de bij 
dagvaarding genoemde premieleening open
stelden, zijn certificaten in den zin van art. 2 
sub 3° der Loterijwet 1905, wodat het be-

streden vonnis niet in stand kan blijven ; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch all een 

voorzooveel daarbij het bewezene niet straf
baar is verklaard en gerequireerden te dier 
zake van alle rechtsvervolging zijn ontslagen; 

En te dien aanzien rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. 0.; 

Verstaat dat het bewezen verklaarde op
levert : 

"het openstellen van de deelneming in een 
premieleening door middel van certif icaten, 
recht gevende op den gedeeltelijken eigendom 
van een oorspronkelijk aandeel in die premie
Ieening", verboden bij art. 2 en strafbaar ge
steld bij art. 6 der Loterijwet 1905 ; 

Verklaart gerequireerden deswege strafbaar, 
nu van eenigen grond, welke de strafbaarheid 
zou uitsluiten, niet is gebleken; 

En, gelet op den aard van het gepleegde 
feit; 

Gezien mede art. 23 Sr.; 
Veroordeelt gerequireerden ieder tot een 

geldboete van vijftig gulden, met bepal ing 
van den duur der vervangende hechtenis voor 
ieder op twintig dagen; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J .) 

8 November 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 76.) 

Het enkele feit van het plaats hebben van 
een stemming, welke als gevolg van het 
staken der stemmen niet tot een beslissing 
_van den Raad heeft geleid. kan niet voor
komen, dat de Raad met het eindigen van 
den termijn van 3 maanden geacht wordt 
tot de medewerking te hebben besloten . 

Noch u.it de bewoordingen, noch u.it de 
strekking van den laatsten volzin van het 
2• lid valt af te leiden, dat de hier bedoelde 
termijn van 3 maanden een fatale zou zijn . 

Wij WILHEL HNA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Beilen tegen het he
sluit van Ged. Staten van Drenthe van 28 
Juli 1937, r•. 69, waarbij is vernietigd zijn 
be luit van 25 Maart 1937, 0

• 4 houdend!' 
weigering van de door het bestuur der Her
vormde bijzondere lagere school, Molenstrant 
wijk A N°. 186, te Bei len, overeenkomsti,; 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 gevraag
de medewerking voor een verandering van de 
insta ll atie der watervoorZlening ten behoeve 
van deze school ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
20 October 1937, N° . 422; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 

ovember 1937, N°. 11004, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Beilen in zij ne 
openbare vergadering van 25 Maart 1937 
beschikkende op een verzoek van het bestm,;· 
der bijzondere lagere school, uitgnande van dEo 
vereenigi_ng -~t stichting en instandhouding 
van Chnstel!Jke scholen te Beilen, gedagtee
kend 30 November 1936 en ingekomen bij het 
gemeentebestuur op 3 December 1936, om 
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beschikbaarstelling van gelden voor een ver
andering van inrichting in de installatie der 
watervoorziening voor zijn school, gevestigd 
in de Molenstraat, wijk A N°. 186, de ge
vraagde medewerking heeft geweigerd, daarbij 
overwegende, dat het aanbrengen van veran
deringen in de watervoorziening niet kan wor
den aangemerkt als verandering van inrich
ting van het schoolgebouw ; dat het gevraag
de bovendien uitgaat boven de normale 
e ischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, te meer, omdat de financieele toestand 
der gemeente gebiedt alle niet bes! ist nood
zakelijke uitgaven te vermijden; dat e,ver de 
voordracht, welke in 's raads vergadering van 
24 FAbruari ig37 in stemming is gebracht, de 
stemmen hebben gestaakt; dat mitsdien, 
krachtens het bepaalde in art. 58 der Ge
meentewet, in een volgende vergadering over 
dr, ze voordracht uogmaals diende te worden 
gestemd; 

dat, nadat R. J. de Boer en twee andere 
leden van den raad der gemeente Beilen van 
deze beslissing in beroep waren gekomen hij 
Ged. Staten van Drenthe, dit College bij be
s! uit van 28 Juli 1937, N°. 69, met gegrond
verklaring van het ingestelde beroep, het be
sluit van den raad der gemeente Beilen van 
25 Maart 1937, N°. 4, tot weigering der ge
vraagde medewerking, heeft vernietigd ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen. 
dat uit het raadsbesluit van 25 Maart 1937 
blijkt, dat het verzoek van het bestuur der bij
zondere lagere school , uitgaande van de ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
Christel ijke scholen te Beilen, is gedagteekend 
30 November 1936 en bij het gemeentebHstuur 
is ingekomen op 3 December 1936; dat inge
volge art. 76, lste lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 met het eindigen van den termijn 
van drie maanden, dat is op 3 Maart 1937, de 
gemeenteraad geacht moet worden tot. mede
werking te hebben besloten en mitsdien ten 
onrechte bij raadsbesluit van 25 Maart 1937 
afwijzend op de aanvrage is beschikt; 

dat van deze besl issing de rnad der ge
meente Beilen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het bij Ged. Staten van 
Drenthe ingediende beroepschrift van R. J. 
de Boer c.s. is gedagteekend 13 April 1937, 
en ingekomen bij Geel. Staten op 16 April 
1937; dat, voorloopig daargelaten, of de g-e
meenteraad bij zijn besluit van 25 Maart 1937 
ten onrechte beschikte op de op 3 December 
1936 ingekomen aanvrage, ingevolge het be
paalde bij art. 76, 2de lid, der Lager Onder
wijswet 1920 het beroep bij Ged. Staten diende 
te worden ingesteld binnen dertig vrije dagen. 
te rekenen van den dag, waarop het besluit 
van den gemeenteraad is openbaar gemaakt, 
of overeenkomstig het vorig lid geacht wordt 
te zijn genomen, en Geel. Staten, het inge
stelde beroep gegrond verklarende uit over
weging, dat de gemeenteraad op 3 Maart 1937 
geacht moest worden tot de gevraagde mede
werking te hebben besloten, het ingestelde 
beroep hadden dienen af te wijzen, althans de 
adressanten in hun beroep niet-ontvankelijk 
hadden behooren te verklaren, vermits, nu in 
den gedachtengang van Ged. Staten de ge
meenteraad op 3 Maart 1937 geacht moest 
worden te hebben besloten de gevraagde mede-

werking te verleenen, de termijn tot het in
stell en van een beroep afliep na verloop van 
de dertig vrije dagen na dit tijdstip, derhalve 
op 2 April 1937, en het beroepschrift was ge
dagteekend 13 April 1937; dat echter, naa.r 
zijn meening, ook de overweging van Ged. 
Staten niet juist is en daarin aan het woord 
beslissing een deels te beperkte, deels te ruime 
uitlegging is gegeven; dat aan het vereischte 
va.n het eerste lid van art. 76 der Lager On
derwijswet 1920 reeds voldaan is, als over de 
aanvrage van het schoolbestuur is gestemd; 
dat, ware het anders, ook indien na staking 
van stemmen over een voorstel in de ,,olgende 
vergadering wederom de stemmen zouden heb
ben gestaakt, en het voorstel mitsdien inge
volge het 2de lid van art. 58 der Gemeente
wet zou zijn geacht niet te zijn aangenomen, 
niet van een beslissing in den zin, dien Ged
Staten daaraan hechten, sprake zou zijn ge
weest, en een zoodanige consequentie aan een 
door de wet gewild gevolg niet kan worden 
toegekend; dat, wat van de bovengestelde be
zwaren zij, in ieder geval de beslissing van 
Ged. Sta.ten reeds daarom niet in stand kan 
blijven, wijl het beroepschrift is gedagteekend 
15 April 1937 - bij Ged. Staten ingekomen 
op 16 April 1937 -. en de beslissing door dit 
college is genomen op 28 Juli 1937, waardoor 
de termijn van drie maanden, gesteld in hP.t 
tweede lid, laatsten volzin, van art. 76 der 
Lager Onderwijswet 1920, met 15, althans 12 
dagen is overschreden, daar deze immers ui
terlijk op 13 dan wel 16 Juli 1937 had moeten 
zijn genomen; 

0. dat Ged. Staten naar Ons oordeel terecht 
en op goede gronden het besluit van den raad 
der gemeente Beilen van 25 Maart 1937 heb
ben vernietigd; 

dat de gemeenteraad in zijn beroepschrift 
weliswaar aanvoert, dat Ged. Staten het bij 
hun college ingestelde beroep hadden dienen 
af te wijzen, althans de adressanten in hun 
beroep niet-ontvankelijk hadden behooren te 
verklaren, omdat, wanneer er van uitgegaan 
wordt, dat de gemeenteraad geacht wordt op 3 
Maart 1937 te hebben besloten, de termijn 
tot het instellen van beroep afliep na verloop 
van 30 dagen na dit tijdstip, derhalve op 2 
April 1937, en het beroepschrift was gedag
teekend op 13 Aprj] 1937, maar dat zulks 
reeds hierom niet opgaat, omdat het, bij 
Ged. Staten ingediende beroep niet was ge
richt tegen het bes! uit, zooals dat geacht 
wordt door den gemeenteraad te zijn genomen 
op 3 Maart 1937, doch tegen het, door dit 
college op 25 Maart 1937 genomen besluit, 
zoodat het bij Ged. Staten ingediende beroep
schrift tijdig werd ingediend; 

dat de gemeenteraad voorts nog van mee
ning blijkt, dat, nu in het onderhavige geval 
vóór het eindigen van den in art. 76, eerste 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 gestelden 
termijn van 3 maanden over de aanvrage van 
het schoolbestuur is gestemd, het in rleze be 
paling bedoelde gevolg niet meer kan intre
den, doch dat ook dit niet juist is; 

dat immers in de evenbedoelde wetsbepaling 
sprake is van een bes! issing van den gemeente
raad binnen 3 maanden, waaruit volgt, dat 
het enkele feit van het plaats hebben van een 
stemming, welke als gevolg van het staken 
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der stemmen niet tot een beslis ing heeft ge
leid, niet ka n voorkomen, dat de gemeente
raad met het eindigen van den termijn Yan 
3 maanden geacht wordt tot de medewerking 
te hebben besloten; 

dat de gemeenteraad ten slotte nog aan
voert, dat in ieder geval de beslissing va,, 
Ged. Staten reeds daarom niet in stand kan 
blijven, omdat Ged. Staten niet binnen den, 
in den laatsten volzin van het tweede lid van 
art. 76 der Lager Onderwijswet 1920 gestelden 
termijn van drie maanden op het, bij hun 
college ingestelde beroep hebben bes! ist, doch 
dat. al ware het ook ju ister geweest, indi en 
Ged. Staten bij hun besliss ing dezen termijn 
hadden in acht genomen, de omstandigheid, 
dat zulks in het onderwerpelijke geval niet is 
geschied, niet medebrengt, dat hun bes.luit 
niet in stand zou kunnen blij ven, aangezien 
noch uit de bewoordingen noch uit de strek
king der evenbedoelde bepaling valt af te 
leiden , dat het hier een fatalen termijn zou 
betreffen; . 

Gezi en de L ager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini ter van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

8 November 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet art. 18.) 

u de polderkeur geen bepaling bevat, 
krachtens welke voor het omleggen van 
weteringen door het dempen en/of graven 
van watergangen vergunning zou kunnen 
worden gegeven, kan een door het polder
bestu•ir verleende vergunning tot zoodanige 
omlegging niet geacht worden krachtens 
de keur te zijn verleend, en is een verzoek 
om vernie iging van een aan de vergunning 
verbonden voorwaarde, gegrond op art. 18 
2• lid, niet ontvankelijk. 

Wij 'iVILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat 
in het district Nieuwe Wegen I, als in de plaats 
getreden van na te noemen Hoofdambtenaar, 
tegen het besluit van Ged. Stat en van Zuid
Holland van 5 Mei 1937, G. S. n°. 16/1, waarbij 
de Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat in de directie Wegenverbetering 
niet-ontvankelijk werd verklaard in zijn verzoek 
van 6 Fe bruari 1936, voor zoover daarbij ge
vraagd werd met toepassing van art. 18, tweede 
lid, der K eurenwet te vernietigen de voor
waarde tot betaling door het Rijk van een 
bedrag van f 200 pet· jaar, verbonden aan de 
d .d . 24 Mei 1935 door het bestuur van den 
polder Barwoutswaarder c. a. aan het Rijk ver
leende vergunning tot het maken van werken in 
verband met den aanleg van den weg n°. 12 
van het Rijkswegenplan ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
October 1937, n°. 399; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
'iVaterstaat van 3 November 1937, n°. 439, 
Afd. Waterstaatsrecht; · 

0 . dat de bovenbedoelde beslissing van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat het be
stuur va n den polder Barwoutswaarder c. a. 
bij besluit van 24 Mei 1935 vergunning heeft 
verleend aan den Staat der Nederlanden tot het 
maken van een aantal werken in dien polder in 
verband met den aanleg van Rijksweg n° . 112, 
onder welke werken o. a. iR begrepen het om
leggen van een aantal weteringen in den polder; 
dat het polderbestuur in het voormelde besluit 
ten aanzien van de omlegging der weter;ngen 
overweegt, dat dientengevolge "de toestroo
ming van het water naar het gemaal niet in die 
mate zal geschieden als thans het geval is, 
zoodat te verwachten is, dat het gemaal niet 
regelmatig zal kunnen werken, waardoor de 
kosten van bemaling zullen worden vergroot, 
dat naar zijn oordi>el de meerdere kosten van 
bemaling, tengevolge van vorengenoemde wer
ken, jaarlijks zullen bedragen f 200" en daarom 
aan de vergunning de voorwaarde verbindt 
"dat jaarlijks aan den polder een vergoeding 
wordt betaald van twee honderd gulden" ; dat 
de Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat in de Directie Wegenverbetering, 
blijkens het verzoekschrift, de nader ingediende 
memorie en het te berde gebrachte ter openbare 
vergadering van hun college, vernietiging vraagt 
van deze voorwaarde ingevolge het bepaalde in 
het t weede lid van art. 18 der Keuren wet, omdat 
de e;_sch van het betalen eener jaar]jjksche ver
goeding niet gerechtvaardigd zoude worden 
door een financieel nadeel, hetwelk de betrok
ken polder a ls gevolg van het verleenen der 
vergunning zou ]jjden; dat hun college meent 
te moeten overwegen ten aanzien van de toe
passelijkheid van het bovenbedoelde art. 18 
der Keurenwet, dat volgens het eerste Fd van 
dit artikPl, indien de keur of politieverordening 
verbiedt zonder vergunning van het uitvoerend 
bi>stunr iet s te doen of na te laten, dat bestuur 
aan zijn vergunning voorwaarden kan verbin
den; dat mitsdien in de eerste plaats nient te 
worden onderzocht, of de keur of politie'\'erorde
ning van den pold er Barwoutswaarder c a. eene 
vergunnin!( eischt voor het omleggen van 
weteringen, waaraan immers blijkens het hier
voren vermelde door het polderbestuur de eisch 
van het betalen eener jaarlijksche vergoeding is 
verbonden; dat ten deze van toepassing is de 
keur of politieverordening van den polder 
Barwoutswaarder c. a., welke op 20 October 
1930 door hun college werd goedgekeurd, in 
welke keur naar hunne meening onder geenerlei 
bewoording vergunning wordt geëischt voor het 
omleggen van weteringen of voor het dempen 
en/of graven van watergangen, welke laatste 
handelingen tezamen omlegging van weteringen 
kunnen bewerken; dat mitsdien de onderhavige 
vergunning met voorwaarde niet steunt op de 
keur of politieverordening van den polder en er 
daarom in dit geval geen sprake kan zijn van 
een vergunning en voorwaarden, als bedoeld in 
artikel 18 der Keurenwet; dat art. 18, tweede 
lid, der Keureuwet daarom niet zoude kunnen 
worden toegepa t ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
zich met de vorengemelde beslissing niet kan 
vereenigen; dat hiJ op grond van Ons beslu_it 
van 27 November 1911, n°. 12, een besluit in 
anderen zin gerechtvaardigd acht, waarbij hij 
verwijst na.<\r de beide laatste overweiingen van 
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Ons be~luit, luid ende: ,,dat mite,lien, -waar 
geen vergunning noodig is, geen voot·l'iaarden 
gesteld kunnen worden; dat Ged. Staten mits
dien terecht, zij het op <i,ndere gronden, de 
beRtreden voorwaarde hebben vernietigd"; 
vo,ir het overige onverminderd handhavende 
hetgeen in het verzoekschrift van 6 Februari 
1936, n°. 1363, aan Ged. Staten gericht, is 
gesteld; 

0. dat art. 18 der Keurenwet bepaalt, dat, 
indien de keur of politieverordening verbiedt 
zonder vergunning van het uitvoerend bestmu 
iets te doen of na te laten, dat bestuur aan zijn 
vergunning voorwaarden kan verhinden ; 
dat echter in de keur voor den polder Barwouts

waarder c. a. geen bepaling is aan te wijzen, 
krachtens welke voor het omleggen van wete
ringen, hetwelk door het dempen en/of graven 
van watergangen i te bewerkstelligen, vergun
ni.ng zou kunnen worden gegeven; 

dat de vergunning dan ook niet geacht kan 
worden krachtens de keur te zijn verleend ; 

dat mitsdien art. 18 der K eurenwet in deze 
niet van toepassing is en vernietiging van de 
bestreden voorwaarde op den voet van het 
2• lid van dit artikel derhalve niet kan worden 
gevraagd; 

dat Geel . Staten mitsdien terecht den adres
sant in zijn desbetreffend verzoek niet-ontvan
kelijk hebben verklaard; 

Gezien de K eurenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroeo ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

10 Noverrwer 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277.) 

De R. v. B. heeft niet het natuurver
schijnsel, de echo, beschouwd als een ver
makelijkheid, maar beeft als zoodanig be
schouwd al hetgeen vanwege belangheb
bende in de besloten, tegen entree toegan
kelijke, ruimte met gebruikmaking van dat 
natuurverschijnsel wordt ten beste gegeven. 

Voldoende is, dat het publiek daarin ont
spanning of vermaak kan vinden, zijnde de 
belastbaarheid niet afhankelijk van de 
vraag of de met dat doel gegeven vertoo
ming er ook in slaagt dat dool t e bereiken. 

De R. v. B. heeft op de gronden in de 
uitspraak aangevoerd terecht in hetgeen 
met gebruikmaking van de eigenschappen 
van den put wordt vertoond een vermake
lijkheid in den zin van bovengenoemde ar
tikelen gezien. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gez ien het beroepschrift in cassatie van A., 

wonende te Apeldoorn tegen de ui tspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingen te Arnhem van 22 Maart 1937, be
treffende van hem in Juni , Juli en Augustus 
1936 geheven belasting op vermakelijkheden 
te Apeldoorn; 

Gehoord enz. ; 
0. dat van belanghebbende ter uitvoering 

van de verordening op de heffing eener be
lasting op vermakelijkheden in de gem. Apel 
doorn belasting is geheven op grond van de 

meening, dat de wijze waarop belanghebbende 
den "Echoput" te Apeldoorn exploiteert vormt 
eene vermakelijkheid in den zin van art. 277 
sub i der Gemeentewet en van de daarop steu
nende verordening van de gem. Apeldoorn; 
dat belanghebbende, na tegen die opvatting 
vergeefs bezwaren te hebben aangevoerd bij 
den gemeenteraad van Apeldoorn, in beroep 
die bezwaren heeft herhaald ; dat vanwege de 
gemeente die bezwaren zijn bestreden bij een 
vertoogschrift, waarin omtrent de wijze van 
exploitatie van den "Echoput" is gesteld, dat 
de toegang tot het huisje, dat over den put 
is gebouwd, alleen is te bekomen door het 
betalen van den door belanghebbende vast
gestelden toegangsprijs, waarvoor een bewijs 
wordt afgegeven ; dat wanneer de bezoekers 
om den put zijn geschaard, de voorstelling of 
vertooning, hoe men het ook wil noemen, 
begint; dat de explicateur dan het woord 
neemt en verte lt in welk jaar en op wiens 
last de put is gegraven en hoe diep die is, 
vervolgens telt hoeveel tijd enkele druppel s 
water noodig hebben om het water in den 
put te bereiken en het zoogenaamd iu den put 
laat regenen door water uit een bak in den 
put te laten vallen; dat hij verder 0en bran
dende kaars naar beneden laat om te laten 
zien hoe diep de put wel is en als slot onweer 
nabootst, door met een hamer tegen de deur 
van het gebouwtje te slaan, waarmede de voor
stelling of vertooning eindigt en waarna weer 
anderen gelegenheid wordt gegeven de voor
stelling bij te wonen; 

0. dat de R. v. B. bij de bestreden uitspraak 
de beschikking van den gemeenteraad heeft 
bevestigd, na met betrekking tot dit geschil
punt te hebben overwogen: 

,.dat appellant aanvoert, dat de omschrij
ving welke de betreffende verordening in art. 
2 sub / van "vermakelijkheden" geeft in strijd 
is met het bepaal de onder letter i van art. 
277 der Gemeentewet volgens welk voorschrift 
toch "de vermakelijkheid" is object van be
lastingheffing en niet de onderneming die een 
vermakelijkheid exploiteert; dat nu de echo 
door ieder willekeurig persoon kan worden 
opgeroepen en dus niet wordt uitgevoerd, 
voorgesteld of vertoond en het hier dus vol
gens de gemeente betreft een "onderneming" 
waarmede wordt beoogd het verschaffen van 
ontspanning en vermaak welke de verordening 
echter in strijd met het bepaalde onder letter i 
van art. 277 der Gemeentewet als vermake lij k
heid aanmerkt; dat tenslotte de echo zelve 
geen vermakelijkheid is, maar een natuurver
schijnsel, dat als zoodanig behoort tot het ge
bied der wetenschappen en niet tot het gebied 
der vermakelijkheden en de echo dus niet 
onder de vigueur der verorden ing valt; 

,.dat art. 2 der heffingsverordening bepaalt: 
"Vermakelijkheden zijn voor de toepassing 
dezer verordening / in het algemeen a lle uit
voeringen, voorstellingen, vertooningen en on
dernemingen, waarmede wordt beoogd het 
verschaffen van ontspanning of vermaak, of 
het geven van ge legenheid daartoe in gebou
wen, tenten, tuinen, op terre inen , wegen of 
andere plaatsen;" dat, daargelaten dat hier 
met "ondernemingen" niet bedoeld is de ex
ploitant maar met uitvoeringen, voorstellin
gen en vertooningen overeenkomende hande-
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lingen, in ieder geval te deze de belasting is 
geheven ter zake van de vertooningen der 
echoput in het afgesloten gebouwtje, waarbij 
verschi ll ende handelingen werden verricht a ls 
omschreven in het vertoogschrift om het pu
bliek een indruk te geven van de diepte der 
put en om de echo goed te doen hooren, door 
welke voorstellingen dit publiek ontspanning 
en vermaak kon vinden, welk een en ander 
zeer zeker als vermakelijkheden a ls bedoeld 
onder letter i van art. 277 der gemeentewet is 
aan te merken"; 

0 . dat belanghebbende in ca satie stelt: S., 
a lthans v. t . van het bepaalde onder letter i 
van art. 277 der Gemeentewet, alsmede van 
art. 2, letter / , van de verordening op de hef
fing eener bela ting op vermakelijkheden te 
Apeldoorn en ter toel ichting in hoofdzaak 
aanvoert, dat de R. v. B. ten onrechte heeft 
beslist, dat de echo wu zijn eene vermakelijk
heid in den zin van het eerst aangehaalde 
wetsvoorschrift of in den zin der verordening, 
wijl noch de handelingen, welke worden ver
richt om de echo op te roepen of de diepte 
van den put te tonnen, vermakelijkheden zijn 
noch, naar spraakgebruik, de echo zelf eene 
vermakelijkheid is, zijnde dt3zo toch een na
tuurverschijnsel; dat de wet ook eischt, dat 
er een vermakelijkheid is en dus onvoldoende 
is, dat, woals de R . v. B . aanneemt, het pu
bliek in de voorstellingen ontspanning en ver
maak kan vinden; 

0 . dienaangaande: 
dat de R. v. B. het natuu rver chijnsel , de 

echo, niet heeft beschouwd a ls eene vermake
lijkheid, maar als zoodanig heeft be chouwd 
a l hetgeen van wege belanghebbende in de 
besloten, tegen entree toegankelijke, ruimte 
met gebruikmaking van dat natuurverschijnsel 
wordt ten beste gegeven, zooals dit een en 
ander nader is omschreven in het vertoog
schrift, naar hetwelk in de uitspraak te dien 
aanzien wordt verwezen; 

dat voldoende is, dat het publiek daarin 
ontspanning of vermaak kan vinden, zijnde 
de belastbaarheid niet afhankelijk van de 
vraag of de met dat doel gegeven vertooning 
er ook in slaagt dat doel te bereiken; 

dat de R. v. B. op de gronden in de uit
spraak aangevoerd terecht ,n hetgeen met ge
bruikmaking van de eigenschappen van den 
put wordt vertoond eene vermakelijkheid in 
den zin de r aangehaalde artikelen heeft gezien 
en het middel mitsdien niet tot cassatie kan 
le iden; 

Verwerpt het be roep . (N. J.) 

10 Novernber 1937. ARRE T van den Hoogen 
Raad. (Gem.wei; art. 275; Wet Raden van 
Beroep art. 16.) 

(Aanslag in de precariobelasting der 
gem. Schiebroek wegen het hebben van 
verlaagde inritten in een trottoir. Beroep 
van belangheb~ende op het hem bij den 
verkoop van ZIJD grond aan de gemeente 
toegekende iecht tot het behouden van 
zijne vrije opritten naar den dijk, terwijl de 
gemeente op zich nam om na het verhoogen 

en verbrPeden van den dijk belanghebbende 
het verder gebruik van zijn recht mogelijk 
te maken door op hare kosten de verlagin
gen aan te brengen.) 

E en plaatselijke belasting als bedoeld in 
art. 275 der Gemeentewet voor het gebruik 
van voor den openbaren dienst bestemde 
gemeentewerken mag alleen dan worden 
geheven, a ls de gemeente het betreffende 
gebruik veroorlooft of toelaat. 

De gemeente veroorlooft of laat zoodanig 
gebruik niet toe, indien zij naar de burger
lijke wetgeving verplicht is bedoeld gebruik 
te gedoogen. 

De vraag of dit laatste het geval is, is 
geenszins onttrokken aan den R. v. B., die 
over de rechtmatigheid der heffing heeft te 
oordeelen. 

Bedoelde vraag ontkennend beantwoord, 
nu het hier een van ouds tegenover de ge
meente be taand recht betreft. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester van Schiebroek tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen II te Rotterdam van 22 
Maart 1937, betreffende den aan A te B op
gelegden aanslag in de precariorechten, jaar 
1936, der gemeente Schiebroek; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Verordening op de heffing van 

precariorechten in de gem. Schiebroek in 
werking getreden op 1 J anuari 1933 en n~der 
bij Raadsbesluit van 5 April 1935 gewijzigd, 
voorwoveel hier van belang, de volgende be
palingen inhoudt: 

Art. 1. 1. Er wordt in deze gemeente, onder 
de benaming van precariorechten, een belas
ting geheven: 

a. voor het gebruik of genot van openbare 
gemeentegrond of openbaar gemeentewater of 
va n andere gemeentebezittingen ; 

Art. 2. 1 . Verl aagde inritten. 
Voor het hebben van een verlaagde inrit in 

een trottoir of in openbare gemeentegrond, 
per jaar f 2.50. 

0 . dat belanghebbende van de be chikking 
van den R aad der gem. Schiebroek, waarbij 
de v~rmelde aanslag werd bevestigd, in be
roep 1s gekomen en de R . v. B. ter zake heeft 
overwogen: 

dat belanghebbende op grond van het be
paalde in art. 2, letter i der betreffende ver
orden ing is aangeslagen tot het bedrag van 
f 7._5 0 we!l"ens het hebben van 3 verlaagde 
mr1tten m den openbaren gemeentegrond 
(Ringdijk 120); 

dat belanghebbende bij beroepschrift en ook 
ter vergader ing betoogde, dat hij deze belas
ting niet verschuldigd is, omdat hij op 27 
Maart 1935 bij een voor notaris Mr. J . L eo
pold, te Rotterdam gepasseerde acte aan de 
gem. ch iebroek heeft verkocht en in eigen
dom overgedragen, een perceel g rond met de 
daarop aanwezige opstall en, gelegen te Schie
broek aan den Ringdijk, kad. bekend enz. en 
dat op grond van de in die acte vervatte' be
palingen deze belasting niet van hem mag 
worden geheven ; 

dat belanghebbende den Raad een afschrift 
heeft overgelegd van bedoelde koopacte, waa r-
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van de conformiteit met het origineel niet is 
ontkend; 

dat in die acte onder meer bepaald wordt, 
dat het verkochte wordt overgedragen met de 
erfdienstbaarheden ten nutte en ten laste 
daarvan bestaande; dat bestaande opritten 
blijven gehandhaafd en de afscheiding ge
schiedt door en voor rekening van de ge
meente; 

dat de Raad, speciaal in de bepaling, dat 
bestaande opritten gehandhaafd blijven , leest, 
dat bel anghebbende, die, zooals hij ter ver
gadering mededeelde, ten behoeve van de ter 
plaatse si nds onheugelijke tijden uitgeoefende 
veehouderij , recht ha d op een drietal opritten, 
ingevolge di t contract het recht behield om 
door middel van deze opritten op den open
baren weg te komen, terwijl de gemeente den 
pi icht op zich nam om dit te gedoogen; 

dat belanghebbende voorts mededeelde, dat 
de gemeente vervolgens dien weg heeft ver
hoogd en verbreed en ter plaatse een trottoir 
heeft aangelegd, door al hetgeen het voor be
langhebbende niet mogelijk werd om van even
bedoeld recht gebruik te maken, daa r daar
door de oorspronkelijke opri tten in den ver
breeden dijk zijn komen te zitten, tenzij ter 
plaatse een verlaging werd aangebracht, het
geen de gemeente dan ook gedaan heeft en 
dat wel, naar 's R aads oordeel , kennelijk haar 
plicht daartoe erkennende, waar het immers 
onvereenigbaar is met een uitlegging te goe
der trouw van meerbedoelde koopacte, waarin 
vermeld wordt " bestaande opritten blijven 
gehandhaafd", om niet op hare kosten deze 
verlaagde inritten te maken; 

dat toch de Raad die bepaling aldus opvat, 
dat deze opritten, die ten tijde van het sluiten 
der overeenkomst, gelijk belanghebbende, on
weersproken, stelde, vrij waren, ook vrij zou
den blijven, zoodat de uitvoering te goeder 
trouw van die overeenkomst medebracht, dat 
de gemeente bedoelde verlaagde inritten ter 
plaatse aanbracht; 

dat het dan ook, naar 's R aads oordeel , in 
strijd is met een uitlegging te goeder trouw 
van de meergemelde koopacte om belangheb
bende in deze belasting aan te slaan, nu im
mers, zooals boven overwogen, naar 's R aads 
oordeel, de gemeente den plicht had, deze 
inritten te maken, opdat bel anghebbende van 
het hem bij meerbedoelde koopovereenkomst 
toegekende recht, gebruik zoude kunnen ma
ken; 

dat op deze gronden de R. v. B. de be
schikki ng van den R aad der gem. Schiebroek 
en den aanslag heeft vern ietigd; 

dat tegen deze ui tspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : 

"S., althans v. t . van de a rtt. 1 , 2 onder 
letter I en 6 der Verordening op de heff ing 
van precariorechten in de gem. Schiebroek, 
zooals deze is vastgesteld bij raadsbesluit d. d. 
12 April 1933, goedgekeurd bij K. B. van 5 
Juli 1933, 0

• 43 en gewijzigd bij raadsbe
slui t d. d. 5 April 1935, goedgekeurd bij K. 
B. van 18 Juni 1935, N°. 49, art. 147 van de 
Grondwet , de artt. 269, 275 en 277 der Ge
meentewet, i.v. m. art. 1374 B. W. , doordat 
de R . v. B. op grond van een door dit Coll ege 
aan een posteri eure privaatrechtelijke overeen
komst gegeven uitlegging, de bepalingen van 

voormelde heffingsverordening buiten toepas
sing heeft gelaten en de onderhavige aanslag 
heeft vernietigd;" 

dat als toelichting van het middel in hoofd
zaak is aangevoerd, dat de R . v. B. ten on
rechte eene uitspraa k heeft gegeven over het 
gevolg van eene privaatrechtelijke overeen
komst , hetgeen tot de bevoegdheid van den 
burgerlijken rechter behoort, en de R aad ten 
onrechte zijne opvatting over het gevolg eener 
burgerrechtelijke overeenkomst heeft laten 
prevaleeren boven de bepalingen eener belas
t ingverordening; 

0. hieromtrent: 
dat het ten deze betreft eene plaatselijke 

belasting als bedoeld in art. 275 der Gemeen
tewet voor het gebruik van voor den open
baren dienst bestemde gemeentewerken en 
zoodanige belasting all een dan mag worden 
geheven, als de gemeente het betreffende 
gebruik veroorlooft of toelaat; 

dat de gemeente zoodan ig gebruik niet ver
oorlooft of toelaat, indien zij naar de burger
lijke wetgeving verplicht is bedoeld gebruik 
te gedoogen, zijnde de vraag, of dit l aatste 
het geval is, geensz ins onttrokken aan den 
R. v. B ., die over de rechtmatighe id der 
heffing heeft te oordeel en ; 

dat vaststaat, dat reeds vóór het sluiten der 
overeenkomst van 1935 belanghebbende recht 
had op de drie bedoelde opri tten, toegang 
gevende tot den openbaren weg, en zulks, 
naar de R aad kennelijk aanneemt, ten be
hoeve van de ter plaatse sinds onheuglijke 
tijden u itgeoefende veehouderij ; dat krach
tens bedoelde overeenkomst de opritten, die 
vrij waren, vrij zouden blijven en belan~heb
bende zijn recht ter zake behield, terwiJl de 
gemeente dienvolgens op zich nam di t te ge
doogen en het verder gebruik van belangheb
bende's recht mogelijk te maken, door op hare 
kosten de bovenom chreven verlaging aan te 
brengen; 

dat uit een en a nder volgt, dat het hier 
betreft een van ouds tegenover de gemeente 
bestaand recht, zoodat de gemeente het ge
bruik, ter zake waarvan zij de heffing opleg
de, niet aan belanghebbende veroorloofde of 
toeliet; 

0 . dat m itsdien het m iddel niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

11 Novernber 1937. UITSPRAAK van den 
Centralen R aad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 l e en 2e lid ). 

Verdeeling van den bewijslast : het aan
wezig zijn van een verschoonbare reden 
om den dienst o nvoldoende te ver richten 
moet worden bewezen door den ambtenaa r. 

Onevenred igheid tusschen fe it en straf 
aangenomen, doch in dezen zin, dat de 
straf veel te licht was; het strafbes luit is 
op dien grond nietig verklaard. 

Uitspraak in zake : 
X., wonende te Utrecht, klager, in persoon 

ter openbare terechtzitting verschenen, 
tegen : 

den Hoofdcommissaris van Politie te Utrecht, 
verweerder, niet verschenen. 
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Dé Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den bovenge

noemden klager ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Hoofdcommissaris van politie t e 

Utrecht, dd. l Juni 1937; 
Kennis genomen hebbende van den inhoud 

van de rapporten, opgemaakt door den hoofd
agent P. Hoogenboom en den hoofdinspecteur 
van poli t ie R. W. van E:yk. resp. dd. 29 Maart 
1937 en 15 Apri l 1937, betrefl'ende den agent 
van politie X. te Utrecht; 

Gelet op het ambtsbericht van den commissa
ris van politie in de l c afdeeling te Utrecht, 
d .d. 12 Mei 1937 ; 

Gehoord den agent van politie X voornoemd; 
0 . dat uit vorengenoemde rapporten en de 

verklaring van den agent van politie X. is 
komen vast te staan, dat deze op Vrijdag 
26 Maart 1937, van 14 uur tot 14.30 uur belast 
zijnde met het toezicht op het stempellokaal 
aan de Nieuwekade, dit toezicht slechts 6 mi
nuten heeft uitgeoefend, zonder voor dit niet 
ijverig zijn dienst vervullen een verschoonbare 
reden te kunnen opgeven ; 

dat X. daardoor artikel 7 van het regiem.ent 
voor de ambtenaren der gemeentepolitie, in 
verband met artikel 6, lid 1, der ambtsinstructie 
voor de ambtenaren van politie der gemeente 
Utrecht heeft overtreden en te dier zake be
hoort te worden gestraft; 

dat de na te noemen straf, in aanmerking 
nemende. dat hij op 21 Februari 1934 voor een 
soortgelijke overtreding reeds werd gestraft, in 
overeenstemming is met den ernst van het ge
p leegde feit; 

Gelet OJJ de art ikelen 26, lid 1, 28, 30 en 31 
van het regiem.ent voor de ambtenaren der ge
meentepolitie; 

den agent van politie X. heeft te kennen 
gegeven, dat h ij voornemens iR hem te dier zake 
te straffen met 2 uur buitengewonen dienst 
zonder belooning ; · 

0. dat de Raad van Beroep voor het perso
neel der politie te Utrecht bij uitspraak , welke 
door den Voorzitt;Pr definitief is vastgesteld op 
10 Juli 1937 en naar welker inhoud, l,ierbjj 
wordt verwezen, heeft. geoordeeld, dat het be
sluit van den HoofdPommi~saris van Politie 
van 1 ,Juni 1937, waarbij aan den agent va.n 
politie X. wordt te kennen gegeven. dat het 
voornemen bestaat om hem, ter zake voormeld, 
t e straffen met 2 uur buitengewonen dienst 
zonder belooning, terecht is genomen en heeft 
geadviseerd deze straf op te leggen; 

0. dftt de Hoofdcommi~saris van Politie te 
Utrecht, kennis genomen hebbende van voor
meld advies, de op te leggen straf ht'eft bepaald 
op 2 uur bui tengewonen dienst zonder beloo
ning, van welk beslui t, namens den Hoofdcom
misiiaris, door den inspecteur van poli tie 
Mr. L. J. C. den Hartog, aan X. op 12 Juli 1937 
des avonds 11 uur. bij den aanvang van diens 
nachtdienst, mededebling is gedaan; 

0. dat klager bij klaagschrift, gedagteekend 
1 Augustus 1937, hetwelk 2 Augustus 1937 ter 
griffie werd ontvangen, dezen Raad heeft ver
zocht de voormelde uitspraak te vernietigen 
en recht te doen in overeenstemming met het 
bestaande recht; 

0. dat klager in zijn klaagschrift onder meer 
aanvoert, dat de Raad van Beroep in zijn rechts-

overwegingen heeft aangenomen, dat op hem 
de verplichting rust met een verschoonbare 
reden aan te toonen, dat hij zijn dienst wel 
ijverig heeft vervuld; dat de omstandigheid, 
dat hem eerst 8 dagen na het feit van rappor
teering hiervan mededeeling is gedaan, niet te 
zijnen gunste kan pleiten, daar van hem mag 
worden verwacht, dat hij zich de feiten, welke 
zich zoo kort geleden hebben voorgedaan, nog 
duidelijk voor den geest kan halen ; dat het 
op zijn weg zou liggen tegen het omtrent zijn 
dienstvervulling uitgebrachte am btseedig rap
port gronden naar voren te brengen, die aan
nemelijk maken, dat hij bij de ui toefening van 
zijn taak als agent van politie op 26 Maart 1937 
zijn toezicht bij het stempellokaal tusschen 
14.30 uur en 15 uur niet langer dan 6 minuten 
heeft kunnen uitoefenen ; 

0. dat klager hiertegenover heeft beweerd, 
dat de Raad van Beroep voornoemd niet het 
recht heeft de tijdruimte van 8 dagen in d it 
verband kort te noemen, daar die Raad in dat 
geval eveneens den plicht zou hebben de grens 
tusschen "kort'' en ,,!an,\!'' in ditzelfde verband 
te noemen, al was het alleen maar om te voor
komen, dat in de toekomst de ergste willekeur 
op dit punt te voorkomen (bedoeld zal zijn : zou 
bestaan) : dat door den Commissaris van Politie 
Mr. H amoen openlijk is toegegeven, dat het 
e<'n fout is geweest, dat aan klager niet onmid
dellijk mededeeling is gedaan van het feit van 
rapporteering en dit er op wijst, dat deze tijd
ruimte (van 8 dagen) in ieder geval te lang is 
geweest om redelijkerwijze te kunnen aannemen, 
dat hij zich nog kon realiseeren, wat er voor
dien zich aan feiten of omstandigheden hebben 
(bedoeld zal zijn: heeft) voorgedaan om te 
handelen als in het rapport van den hoofdagent 
van politie Hoogenboom is vermeld; dat het 
als een onredelijk standpunt moet worden be
schouwd te verlangen, dat hij als een soort 
dagboek van uur tot uur en van dag tot dag 
een herinneringsvermogen aan den dag legt, 
hetgeen op een abnormaal geheugenverschijnsel 
zou wijzen; dat hij nooit, verplicht kan worden 
om zijn medewerking te verleenen aan het tot 
klaarheid brengen van een vermeende disci
plinaire overtreding, te.n opzichte waarvan een 
strafvervolging tegen hemzelf is ingesteld ; dat, 
met het tegendeel te beweren, aangenomen 
wordt, dat aan een agent van politie nog minder 
rechten toegekend moeten worden dan aan een 
verdachte in een publiekrechtelijke strafzaak; 
dat de Raad van Beroep voornoemd niet het 
recht heeft, het in zijn bezit zijnde medisch 
advies naast zicb neer te leggeri, want daar
mede begeeft men zich op het terrein, waarop 
men absoluut onbevoegd is en dus als leek niet. 
kan beoordeelen, of zu lk een medisch advies 
opgevolgd moet worden of niet; dat de hoofd
inspecteur van politie R. W. van Eyk hem bij 
de overhandiging van dat medisch advies 
mededeelde, dat er geen bezwaren bestonden, 
dat hij dit advies opvolgde; dat hieruit blijkt, 
dat men hem geheel vrijgelaten heeft, in hoever 
hij het dienstig oordeelde om dat advies op te 
volgen ; dat de Commissaris van Politie Mr. 
Hamoen heeft toegegeven, dat het beter was 
geweest, bem onmiddellijk na de overhandiging 
van het advies in plaats van rijwielagent tot 
voetagent te maken ; dat hiermede aangetoond 
is, dat m.en niet het recht heeft, hem, eerst dien-
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aangaande geen beperkingen op te leggen en 
daarna (het opvolgen van het advies) als argu
ment te laten gelden voor de bewering, dat hij 
zijn dienst niet ijverig heeft vervuld ; 

I n rechte: 
0. dat klager vorder t vernietiging van de 

uitspraak van den Raad van Beroep voor het 
personeel der politie te Utrecht, welke in casu 
echter niet and rs is dan een advies aan den 
Hoofdcommissaris van Politie. weshalve deze 
R aad wi l aannemen, dat klagér heeft bedoeld 
te vorderen nietig verklaring van voormeld 
besluit van den Hoofdcommi,qsaris van Politie, 
waarvan op 12 Juli 1937 mededeeling aan hem 
is gedaan; 

0. dat derha lve moet worden onderzocht, 
of dat besluit feitelijk of rechtens strijdt met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften of dat bij het nemen daarvan ver
weerder van zjin bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doal
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven 
en eindelijk of tusschen de opgelegde st-raf en 
de gepleegde overtreding onevenredigheid be
staat : 

0. dat t ha ns aan de orde komt de vraag, of 
het bestreden besluit strijdt met de toepasse
lijke algemeen verbindende voorschriften; 

0. te dien aanzien allereerst, dat de hoofd
agent van pol it ie P. Hoogenboom d.d. 29 
Maart 1937 in een op zijn ambtseed opgemaakt 
rapport o. a. rapporteert : 

"Blijkens het wachtdienstregister van het 
bureau van poli tie der Ie afd. was de agent van 
poli t ie: 

X .. op Vrijdag 26 Maart 1937, van 14 uur 
30 minuten tot 15 uur, belast met het toezicht 
bij het stempelen, in het oude politie posthuis 
aan de Nieuwekade bij de Zandbrug alhier. 

Van 14 uur tot 14 uur 30 minuten was hij 
belast geweest met wachtdienst. 

Om 14 uur 38 minuten zag ik, rapporteur, 
hem loopen naast zijn rijwiel met een zijner 
handen in een van zijn zakken op de Nieuwe
kade gaande naar de r ichting van vermeld 
stempellokaa l. 

Om 14- uur 42 minuten kwam h(i voor be
doeld lokaal aan; bij zette ¼ijn rijwiel tegen 
den gevel van een perceel en hie ld zich verder 
op in' de nabijheid van dat lokaal. 

Om 14 uur 48 minuten nam bij zjjn rijwiel 
aan zijn rechter hand en liep daarmede, met 
een zijner handen in zijn zakken : N ieuwckade, 
Oudegracht, tot aan de Lange Vie traat. 

Toen, nadat hij iets uit zijn zak had gehaald, 
blijkbaar zjjn horloge, stapte hij op zijn rijwiel 
en reed daarop: L. Viestraat, Vredenburg, 
K. Koestraat, L. Koestraat, Catharijnekade en 
vervolgens de binnenplaats op van het bureau 
der l e afd., ingang Bergstraat. 

Het was toen 14 uur 54 minuten. 
Uit het rljwielrek bij het verkeerswezen 

haalde hij zijn eigen rijwiel en plaatste zijn 
dienstrijwiel in een der rijwielrekken op zij van 
de auto-boxen. 

Vervolgens p laatste hij zijn eigen rijwiel als 
No. l bij de achteruitgang zijde Waterstraat 
rechts tegen den muur.. . .. . 

Om 15 uur na het beëindigen van ZIJn dienst 
reed hij als No. 1 op zijn rijwiel laatst.vermelde 
achteruitgang uit, over den rjj weg van de 
Waterstraat cle Catharijnekarle op naar de 

ri chting van de Nicuwekade. 
Als stempeluur aan bedoeld lokaal zij n door 

Maatschappelijk Hulpbetoon opgegeven vanaf 
14 uur 45 minuten tot 15 uur 15 minuten. De 
ambtenaar belast met het stempelen was 001 

15 uur 15 min nten nog aanwezig. Toen X.ver
trok was er nog publiek om kaarten ter afstem
peling aan te b ieden."; 

0. dat er niet de min te reden bestaat om te 
twijfelen aan de juistheid van de fei ti-Jjj ke mede
deelingen, door den hoofdagent Hoogenboom 
in genoemd rapport gedaan, zoodat geach t moet 
worden vast te staan, dat klager op 25 Maart 
1937 den hem opgedragen dienst niet ijverig 
heeft vervuld en dus heeft gehandeld in strijd 
met artikel 7 van het R e~lement voor de amb
tenaren der gemeentepo tit.ie te Utrecht, j0 • 

artikel 6, lid 1, van hunne Ambtsin trnctie 
en deswege ingevolge artikel 26 van voormeld 
R eglement kan worden gestraft, tenzij door 
hem een reden zou zijn aangevoerd . die zoude 
aannemelijk maken, dat hij terecht slechts 
6 minuten toezicht heeft uitgeoefend bij het 
stempellokaal aan de Nieuwekade in den na
middag van 26 Maart 1937 ; welk stempellokaal 
is gelegen op een afstand van enkele minuten 
gaans van het bureau van politie der l e af
deeling; 

0. dat de beschouwingen, door klager ten 
beste gegeven in zijn k laagschrift, ten betooge, 
dat hij zoodanige reden niet kan opgeven en 
niet behoeft op te gevea, alle waarde missen ; 

0. toch dat zonder twijfel een juiste ver
deeling van den bewijslast medebrengt, dat 
k lager aantoont, dat hij een goede reden had 
om den bovenbedoelden dienst slechts geduren
de 6 minuten uit te oefenen; zijnde deze eisch 
geheel in overeenstemming met hetgeen in het 
strafproces ter zake geldt; 

0. dat klagers bewering, dat hij na 8 dagen 
- toen hem van het over hem uitgebrachte 
rapport kennis zou zijn gegeven - zich niet 
meer kon herinneren, om welke reden hij het 
vorenbedoelde toezicht slechts 6 minuten had 
ui tgeoefend, den Raad volkomen ongeloof
waardig voorkomt, wordende hiarbij opge
merkt, dat, indien de bewering als juist moest 
worden erkend, daarmede klagers ongeschikt
heid voor het ambt van agent van politie zoude 
zijn bewezen, omdat van zulk een ambtenaar 
kan worden verlangd, dat hij zich zoo iets na 
8 dagen nog weet te herinneren; 

0. dat ten deze evenmin beteekenis kan 
worden toegekend aan het door klager bedoelde 
medisch advies, hetwelk volgens hem zou in
houden, dat hij aan een maagkwaal lijdt en 
zich in het algemeen moet hoeden voor koude 
en meer peciaal voor koude voeten ; 

0. dat het bestaan van een zoodanig mcdi ch 
advies wel aanleiding kan geven tot het stellen 
van de vraag, of het niet aanbeveling verd ient 
klager, in plaats van als rijwielagent, als voet
agent dienst te laten doen - op welke vraag 
evenwel niet deze Raad een antwoord mag 
goven . omdat zulks behoort tot het terrein van 
de bevoegdheid der administratie -, maar 
zu lk een advies zeker niet kan strekken ter 
rechtvaardiging van klagers gedragingen op 
26 Maart 1937, des namiddags tusschen 14.30 
uur en 15 uur, a l ware het slechts om deze 
reden, dat stevig rondstappen voor het stempel
lokaa l en vervolgens zich vlug naar het bureau 
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van politie begeven een beter middel is ter voor
koming van koude voeten dan het in den steek 
laten van den dienst en het zich rustig langs 
een omweg eerst te voet e,1 daarna per rijwiel 
naar dat bureau bewegen ; 

0. dat u it dit a lles volgt, dat niet op goeden 
grond kan worden beweerd, dat het bestreden 
besluit met de toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften strijdt; wordende hierbij 
uitdrukkelijk opgemerk , dat het in casu niet 
van belang is, dat in het besluit van 1 Juni 
1937 kennelijk bij vergissing in plaats van 
" 14.30 uur tot 15 uur" te lezen staat " 14 uur 
tot 14.30 uur"; 

0 . dat dezen Raad niet is gebleken, dat ver
weerder bij het nemen van het bestreden be
sluit van zijn strafbevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft g<Jmaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid hem is ge
geven, n.l. om een agent van politie, die zich 
aan een overtreding heeft schuldig gemaakt, 
deswege te straffen ; 

0. dat a lsnu nog de vraag moest worden be
antwoord, of daL besluit behoort te worden 
nietig verklaard. omdat er tusschen de opgelegde 
straf en de gepleegde overtreding onevenredig
heid bestaaL : 

0 . dat deze Raad, gelet op het feit, dat klager 
in 1933 is gestraft ter zake van het niet ter
stond uitvoeren van een opdracht en in 1934 
ter zake van het niet ijverig en met verstandig 
overleg vervullen van zijn dienst ; dat hij thans 
zich opnieuw heeft sch.1ldig gemaakt aan het 
niet ijverig vervullen van zijn dienst; dat hij, 
blijkens den inhoud der gedingstukken, voor 
een tekortkoming ter verantwoording ge
roepen, zich verontschuldigt met drogredenen 
en ongepaste argumenten en zoo. b.v. blijkens 
een ambtseedig rapport van den hoofd-in pec
teur van politie R. W. van Eyk, del . 15 April 
1937 verklaart: ,,Dat ik bij voorkeur op het 
linker trottoir loop (met mijn rijwiel) vindt zijn 
oorzaak in het feit, dat ik dan beter het tegen
overgestelde verkeer in de gaten heb en niet 
van achteren aangereden kan worden.'' - van 
oordeel is, dat de in de vorige rechtsoverweging 
gestelde vraag bevestigend moet worden be
a ntwoord, wij l de opgelegde straf veel te licht is; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart nietig het bestreden besluit van 

verweerder, waarvan 12 Juli 1937 aan klager 
is kennis gegeven, wijl de daarbij opgelegde 
straf veel te licht is. 

(A.B.) 

12 November 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Openbare vervoermiddelen art. 2.) 

De gemeentebesturen zijn bevoegd tot 
het aanwijzen van halteplaatsen voor de 
autobusdiensten op de openbare wegen in 
hunne gemeente. Hoewel naast de ver
keersbelangen ook de belangen van het 
vervoer bij de a-anwijzing van halteplaatsen 
zijn betrokken, zoodat ook in de voor auto
busdiensten verleende vergunningen eenige 
bepaling daaromtrent op hare plaats zou 
kunnen zijn, dient als egel de aanwijzing 
van halteplaatsen aan de gemeentebestu
ren te worden overgelaten . 

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

A. Munnik, te Schiedam, de N . V. Eerste 
Vlaardingsche Auto-Garage, ,,E.V.A.G." , te 
Vlaardingen, de N. V. Ridderkerksche Auto
Garage en Omnibus-Maatschappij " R .A.G.0. 
M.", te Ridderkerk, en de N. V. Vlaarding
sche Auto-Omnibus-Maatschappij (N. V. ,,V. 
A .O.M.") , te Vlaardingen, onderscheidenlijk 
tegen de beschikkingen van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 22 Dec. 1936, G.S. N°. 1/'t. 
22 Dec. 1936, G.S. N°. 4/3, 22 Dec. 19~6, 
G.S. 0

• 4/1 en van 22 Dec. 1936, G.S. N°. 
4/4, waarbij aan de voornoemde autobusdienst
ondernemers geweigerd is wijziging van de 
hun verleende vergunningen tot het in wer
king brengen van autobusdiensten tusschcn: 
Schiedam en Rotterdam, Vl aardingen en Rot
terdam, Maasland en Rotterdam, Ridderkerk 
en Rotterdam, Vlaardingen en Rotterdam en 
tusschen Maasland en Rotterdam. in dien zin , 
dat in die vergunningen alsnog de genaagde 
halteplaatsen binnen de gemeente Rotterdam 
worden vastgelegd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1937, N° . 412; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 9 Nov. 1937, N°. 183, Af
deeling Vervoer- en Mij nwezen; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 22 December 1936, G .S. N °. 
4/2, afwijzend hebben beschikt op het verzoek 
van A. Munnik, te Schiedam, om wijzigi11g 
der te zij nen name staande vergunning tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Schiedam (Stationsplein) naar Rotter
dam (Roehussenstraat nabij het kruispunt 

ieuwe Binnenweg- Westersingel) (zie de 
Provinciale Bladen nummers 9 van 1927 en 51 
van 1936}. zulks in dier voege, dat daarin als
nog een aantal door den verzoeker aange
geven halteplaatsen voor de gemeente Rotter
dam worden vastgelegd; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat een gedeelte der aangevrar.gde 
halteplaatsen is gelegen op het traject, het
welk ingevolge het besluit van hun colleg<' 
van 24 Juni 1936, G.S. N°. 63/1 , niet meer 
door de diensten van den aanvrager bereden 
mag worden; dat derhalve, voor zooveel het 
verzoek de zooeven bedoelde halteplaatsen hc
treft, dit i-eeds op den hiervoren genoemden 
grond n iet voor inwilliging vatbaar is; dat 
zij voorts ten aanzien der ove rig in de aan 
vrage genoemde halteplaatsen opmerken, dat 
hun college, toen het de desbetreffenda ver
gunning verleende, van oordeel was, dat de 
beantwoording der vraag, of - en zoo ja 
hoeveel en welke halteplaatsen in de onder
scheiden gemeenten, die de diensten bedienen, 
behooren te worden aangewezen, aan het in
zicht der betrokken gemeentebesturen diende 
te worden overgelaten; dat de omstandigheid, 
dat het gemeentebestuur van Rotterd<1m va □ 
deze aan dat bestuur gelaten bevoegdheid ge
bruik heeft gemaakt, door voor de onderwer
pelijke diensten een aantal halteplaatsen aan 
te wijzen, hun college niet van zienswijze ter 
zake heeft doen veranderen; dat hun college 
integendeel ook thans nog van meening blijft, 
dat het karakter der vergunningen, als be-
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doeld in art. 2 der wet, het in het algemeen 
ongewenscht maakt de aanwijzing van halte
plaatsen, welke uiteraard zich steeds gemakke
lijk moeten kunnen aanpassen aan de steeds 
wisselende behoeften van het verkeer op den 
weg, in die vergunningen vast te leggen; dat 
het gemeentebestuw· krachtens art. 209h der 
Gemeentewet verantwoordelijk is voor het 
verkeer binnen de gemeente en de aanwijzing 
van halteplaatsen wel in bet bijzonder ge
acht moet worden allereerst tot de bevoegd
heid en de taak der gemeente te behooren; 
dat het vanwege den betrokken ondernemer 
aangevoerde hun college geen aanl eiding geeft 
af t.e wijken van het systeem om de aanwijzing 
van halteplaatsen aan het betrnkken gemeen
t.ebestuur over t.e lat.en; dat derhalve het voor
liggende verzoek niet voor inwilliging in aan
merking kan komen; 

· dat Ged. Staten voornoemd voorts bij be-• 
sluit van 22 December 1936, G.S . N °. 4/3, heb
ben afgewezen de aanvrage van de T. V . 
Eerst.e Vlaardingache Auto-Garage, t.e Vlaar
dingen, om wijziging der t.e haren name staan. 
de vergunning tot het in werking brengen van 
een autobusdienst van 1. Vlaardingen (Hof. 
laan) via Schiedam naar Rotterdam (Rochus
senstraat nabij het kruispunt Nieuwe-Binnen
weg-Westersingel) en 2. Maasland- Maassluis 
(Stationsweg)-Schiedam naar Rotterdam (Ro
chussenstraat nabij het kruispunt Nieuwe
Binnenweg-Westersingel), (zie de Provinciale 
Bladen nummers 42 van 1927 en 53 van 1936 
en het Bijvoegsel Provinciaal Blad N°. 77 
van 1927) , zulks in dier voege, dat in die 
vc!'gunning alsnog een aanta l door de aan
vraagst.er aangegeven haltepl aatsen voor de 
gemeente Rotterdam wordt vastgelegd; 

dat dit besluit st.eunt op overwegingen van 
dezelfde strekking als de hiervoren ve1melde; 

dat het genoemd college wijders bij beslnit 
van gelijken datum, G.S. N° . 4/1, geweigerd 
heeft t.e voldoen aan het verzoek van ·de N. V. 
Ridderkerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat. 
schappij, te Ridderkerk, om wijziging der te 
haren name staande vergunning tot het in 
werking houden van een autobusdienst: 

a. van Ridderkerk (Nieuwe Veer) langs 
Lagedijk aldaar, Rijksstraatweg te Rijworcl 
en te Barendrecht en Dordtschestraatweg te 
IJsselmonde en t.e Rotterdam , naar Rotter
dam (Groote Markt) ; 

b. van Ridderkerk langs Ringdijk over 
Slikkerveer, Bolnes en IJsselmonde naar R ot
terdam (Groote Markt), en 

c. van Ridderkerk (garage Molendijk) 
langs Mol endijk en Oostendam aldaa1·, Veer• 
schedijk te Hendrik-Ido-Ambacht en Ringrlijk 
t.e Zwijndrecht naar Dordrecht (Vest) en om
gekeerd, (zie de Provinciale Bladen nummers 
16 van 1935 en 72 van 1936), in dier vo<>ge, 
c!at in die vergunning al~nog een aantal dool' 
de aanvraagster aangegeven halteplaatsen 
voor de gemeente Rotterdam wordt vastge
legd; 

dat de overwegingen van dit besluit even
eens met de hiervoren vermelde overwegingen 
overeenkomen behoudens, dat de eerste twee 
overwegingen inzake het traject, dat niet meer 
door de diensten der onderneming mag wor
den bereden, hier niet worden aangetl'offen; 

dat Geel. Staten van Zuid-Holl and ten slotte 

bij hun besluit van dezelfde dagteekening, 
G.S. N°. 4/4, afwijzend hebben beschikt op het 
verzoek van de N. V. Vlaardingsche Aut.:i 
Omnibus-Maatschappij te Vlaardingen, om 
wijziging der te haren name staande vergun
ning tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van 1. Vlaardingen (Hoflaan) 
via Schiedam naar Rotterdam (Rochussen
straat nabij het kruispunt Nieuwe-Binnenweg
Westersinge1) en 2. Maasland- Maassluis 
(Stationsweg)-Schiedam naar Rotterdam (Ro
chussenstraat nabij het kruispunt ieuwc
Binnenweg-Westersingel ), (zie de ProvincialC' 
Bladen nummers 42 van 1927 en 53 van 1936 
en het Bijvoegsel Provinciaal Blad N°. 77 
van 1927), zulks in dier voege, dat in die 
vergunning alsnog een aantal door de aan
v1·aagster aangegeven halteplaatsen voor de 
gemeente Rotterdam wordt vastgelegd; 

dat dit besluit van Ged. Staten berust op 
gronden van gel ijke strekking als bij het 
eerstvermelde besluit zijn genoemd; 

dat van de genoemde vier besluiten onder
scheidenlijk A. Munnik, te Schiedam, de N.V. 
,,Eerste Vlaardingsche Auto-Garage", de N. 
V. ,,Ridderkerksche Auto-Garage en Omnibus
Maatschappij" en cie N. V. ,,Vlaard ingsche 
Auto-Omnibus-Maatschappij" bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

dat A. Munnik in beroep aanvoert, dat het 
gemeentebestuur van Rott.erdam binnen hare 
gemeente slechts 4 halteplaatsen heeft vastge
steld op een afstand, waar de tram, die ook 
naar Schiedam rijdt, er 16 heeft; dat dit 
zijns inziens eene ongeoorloofde uitoefening 
van de aan het gemeentebe tuur toekomende 
bevoegdheid is; dat immers Rotterdam zelf 
belanghebbende en concnrrent is wat het ver. 
voer naar Schiedam aangaat; dat de bedoe
ling dus is, zijn dienst onmogelijk te maken; 
dat derhalve zijns inziens met goede reden een 
ingrijpen ten deze van de Overheid mag wor
den gevraagd; dat het toch nimmer de be
doeling is geweest, dat een door de Krc.,on 
verleende vergunning practisch door het ge
meentebestuur van Rotterdam zou worden 
vernietigd; dat Geel. Staten en de Kroon on
getwijfeld bevoegd zijn, de halteplaatsen van 
intercommunale autobusdiensten aan te wij
zen· 

d~t de andere drie appellanten in beroep 
bezwaren aanvoeren van ongeveer dezelfde 
strekking als die, welke A. Munnik heeft in
gebracht; 

0 . ten aanzien van de vraag, of van rlc 
onderhavige besluiten van Ged. Staten beroep 
op Ons openstaat, dat in de openbare verga
dering van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, van do 
zijde van het gemeentebestuur van Rotterdam 
deze vraag ten onrechte ontkennend i;; beant
woord, aangezien noch de bewoordingen van 
art. 4 der Wet Openbare Vervoermiddelen, 
noch de strekking dezer bepaling grond bie
den voor een uitlegging, krachtens welke i1et 
in art. 3 geregelde recht van beroep zich niet 
zou uitstrekken tot de bes! uiten van Ged. 
Staten, waarbij een verzoek van den vergun
ninghouder om wijziging van eene vergunning 
is afgewezen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak. dat de 
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gemeenrebesturen bevoegd zijn tot het aan
wijzen van halteplaatsen voor de autobus
diensten op de openbare wegen in hunne ge
meente; 

dat, hoewel naast de verkeersbelangen ook 
de bel angen van het vervoer bij de aanwijzing 
van halteplaatsen zijn betrokken, wodat in 
voorkomend geval ook in de voor de autobus
diensten krachtens de Wet Openbare Vervoer
middelen verleende vergunningen eenige he
paling daaromtrent op h are plaats zou kunnen 
zijn, a ls regel de bedoelde aanwijzing van dC' 
halteplaatsen aan de gemeentebesturen dient 
te worden overgelaten; 

dat geen vol doende reden bestaat, om in het 
onderhavige geval van di en regel a f te wij 
ken; 

dat toch verwacht mag worden, dat het ge
meentebestuur van Rotterdam, de strekking 
der Wet Openbare Vervoermiddelen in aan
merking nemende, het aantal door de onder
nemers wenschelijk geachte halteplaatsen niet 
zal beperken, dan voorzoover de belangen van 
het verkeer zulks dwingend eischen, en be
paaldelij k rekening zal houden met de om
standigheid, dat de waarde, welke de bedoel
de autobusdiensten voor de voorzien ing in de 
vervoersbehoeften hebben, door het verleenen 
van vergunning voor die diensten buiten t·.vij 
fel is gesteld ; 

dat derhalve Ged. Staten terecht afwijzend 
op de verzoeken hebben beschikt; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen 
en art. 41, 3e lid, van het Reglement Auto
vervoer Personen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

15 November 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Mot.- en Rijw.Regl. art. 6.) 

Rechtb. : Onder "bocht" moet in art. 6, 
lid 4, sub c 1.- en R .Regl. - in tegenstel
ling met hoek - worden veistaan iedere 
geleidelijke over korten afstand gevormde 
kromming, betzij deze zich voordoet in een 
zelfden weg of, gelijk i. c., ter plaatse waar 
twee wegen zich met elkander vereenigen, 
waarbij niet ter zake doet of de begrenzing 
van dien weg of van clie vereenigingsplaats 
van wegen over een kort gedeelte van die 
kromming uit een rechte lijn bestaa t. 

H. P... Door te beslissen, dat bij eene 
plaatselijke gesteldheid, als iP bovenstaan
de overweging vastgesteld, de omstandig
heid, dat de geleidelijke kromming over 
korten afstand door een rechte lijn wordt 
onderbroken, aan die kromming niet het 
karakter ontneemt van "bocht", hee~ de 
Rechtb. dat begrip niet uitgebreid buiten 
de beteekenis, die daaraan in art. 6, lid 4, 
sub c M.- en R.Regl. naar het gewone 
spraakgebruik moet worden gegeven. 

Op het beroep van Dr. A. A . E ., oor-, neus
en keelarts te Leeuwarden, requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Leeuwarden vau 30 Juni 1937, waarbij in 
hooger beroep, na vernietig ing van een vonnis 
van den Kantonrechter te Leeuwarden van 

1 April 1937, requirant ter zake van "als be, 
stuurder van een motorrij tuig dit op een weg 
in stilstand hebben anders dan tot het onmid
dellijk uit. of inlaten of uit. of instappen van 
personen of het onmiddellijk laden of lossen 
van goederen in een bocht binnen een be
bouwde kom", met aanhaling van de artt. 1, 
6 1 id 4 aanvang en sub c, 73 lid 1, 88 van het 
Motor- en Rijwielreglement: 1, 2, 28, 39 dei· 
Motor- en Rijwielwet, 9, 23 en 91 Sr. , is ver
oordeeld tot een geldboete van één gulden en 
een vervangende hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: 

S., a lthans v. t. van art. 1 Sr. en de artt. 
6 en 73 van het Motor- en R ijwielreglement ; 

0. dat bij het bestreden vonnis , met qua! i
ficatie en strafoplegging a ls voormeld, over
eenkomstig de dagvaarding ten laste van re
quirant is bewezen verklaard: dat hij in den 
namiddag van 15 Februari 1937 te ongeveer 
2.10 uur in de gemeente Leeuwarden binnen 
de bebouwde kom van Leeuwarden als be
stuurder van een motorrij tu ig op 4 wielen 
gemerkt B. 20816 dit in sti lstand heeft gehad 
in de bocht, gevormd door de voor het open
baar verkeer openstaande rijwegen den Har
l ingersi11gel en de Pier Panderstraat, zulks 
niet tot het onmiddell ij k uit- of in laten of ui t-

, of instappen van personen of het onmiddel lijk 
1 aden of lossen van goederen; 

dat de Rechtbank voorts nog heeft over
wogen, ,,dat verdachte wel is waar heeft be
twist dat de plaats waar het motorrijtu ig tot 
stilstand was gebracht, was een bocht in den 
zin der wet, wijl toch het motorrij tuig stond 
daar waar in den overgang van den H a rlin
gersingel naar de Pier Panderstraat zich een 
recht stuk aan den r ijweg grenzend trottoir ter 
lengte van ongeveer 13 Meter bevond, doch 
de Rechtbank dit verweer verwerpt, wijl toch 
onder bocht in a rt. 6 1 id 4 sub c van het 
Motor- en Rijwielreglement moet worden ver
staan - zulks in tegenstell ing met hoek -
iedere geleidelijke over korten afstand ge
vormde kromming, hetzij deze zich voordoet 
in eenzel fden weg of, gelij k hier het geval is, 
ter plaatse waar twee wegen zich met elkan
der vereenigen , waarbij het niet ter zake doet 
of de begrenzing van dien weg of van die 
vereenigingsplaats van wegen over een kort 
gedeelte van die kromm ing, gelijk in casu 
uit een rechte lijn bestaat;" ' 

0. dat tegen die overweging het middel, 
blijkens de toe! ichting, is gericht, en requirant 
betoogt, dat aldus aan het begrip "bocht" een 
uitbreiding wordt gegeven, die noch taalkun
dig, noch volgens art. 6 van het Motor- en 
Rijwielreglement te verdedigen is, dat het 
verschil tusschen de begrippen "hoek" en 
"bocht" niet anders is, dan dat een hoek de 
plaats van samenkomst is van twee lijnen die 
niet in elkanders verlengde liggen, en een 
bocht een gedeelte van een boog is, en dat 
waar hier sprake is van een recht stuk dit 
onmogelij k onder het begrip "bocht" 'kan 
vall en; 
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dat evenwel de Rechtbank, door te beslissen, 
dat bij een plaatselijke gesteldheid, a ls in 
bovenaangehaalde overweging vastgesteld , de 
omstandigheid, da t de gele idelij ke kromm ing 
over korten afstand door een rechte lij n wordt 
onderbroken, aan die kromming niet het ka
rakter ontneemt van " bocht" , dat begr ip n iet 
heeft uitgebreid buiten de beteekenis, die 
daaraa n in a rt. 6 l id 4 sub c van het Motor
en Rijwielreglement overeenkomstig het ge
wone spraakgebru ik moet worden gehecht en 
dus het middel niet kan slagen ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove,·eenkornslig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal B erger.] 

(N. J. ) 

15 N ovember 1937. ARREST va n den- Hoogen 
R aad. (Sr. a rt. 436; Wet uitoefening Ge
neeskun t, art. 1.) 

Ten onrechte was de R echtb. van oordeel, 
da t i. c. niet sprake was van het uitoefenen 
der geneeskunst in den zin der wet, doch 
van verstrekken van geneesmiddelen met 
gebruiksaanwijzing. Gereq. heeft toch, zoo
als is bewezenverklaard, aan personen, die 
zich met klachten over hun ziekten en 
kwalen t ot hem hadden gewend, kruiden 
verstrekt met aanw:ijzing, hoe die te ge
bruiken en zulks met de voorgewende of 
werkelijke strekking om genezende werking 
op die ziekten en kwalen uit t e oefenen, 
weshalve hij gezegd mo!'t worden die krui
den ter genezing te hebben voorgeschreven 
en dus geneeskundigen raad te hebben ver 
leend, hetgeen in art. 1 der Wet van 1 ,Juni 
1865, S. 60, onder uitoefening der genees
kunst verstaan wordt. 

Met vernietü;ing van vonnis a. quo, doet 
H. R. t en principale recht en spreekt een 
veroordeeling uit. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Arr.• 
R echtbank te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een vonnis dier R echtbank van 
6 Jul i 1937, waarbij in hooger beroep, met 
ve rnietig ing van een vonn is van het Kanton
ge recht a ldaa r, op 20 F ebr. 1937 tegen J . F. 
v. d. P. , chemiker te 's-Gravenhage, gewezen, 
deze van all e rechtsvervolging ter zake van 
het hem te laste gelegde en bewezen verkl aar
de is ontslagen ; (Gepleit voor gereq. door 
M r . H . G. K a ufmann). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

B ij het bestreden vonn is, houdende vern ie
t ig in g van het veroordeele nd vonn is va n den 
Kanton rechter, werd van het· aan ge requ i
ree rde bij in leidende dagvaarding telaste ge
legde bewezen geoordeeld : ,,da t h ij te ' s-Gra
venhage onder meer in de maand November 
1936, ronder dat aan hem de bevoegdheid tot 
uitoefening der geneeskunst volgens de wet 
was toegekend, verschillende personen, die zich 
met klachten over hun ziekten of kwalen tot 
hem hadden gewend, buiten noodzaak, met de 
voorgewende of werkelij ke strekk ing om gene
zende werk ing op d ie ziekten of kwalen uit te 

oefen en, tegen die ziekten of kwalen kru iden 
heeft verstrekt, met aanwij zingen, hoe deze 
te gebru iken, terwijl d ie personen voor die 
kruiden doorgaans een bedrag aan geld be
taalden, zul ks terwijl nog geen twee ja ren 
wa ren verloopen sedert het recht tot strafvor
der ing tegen verdachte wegens een gelij ke· 
overtreding bedoeld in art. 436 Sr., den 19 
September 1935 was vervallen door vrijwil
l ige voldoen ing aan de voorwaarde, welke de 
bevoegde Ambtenaa r van het Openbaar Mi
niste ri e na daartoe ingediend verwek van ver
dachte, te r voorkoming van de strafvervol 
g ing ha d gesteld" . 

Gerequ ireerde werd evenwel va n a ll e rechts
vervolg ing te die r za ke ontslagen , op grond, 
dat dit bewezen verklaa rde niet oplevert een 
strafbaar feit, daa r het enkel verstrekken van 
geneesmiddelen, met gebruiksaanwijzing daar
van, niet is he t uitoefenen der geneeskunst, 
waarbij de R echtbank verder nog overweegt, 
" dat ui t de beha ndeling ter terech tzi tt i ng in 
hooger beroep wel iswa ar is gebleken, da t ver
dachte de kr uiden ook voorschrij ft, doch dat 
di t hem niet bij dagvaard ing is ten laste ge
legd" , terwij l het bewezen verklaarde, volgens 
de R echtbank, ook niet oplevert overt red ing 
van een ander wettelijk voorschrift. 

De H eer requi rant ziet in deze beslissing 
schend ing va n de bepa lingen der a r tt . 351, 
352 Sv. j 0

• a rt. 1 der Wet van 1 Jun i 1865 
S . 60 regelende de uitoefening der Genees
kunst en art. 436 Sr. Z . i. heeft de R echtba nk 
heel wat meer bewezen geacht, dan het enkel 
verstrekken van geneesmiddelen, vermits uit 
de woorden der bewezenverklaring : ,,di e zich 
met kl achten over hun ziekten of kwa len tot 
hem h adden gewend" en " met de voorgewende 
of werkelijke strekki ng een genezende werking 
op die ziekten en kwa len ui t te oefenen, tegen 
die ziekten of kwalen kruiden heeft verst rekt 
met aanwijzingen, hoe deze te gebruiken", het 
verband tusschen het verstrekken der krui den 
met gebruiksaanwijzing eenerzij ds en a nder
zijds het tevoren ontvangen van de klachten 
dier personen over hun ziekten of lnvalen en 
met het oog op en tegen die ziekten en kwalen 
geven van die kruiden, bl ij kt. J u ist di t ve r
band, hetwelk, volgens de H eer requ irant, ui t 
het bewezenverkl aarde blijkt en da t de R echt
bank in haar vonnis bij haar "verdere over
weging" geheel onbesproken laat, maakt, naar 
het oordeel van den H eer .-equirant, dat de 
fe iten, die al s " bewezen" worden aangenomen, 
wel strafbaar zijn, immers wel va ll en onder 
,,het uitoefenen der Geneeskunst". 

Aanvankelijk hèb ik mij a fgevraagd, of di t 
middel niet moest worden a fgewezen, op 
grond, dat de opvatting der R echtbank, vol 
gens welke in het bewe,,en verkl aa rde gedeelte 
der te lastelegging niets anders valt te lezen, 
da n te lastelegging van het enkel verstrekken 
van geneesmiddelen, met gebr uiksaanwijzing 
daarvan, en niet, dat gerequireerde de krui
d n ook heeft voorgeschreven, a ls met den 
tekst der telastelegg ing n iet onvereeni gbaar, 
in cassatie moet worden geëe rbiedigd. Ofschoon 
eene scherpere omsch rij vi ng der in dezen va11 
belang zij nde fe iten m. i. wel mogelij k en aan
bevelenswaard w ude zij n geweest, wi l het mij , 
na aa ,,zel ing, ten slotte toch voorkom en, dat 
de kennelij k door de R echtbank gevol gde 
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lezing met de bewoordingen der dagvaarding 
en wel, behalve met de door den Heer requi
rant in het bijzonder naa voren gebrachte, 
m. i. voornamelijk ook met de woorden "met 
de voorgewende of werkelijke strekking een 
genezende werking op die ziekten en kwa len 
u it te oefenen", kwal ij k vereenigbaar is te 
achten. Mij althans valt het moeil ij k, in de 
dagvaarding en dus ook in het door de Recht
bank bewezenverklaarde gedeelte daarvan, iets 
anders te lezen, dan de telastelegging, dat 
gerequireerde in verband met de, hem door de 
bedoelde personen medegedeelde, klachten 
over hunne ziekten en kwalen tegen die, hem 
aldus geopenbaarde ziekten en kwalen kruiden 
heeft verstrekt met dl) voorgewende of werke
lijke bedoeling om door die kruiden eene ge
nezende werking op die bepaalde ziekten en 
kwalen uit te oefenen met aanwijzing hoe deze 
te gebruiken. Een en ander sluit, naar het 
mij voorkomt, echter noodwendig in, dat hier 
inderdaad niet slechts sprake is van het enkel 
verstrekken van geneesmiddelen met gebruiks
aanwijzing daarvan, doch wel degelij k van het 
voor chrijven van de bedoelde kruiden, we lke 
immers, hetzij voorgewend, hetzij werkelijk, 
moesten dienen om genezing van, in klachten 
tegenover gerequireerde omschreven en dus 
bepaalde, kwalen of ziekten te bevorderen, 
welk doel uiteraard medebrengt, dat de keuze 
der kruiden en het geven van derzelver ge
bruiksaanwijzing, een en ander dus kennelij k 
gericht op de genezing van voormelde ziekten 
of kwalen, van gerequireerde moet zij n uitge
gaan. Zoodanige handeling nu moet m . i . wor
den beschouwd a ls het verleenen van genees
kundigen raad, ter staving van welk oordeel 
ik moge verwijzen naar de arresten van Uwen 
H. R. van 15 October 1917 W. 10168, . J . 
1917, 1081 en 12 November 1923 W. 11142, 
N. J. 1924, 81. H et wil mij dan ook voor
komen, dat het voorgestelde middel gegrond 
is te achten, waarbij ik meen te mogen aan
nemen, dat de Rechtbank, waar zij hare be
,1 issing, dat het door haar bewezen verklaarde 
niet strafbaar is, uitsluitend grondt op de mee
ning, dat het enkel verstrekken van genees
middelen, met gebruiksaanwijzing daarvan, 
niet is het uitoefenen der geneeskunst, niet 
heeft wi llen te kennen geven, dat - ware in 
het bewezene wel te zien het verleenen van 
geneeskundigen raad - in de bewezenverkla
ring niet tevens zoude zij n uitgedrukt, dat dit 
rnrl eenen van geneesku ndigen raad in dezen 
a ls bedrijf plaats vond . Mocht Uw Raad zich 
vereenigen met mijne meening, dat het ten 
dezen uitgesproken ontslag -van rechtsvervol
ging niet in stand kan blij ven, dan zal m. i. 
ook hier - evenals in het geval behandeld jn 
Uw arrest van 13 October 1930 W. 12242, 
J. 1930, 1679 - ten p1·incipale kunnen wor
den recht gedaan, waarbij dan echter de vraag 
r ij st, welke straf aan den gerequireerde ware 
op te leggen. Ofschoon in verband met de 
telastegelegde en bewezenverklaarde herhaling 
van overtreding in plaats van geldboete hech
tenis van ten hoogste twee maanden kan wor
den opgelegd en de Kantonrechter gerequi
reerde tot een maand hechtenis vernordeelde, 
wude ik Uwen Raad willen voorstellen den 
gerequii·eerde, - waar deze well icht eenigen 
grnnd had om te meenen, dat hij zich niet aan 

een strafbaar feit schuldig maakte - met 
eene, over igens aan den aard en den ernst 
van de gepleegde overtreding aangepaste geld
boete te straffen. 

Ik concludeer mitsdien tot vern ietiging van 
het bestreden vonnis, doch alleen voor zoover 
het bewezenverklaarde niet strafbaar is ver
klaard en gerequireerde deswege van elke 
rechtsvervolging is ontslagen en dat de H . R., 
ten principale rechtdoende krachtens art. 105 
R. 0. aan het bewezen verk laarde geve de 
benaming: ,,niet toegelaten tot de uitoefening 
van een beroep, waartoe de wet eene toelating 
vordert, buiten noodzaak dat beroep uitoefe
nen, terwijl tijdens het plegen van de overtre
ding nog geen twee jaren zij n verloopen sede1·t 
het recht tot strafvordering wegens gelijke 
overtreding volgens het eerste lid van art. 74 
Sr. is vervallen", dit feit en gerequireerde 
deswege verklare strafbaar en den gerequi
reerde te dier zake, met toepassing van art. 
436 Sr. j 0

• art. 1 der Wet van 1 Juni 1865 
S. 60, regelend de uitoefening der geneeskunst, 
a lsmede van de artt. 23, 74 en 91 van eerst
gemeld Wetboek, veroordeele in eene geld
boete van f 100, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door hechtenis van eene 
maand. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie vaq cas
satie, luidende: 

Schending van de artt. 351, 352 Sv. j O • art. 
1 der Wet van den l sten Juni 1865, S. 60 
regelende de uitoefening der Geneeskunst en 
art. 436 Sr., door te overwegen, dat het be
wezen verklaarde niet oplevert een strafbaar 
feit, daar het enkel verstrekken van genees
middelen, met gebruiksaanwijzing daarvan, 
niet is het uitoefenen der geneeskunst, ten 
onrechte daar het bewezen verk laarde meer 
inhoudt dan het enkel verstrekken van ge
nee middelen met gebru iksaanwijzing, name
lijk verschi ll ende feiten, welke in verband 
met el kaar wel vallen onder "het uitoefenen 
der geneeskunst"; 

0 . dat in het bestreden vonnis van het aan 
gerequireerde te laste gelegde bewezen is ve r
klaard: 

dat hij te 's-Gravenhage enz. (zie conclusie); 
0. wat het middel betreft: 
dat de Rechtbank bij het bestreden vonn is 

heeft overwogen dat het bewezen verklaarde 
niet oplevert een strafbaar feit, omdat daar in 
niet sprake is van het uitoefenen der genees
kunst in den zin der wet, maar van het ver
strekken van geneesmiddelen met gebruiks
aanwijZlng; 

dat echte ,· gerequireerde, d ie - woals in 
het bestreden vonnis bewezen verklaard is -
aan personen, die zich met k lachten over hun 
ziekten en kwalen tot hem hadden gewend, 
kruiden heeft verstrekt met aanwijzing, hoe 
die te gebruiken, en dit met de voorgewende 
of werkelij ke strekking om genezende werking 
op die ziekten en kwalen uit te oefenen, ge
zegd moet worden die kruiden ter genezing 
te hebben voorgeschreven en dus geneeskun
d igen raad te hebben verleend, hetgeen in 
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art. 1 der Wet van 1 Juni 1865 S. 60 onder 
uitoefening der geneeskunst verstaan wordt; 

dat de Rechtbank in de bestreden beslissing 
gezegd art. 1 derhalve verkeerd heeft toege
past en het middel dus is gegrond; 

0. dat het bewezen verklaarde is strafbaar 
en opl evert de overtreding "niet toegelaten 
zijnde tot de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet eene toelating vordert, buite.n 
noodzaak dat beroep uitoefenen, terwijl tijdens 
het plegen van de overtreding nog geen 2 
jaren zijn verloopen sedert het recht tot straf
vordering wegens gelijke overtreding volgens 
het lste lid van art. 74 Sv. is vervallen;" 

0. dat gerequireerde deswege is strafbaar, 
zijnde van eenigen strafuitsluitingsgrond niet 
gebleken ; 

0. dat na te melden straf in overeenstem
ming is met aard en ernst van het gepleegde 
feit; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorroover daarbij het bewezenverklaarde niet 
strafbaar is verklaard, en gerequireerde is 
ontslagen van alle rechtsvervolging; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet op 
de R. 0 . : 

Gezien de artt. 436 Sr. j 0
• art. 1 der Wet 

van 1 Juni 1865, S . 60, regelend de uitoefe
ning der geneeskunst, alsmede de artt. 23 en 
74 Sr.; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
voormeld; 

Verklaart dit feit en gerequireerde deswege 
strafbaar; 

Veroordeelt gerequireerde tot eene geldbo·ete 
van honderd gulden bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door hechtenis van 
ééne maand. 

(N. J.) 

15 November 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36 jis, artt. 10, 39.) 

Art. 10 heeft slechts betrekking op de bij
zondere rooilijnvoorschriften, als bedoeld 
in art. 2 tweede lid. Ook al zijn bi.i een uit
breidingsplan of daarbij behoorende be
bouwingsvoorschriften, als bedoeld in art. 
39, lijnen vastgesteld of herzien, die bij het 
bouwen aan de we~zijde of aan de van den 
weg afgekeerde ziJde niet mogen worden 
overschreden, dan nog behoeven, mede 
blijkens an. 2, 3• lid, uitsluitend de artt. 37 
en 38 te worden inachtgenomen. 

Wel maakt de schadevergoedingsveror
dening geen deel uit van het uitbreidings
plan, doch tusschen plan en verordening is 
een zóó nauw verband gelegd, da.t het rede
lijkerwijze uitgesloten moet worden geacht, 
dat het gemeentebestuur te eeniger tijd tot 
algeheele intrekking der verordening zou 
overgaan of haar dusdanig zou wijzigen, 
dat de billijkheid niet langer voldoende 
gewaarborgd zou zijn. 

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

Mevrouw T. J. van Heyst-Pot, te 's-Graven
hage, K. Chardon, te Vlaardinger-Ambac~t 
en J. C. Moerman aldaar, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 23 

L. 1!137. 

Februari 1937, waarbij een uitbreidingsplan 
c.a. van Vlaardinger-Ambacht gedeeltelijk is 
goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 30 Sept. 1937, N °. 388, en 27 Oot. 1937 , 
N°. 388/11 7; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Nov. 1937 N°. 
10095 M/P .B.R., Afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evengenoemd besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan het, door den raad der gemeen
te Vlaardinger-Ambacht op 14 Februari 1936 
vastgestelde uitbreidingsplan met daarbij be
hoorende bebouwingsvoorschriften, voorzoover 
dit plan betrekking heeft op de voor <len 
Rijksweg N°. 20 bestemde gronden en voor 
het overige het plan hebben goedgekeurd; 

dat Ged. Staten daarbij, na een uitvoerige 
bespreking van de, bij hun college ingediende, 
bezwaren hebben overwogen, dat · zij de vraag, 
of en in hoeverre het plan, afgezien van de 
daartegen door belanghebbenden ingebrachte 
bezwaren, voor goedkeuring vatbaar is, be
ha lve ten aauzien van het voor den Rijksweg 
N°. 20 bestemde gedeelte, bevestigend meenen 
te kunnen beantwoorden; dat immers bij het 
plan overeenkomstig art. 38, tweede lid der 
Woningwet is in acht genomen het besluit 
van hun college dd. 6 Maart 1935, G .S. N°. 
12/1, terwijl door onthouding van goedkeu
ring, voorzoover het voor den Rij ksweg N°. 20 
bestemde gedeelte betreft, het plan niet in 
zijn wezen wordt aangetast, zoodat het voor 
het overige kan worden goedgekeurd; 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep zijn 
gekomen : 

1°. Mevrouw T. J. van Heyst-Pot, te 's-Gra
venhage, aanvoerende, dat haar eerst van het 
hart moet de weinig eerbiedige wijze, waarop 
de raad en Ged. Staten het bestaande uitbrei
dingsplan van 1927, zooals dit is gewijzigd 
respectievel ijk 2 Maart 1934 en 11 December 
1935, ter zijde hebben gesteld, c.q. hebben 
laten ter zijde stellen; 

dat, indien een teekening van het bestaande 
uitbreidingsplan met het aanhangige herzie
ningsplan wordt vergeleken, men tot de con
clusie zal komen, dat het gemeentebestuur van 
Vlaardinger-Ambacht een groot deel van het 
herzieningsplan heeft laten uitvoeren, alsof dit 
een in hoogste instantie goedgekeurd uitbrei 
dingsplan ware; dat de raad voor straataan
leg, grondverkoop en uitgiite in erfpacht 
zijne besluiten heeft genomen, terwijl Ged. 
Staten nagelaten hebben de goedkeuring dier 
besluiten te weigeren; dat beide colleges haar 
daardoor de gelegenheid hebben ontnomen 
haar bouwgrond te exploiteeren op de wijze, 
zooals het bestaande uitbreidingsplan van l!l 
Juli 1927 aangeeft; dat het gemeentebestuur 
van Vlaardinger-Ambacht zelfs zoo ver gegaan 
is, dat het haar geweigerd heeft straten aan 
te leggen overeenkomstig het laatstgemelde 
uitbreidingsplan ; dat de beide colleges nn 
wel een beroep zullen doen op art. 6 sub 5 
der Woningwet, om zich vrij te pleiten, doch 
dat zij er op wijst, dat alleen maar toestem
ming gegeven kan worden een woning of eP.n 
ander gebouw te bouwen, geheel of voor een 
ge deel te te vernieuwen of te veranderen of nit 

27 
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te breiden, indien het plan, voor welks uit
voering vergunning wordt gevraagd, niet strijdt 
met het ontwerp van het plan van uithrei
ding; dat de Woningwet nergens bepaalt, dat, 
indien er een ontwerp-uitbreidingsplan aan 
Ged. Staten ter goedkeuring is gezonden, reeds 
onmiddellijk tot straataanleg als anderszins 
volgens het ontwerp kan worden overgegaan; 
dat noch door de gemeente, noch dool' Ged. 
Staten, ter harte is genomen de raadgev ing 
van den Hoofdinspecteur der Volksgezond
heid , gegeven in zijn jaarverslag over 1927 
(bladzijde 131) ; dat in nauw vel'ba11d met 
het uitbreidingsplan staat de bebouwingsver
ot'dening, welke details van het uitbreidings
plan regelt· dat in art. 9 dier bebo11wings
verordening' een achtergevel-rooilijnregel ing 
wordt aangegeven; dat voor het vaststellen 
van rooilijnregelingen de bijzondere bepaling 
van art. 10 der wet geldt, terwijl voor het 
uitbreidingsplan zelf art. 37 der wet toepa -
sing vindt; dat nu door de gemeente Vl aa 1·
dinger-Ambacht art. 10 geheel over het hoofd 
is gezien, terwijl de publicatievoorschriften 
van al't. 37 onvoldoende zijn nagekomen; dat 
de schriftelijke kennisgeving aan de e igenaren 
en aan de hypotheekhouders, dat rooilijnrege
lingen zouden worden gewijzigd, c. q. gemaakt, 
geheel achterwege is gelaten; dat volgens 
art. 37, alinea 4, der Woningwet van iedere 
nederlegging door het hoofd van het gemeente
bestuur in één of meer dagbladen der p:e
meente, of, bij ontbreken daarvan, eener na
burige gemeente, onverwijld kennis moet ge-
6even worden; dat de burgemee ter van 
Vlaardinger-Ambacht van de ter-visie-legging, 
zoowel van het ontwerp-uitbreidingl!plan en 
van het vastgestelde uitbreidingsplan a ls van 
de goedkeuring door Ged. Staten, kennis heeft 
gegeven in het te Rotterdam verschijn,incl 
Rotterdamsch Nieuwsblad ; dat het Rotter
damsch Nieuwsblad geen dagblad is in den 
zin van art. 37, alinea 4, der Woningwet; 
dat het immers niet dagelijks verschijnt, do~h 
all één op werkdagen; dat voorts Rotterda111 
geen naburige gemeente is; dat naburige 
gemeenten van Vlaardinger-Ambacht zijn: 
Vlaardingen, Schiedam, Kethel en Sp_1land. 
Schipluiden en Maasland; dat Van Dale-'s 
Groot Woordenboek van het woord "dagblad" 
de volgende definitie geeft: ,,dagel ij ',s ver
chijnend nieuwsblad" en van "naburig" : 

,. nabijgel egen, omliggend: het naburige dol'p"; 
dat zij de juistheid van haar interpretatie van 
de woorden "dag-blad" en "naburig" meent te 
mogen bewijzen door een beroep te doen op 
een product van moderne wetgeving, waarin 
die moeilijkheid is opgelost; dat in art. 41 D, 
Wetboek van Koophandel , staat: ,, in een 
nieuwsblad der gemeente" (ei,n nie11wiJblad 
behoeft bijvoorbeeld maar eenmaal per jaar 
te verschijnen) .,of, bij gebreke van een in die 
gemeente versch ijnend nieuwsblad der pro
vincie"; dat door den raad in zijne vergade
ring van 5 September 1933 een verordening 
is aangenomen, welke bij raad be luit van 14 
Februa1·i 1936 is gewijzigd, houdende alge
meene regelen ter bescherming van belangen 
van derden in verband met het va tstellen van 
rooi lijnen, bouwverboden en uitbreidingsplan
nen, hierna genoemd: schadevergoeclingsver• 
ordening; dat volgens art. 3 der schadever-

goedingsverordening het bedrag der schade
vergoeding wordt ge chat door een daartoe 
in te stellen commi sie van drie deskundigen. 
jaarlijks te benoemen door den raad, op voor
dracht van burgemeester en wethouders; dat 
de grondeigenaren geen tem hebben bij de 
benoeming dier deskund igen; dat de benoe
ming in handen is gegeven van den gemeente
raad en niet in die van een onpartijdige in
stantie ; dat, wanneer de raad zij ne besliss ing 
genomen heeft, de gedupeerde eigenaar in 
beroep kan gaan bij Ged. Staten {art. 7. 
alinea 2, der chaclevergoedingsverordening): 
dat het staat rechtelijk niet mogelijk is, dat 
een lagere macht de competentie van een 
hoogere macht kan bepalen; dat, al moge het 
tegenwoordige college van Ged. Staten zich 
bereid verklaard hebben om van een even
tueel beroep kennis te nemen, een toekomstig 
college voor de taak, hem door den raad op
gelegd, zal kunnen en - indi en het zich 
respecteert - moeten bedanken, omdat Ged. 
Staten in deze materie volgens hun eigen 
redeneering niet meer zijn dan een advies
comm issie, aan wier oordeel de raad zich niet 
behoeft te storen, hetgeen voor het prestige 
van Ged. Staten niet bevorderlijk is; dat deze 
schadevergoedingsverordening geen deel uit
maakt van het door den raad vastgestelde uit
breidingsplan, hetgeen medebrengt, dat wijzi
ging - zelfs intrekking van de schadevergoe
dingsverordening - mogelijk is zonder her• 
ziening van het uitbreidingsplan zelf, m. a. w. 
zonder dat belanghebbenden gelegenheid heh
bcn om hunne belangen te bepleiten en zonder 
dat belanghebbenden beroep bij Ged. Staten 
en de Kroon hebben; dat Ged . Staten dit he
zwaar trachten te ontzenuwen door een beton!!, 
dat niet uitmunt door helderheid, waarhij 
zei fs een beroep wordt gedaan op moreele 
gebondenheid van den rnaà; dat, aangez ie1t 
de raad, zooals hierboven is aangetoond, wei
nig eerbied heeft voor wettelijke gebonden
heid, haar vertrouwen in de moreele gebon
denheid van dit college zeer gering is; dat d" 
gronden langs d II Burgemeester-Verkade
singel bestemd zijn voor half-open bebouwing 
met voortuinen; dat de Burgemeester-Verkade . 
singel bestemd is om te worden de verbinding, 
weg tusschen Rijksweg 20 en de bebo,.nvde 
kom van Vlaardinger-Ambacht, het Oostelijk 
gedeelte van Vlaardingen en het Westelijk 
gedeelte van Schiedam; dat het haars inziem 
aanbeveling verdient. voor zoo'n verbindings
weg - desnoods iets breeder dan thans ont
worpen is - gesloten bebouwing zonder voor
tuinen voor te schrijven dat, wat de aanwij. 
zing van grond voor een sport- en recreati e
terrein betreft, in het kleine uitbreidingsplan 
een recreatieterrei n niet op zijn plaats is, te
meer daar een sch itterend recreatieterrein 
,,Het Hof", op het grondgebied van Vlaar
dingen, in de onmiddellijke nabijheid van de 
kom der gemeente Vlaardinger-Ambacht ligt ; 
dat sinds het arrest van den H . R. van 31 
J an. 1934, waarbij art. 92a der Onteigenings
wet haars inziens onjuist werd geïnterpreteerd, 
en de daarop gevolgde circulaires van der. 
Minister van Sociale Zaken van 16 Mei 1935 
en 14 Aug. 1935, haars inziens zonder drin
gende noodzakelij kheid een recreatieterrein 
niet mag worden geprojecteerd, omdat art. 2, 
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vierde lid, van de exploi tatieverordening der 
gemeente Vlaardinger-Ambacht sinds het 
raadsbesluit van 17 Nov. 1933 luidt: ,,Voor 
kosten ten behoeve van aankoop en aanleg 
van recreatieterreinen zal aan de gemeente 
verschuldigd zijn een bedrag, berekend nam· 
f 2000 per ha of f 0.20 per m~ van den ruwen 
grond"; dat in de gemeenteraadsvergadering 
van 10 Aug. 1936 de burgemeeater van Vlaar
dinger-Ambacht heeft medegedeeld, dat van 
burgemeester en wethouders een voorstel tot 
onteigening van h aar perceel bouwgrond is te 
wachten; dat zij dus weet, dat bij het a:.\n
vaarden van het sport- en recreatieterre in haar 
schadeloosstelling bij eventueele onteig'3ning 
met ± f 6000 zal worden verminder.-!; dat 
het college van Ged. Staten, dat volgens cle 
memorie van toelichting op de Woningwet 
bij de beoordeeling van raadsbesluiten tot 
vaststelling en herziening van uitbreidings
plannen a ls "vroede mannen" moet letten oµ 
benadeeling van belanghebbenden, in zijn be
sluit opmerkt: 

"Het bezwaar tegen den door de gemeente 
geheven omslag voor recreatieterreinen is niet 
ter zake dienende, daar het niet is gericht 
tegen het plan als zoodanig, maar tegen de 
explo itatieverordening van Vl aardinger-Am
bacht"; dat verder volgens het oordeel van 
Ged. Staten de omslag niet te hoog is; dat 
voor haar echter f 6000 een respectabel bedrag 
is en Ged. Staten op alles moeten letten, wat 
belanghebbenden kan benadeelen; dat een 
"Niet ter zake dienend", om zich van c,m 
bezwarende exploitatieverordening a f te ma
ken, hier niet op zijn plaats is ; dat, indien 
de gemeente V laardinger-Ambacht zoo gesteld 
is op een recreatieterrein, zij dan a lle burgers 
daaraah moet laten betalen, bijvoorbeeld door 
verhooging der opcenten op de gemeente
fondsbelasting, zoodra h et recreatie,terre ir, is 
aangelegd, maar niet riemen moet snij den 
van andermans leer; dat zij in haar bezwaar
schrift aan Ged. Staten een soortgelijke oo
merking heeft gemaakt als in de laatste zin
snede; dat te r zake door den I nspecteu r der 
Volksgezondheid wordt opgemerkt : ,,Het is 
verder volkomen gerechtvaard igd, dat dit re
creatieterrein, hetwelk ten bate van het pl an 
en zijn bewoners is geprojecteerd, ook op dit 
plan drukt. iet de grondexploitanten betalen 
dit terrein en zijn inrichting, maar het ver
e isch te bedrag wordt veràisconteerd i :-, de 
verkoops- en verhuurprij zen en dus door de 
bewoners zelven."; dat de I nspecteur ave, 
het hoofd ziet, dat er naast den grond, val
lende onder het uitbreidingsplan, nog eer, 
bebouwde kom van ± 1 7½ ha is; dat de be
woners dier bebouwde kom wel mede zullen 
prof iteeren, maar in het systeem van den In
specteur niets .betalen aan de inrichting van 
het recreatieterre in ; 

2°. K. Chardon, te Vlaardinger-Ambacht, 
aanvoerende, dat volgens het u itbre id ingsplan 
der gemeente Vlaardinger-Ambacht, zooals dit 
door den raad dier gemeente is vastgesteld in 
zijn vergadering van 12 Juli 1927 en door 
Ged. Staten van Zuid-Holland is goedgekeurd 
15 ov. daaraanvolgend, van zijn thans nog 
in eigendom bezeten grond 7.53 .02 ha in dat 
plan waren begrepen; dat volgens het aan
hangige plan 2.82 .87 ha van zijn grond in het 

uitbreidingsplan zullen vallen, hetgeen tot 
0.81.47 ha zal worden gereduceerd, indien de 
gronden, bestemd voor den aanleg van Rijks
weg 20, overeenkomstig het besluit van Ged. 
Staten uit het plan zullen worden gelicht; 
dat deze 0.81.47 ha bouwgrond nagenoeg ge
heel voor straataanleg en gazon zal worden 
bestemd en een klein gedeelte voor open- en 
ha lf-open bebouwing; dat deze cijfers en fei
ten duidelijk aantoonen, dat hij door het 
nieuwe uitbre idingsplan onnoemelijk wordt be
nadeeld; dat in het ambtsbericht van bur
gemeester en wethouders van Vlaardinger
Ambacht aan het college van Ged. Staten 
dd. 4 Mei 1936 hem het verwij t wordt ge
maakt, dat hij het plan 1927 op één lijn stelt 
met het herzieningsplan, hetgeen een misvat 
ting van hem zoude zij n, aangezien het plan 
1927 een plan " in hoofdzaak" en het herzie
ningsplan een plan " in bijzonderheden" is; 
dat het gemelde coll ege hem dan voor houdt, 
dat ongeveer 5 ha van zijn grond ook volgens 
het bestaande uitbreidingsplan ni=er als 
bouwgrond zijn opgenomen en er alzoo voor 
de ongeveer 5 ha van benadeeling in deze 
geen sprake kan zijn; dat het coll ege van 
burgemeester en wethouders zijns inziens hier 
op een dwaalspoor is; dat de Woningwet a l
leen een uitbreidingsplan kent, waarbij de b"
stemm ing van den in dat plan begrepen grond 
in hoofdzaak of in onderdeelen wordt aange
wezen; dat de bestemming van d bewuste 5 
ha in het plan 1927 gedeeltel ijk in hoofdzaak 
en gedeeltel ijk in onderdeelen is aangewezen, 
doch hij steeds bedoeld heeft grond, vallende 
in het uitbreidingsplan en niets meer; dat de 
Inspecteur der Volkshuisvesting eveneens van 
de foutieve voorstelling van burgemeester en 
wethouders uitgaat en hem voorhoudt, dat hij 
zijn land gekocht heeft ( dit is geweest in 
1929 , m. a .w. twee jaren na de vaststelling 
van het uitbreidingsplan} als cultuurgrond, 
dus niet met het oog op exploitatie voor 
bouwgrond; dat hij - volgens dien Inspec
teur - moeilijk van benadeeling kan spreken, 
ten hoogste van gemis aan verwacht voordeel ; 
dat hij , indien het uitbreidingsplan 1927 er 
niet geweest ware, voor zijn boerderij ten min
ste de helft minder zou hebben betaald; dat 
het college van Ged. Staten, hoewel met an
dere a rgumenten, tot hetzelfde resultaat komt 
als burgemeester en wethouders, doch vervol
gens het tracé van Rijksweg 20 uit het uit
bre idingsplan wenscht te lich ten, m. a.w. nog 
een 2.01.40 ha van- zijn bouwgrond te degra 
deeren tot cul tuurgroncl, aangezien het van 
oordeel is, dat, hangende een procedure tot 
onteigen ing anders dan in het belang der 
volkshu isvesting, het geven van een wel I icht 
waardeverm inderende bestemm ing b ij uitbre i
dingsplan aan de te onteigenen gronden niet 
geoorloofd is; dat het juister zou zijn ge
weest, indien Geel. Staten de ware oorzaak 
van het herz ieningsplan vermeld hadden, na
melijk het aandringen val) de Directie ieuwe 
Wegen en meer speciaal van den Hoofd
ingenieur De Bussy, om het tracé van Rijks
weg 20 van het herzieningspl au te schrappen; 
dat het uitbreidingsplan noodeloos kle in is op
gezet, belangrijk kleiner dan het plan van 12 
Juli 1927 ; dat door de snelle uitbreiding van 
Vl aardinger-Ambacht er van den grond, val -



1937 15 NOVEMBER 420 

lende in het herzieningsplan, thans slechts 
ongeveer 7 ha niet bouwrijp is; dat de oor
zaak van dien kleinen opzet is te vinden bij 
het college van Ged. Staten, die het ge
meentebe tuur van Vlaardinger-Ambacht heb
ben gedwongen; dat, indien men bedenkt, dat de 
bevolking van Vlaardinger-Ambacht sinds 1920 
is verdrievoudigd, hieruit zonneklaar blijkt, 
dat Ged. Sta.ten weinig inzicht hebben gehad 
van de bevolkingsvermeerdering van Vlaar
dinger-Ambacht; dat het anders niet te rijmen 
is, dat het uitbreidingsplan 1927 (toenmalige 
bevolking ± 2000) grooter is dan het herzie
ningsplan, terwijl thans het zielental ± 4700 
bedraagt; dat hij ten slotte bezwaar he,:,ft, 
dat het begin van den Holyweg, den verbin
dingsweg tusschen Vlaardinger-Ambacht en 
Delft, wordt verlaagd tot een onbelangrijke 
straat, ook al moge dit gedeelte, volgens het 
oordeel van Ged. Staten, een alleszins behoor
lijke woonstraat worden; 

3°. J. C. Moerman, te Vlaardinger-Am
bacht, aanvoerende, dat hij zijne bezwaren, 
zooals die reeds eerder door hem naar voren 
zijn gebracht, handhaaft; dat hij, al moge 
hem dan worden voorgehouden, dat aan !Jen 
uitbreidingsplan geen blijvende rechten kun
nen worden ontleend, er toch eerbiedig op 
wijst, dat hij door de wijziging, daarin be
staande, dat thans is komen te vervallen het
geen destijds was geprojecteerd, ernstig wordt 
benadeeld; dat het hem mitsdien wil voor
komen, dat met zijne belangen niet in voldoen
de mate is rekening gehouden; dat hij ten 
aanzien van den Holyweg opmerkt, dat hij 
reeds eerder heeft gesteld, dat deze weg tot 
een doodloopenden weg wordt verlaagd; 

0 . ten aanzien van het beroep van Mevrouw 
T. J . van Heyst-Pot, dat het bezwaar van deze 
appellante, dat door de gemeente de bepaling 
van art. 10 der Woningwet in deze geheel 
over het hoofd zou zijn gezien, schijnt voort te 
spruiten uit een onjuiste uitlegging dezer wet; 

dat toch het evengenoemde art. 10 slecht.'! 
betrekking heeft op de bijzondere rooilijnvoor
schriften, als bedoeld in art. 2, tweede lid, 
der Woningwet, terwijl bij het vaststellen of 
het herzien van uitbreidingsplannen en daar
bijbehoorende bebouwingsvoorschriften, als be
doeld in art. 39 der wet, ook al zijn daarbij 
lijnen vastgesteld of herzien, die bij het bou
wen aan de wegzijde of aan de van dou weg 
afgekeerde zijde, niet mogen worden over
schreden, mede blijkens het bepaalde in het 
3e lid van art. 2 der Woningwet, uitsluitend 
de artt. 37 en 38 behoeven te worden inacht-
genomen; . 

dat de appellante vervolgens van meening 
bl ijkt te zijn, dat de belangen van de eigena
ren van de, in het onderwerpelijke plan be
grepen gronden onvoldoende zouden zijn 
beschermd wegens aan de door den gemeente
raad vastgestelde schadevergoedingsverorde
ning klevende bezwaren; 

dat echter deze bezwaren, zooals trouwens 
blij kens de stukken ook door Ged. Staten reeds 
is overwogen, niet gegrond kunnen worden 
geacht; 

dat immers de eigenaren weliswaar niet ge
kend worden in de benoeming van de drie 
deskundigen, doch dat hiertegenover staat, 
dat ingevolge art. 7, 2e lid, der bierbedoelde 

verordening voor den eigenaar, die zich met 
de beslissing van den gemeenteraad omtrent 
de schadevergoeding niet kan vereenigen, de 
mogelijkheid openstaat om voorziening te 
vragen bij Ged. Staten; 

dat de appellante deze mogel ijkheid van 
beroep op Ged. Staten een onjuiste fi guur 
acht, doch dat, daargelaten, dat het niet op 
den weg van de appellante ligt hierover een 
oordeel te vellen, in ieder geval niet is aan 
te nemen, dat, zooals de appellante blijkens 
haar beroepschrift meent te moeten verwach
ten, te eeniger tijd een college van Ged. Sta
ten zich van de, uit dien hoofde op hem ge
legde taak niet zal willen kwij ten; 

dat de appellante er voorts nog opwijst, dat 
deze sohadevergoedingsverordening geen deel 
uitmaakt van het door den raad vastgestelde 
uitbreidingsplan, hetgeen medebrengt, dat 
wijziging - zelfs intrekking van de schade
vergoedingsverordening - mogelijk is zonder 
herziening van het uitbreidingsplan zelf, 
m. a.w. zonder dat belanghebbenden gelegen
heid hebben om hunne belangen te bepleiten 
en zonder dat belanghebbenden beroep bij 
Ged. Staten en bij Ons hebben; 

dat deze bewering op zichzelf juist is, doch 
dat hier nochtans geen grond bestaat om te 
vreezen voor een aantasting van de belangen 
van de appellante en van andere belangheb
benden; 

dat immers de bierbedoelde verordening -
welk beoogt de belangen der grondeigenaren 
te beschermen - weliswaar geen deel uit
maakt van het uitbreidingsplan, doch dat, met 
name gelet op de omstandigheid, dat Ged. 
Staten het plan hebben goedgekeurd in de 
verwachting, dat de verordening ook ten aan
zien van de in het onderwerpelijke uitbrei
dingsplan begrepen gronden zal worden uitge
voerd, tusschen dat plan en de verordernng 
een zoo nauw verband is gelegd, dat het 
redelijkerwijze uitgesloten moet worden ge
acht, dat het gemeentebestuur te eeniger tijd 
tot algeheele intrekking van de verord,ming 
zou overgaan of haar dusdanig zou wijzigen, 
dat de bi llijkheid niet langer voldoende ge
waarborgd zou zijn ; 

dat, wat het bezwaar van de appell ante 
tegen de bestemming van de gronden langs 
den Burgemeester-Verkadesingel betreft, met 
den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshu isve ting) moet worden aangenomen, 
dat in het plan terecht de gronden langs dezen 
weg, die één van de verbindingen van de kom 
der gemeente Vlaardingen met den nieuwen 
Rijksweg vonnt, zijn bestemd voor half-open 
bebouwing met voortu inen, welke bestemming 
overigens slechts weinig van de, door de 
appellante gewenschte gesloten bebouwing 
verschilt, aangezien de bouw . van zes wo
ningen aan elkander, met zijdelingsche afatan
den van 2 m tot de erfscheiding, is toegela
ten· 

d;t, wat het bezwaar van de appell ante 
tegen het ontwerpen van een recreatieterrein 
betreft, met den evengenoemden hoofdambte
naar moet worden aangenomen, dat dit recrea
tieterrein, hetwelk slechts een bescheiden deel 
van het plan omvat, uit stedebouwkundig 
oogpunt noodzakelijk en doelmatig moet wor
den geacht; 
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dat, wat het bezwaar van de appellante 
het recreatieterrein voornamelijk zijn grond 
vindt in het feit, dat ingevolge art. 2, 4e lid, 
der door den gemeenteraad vastgestelde "Be
palingen, welke bij het overdragen aan de 
gemeente van gronden voor den aanleg van 
wegen en straten moeten worden inachtgeno
men", voor kosten ten behoeve van aankoop 
en aanleg van recreatieterreinen aan de ge
meente verschuldigd is een bijdrage van f 2000 
per ha of f 0.20 per m2 van den ruwen grond: 

dat Ged. Staten weliswaar hebben overwo
gen, dat het bezwaar tegen den door de ge
meente geheven omslag voor recreati,3terrei
nen niet ter zake dienende is, daar het niet 
gericht is tegen het plan als zoodanig, maar 
tegen de exploitatieverordening van Vlaar
dinger-Ambacht, doch dat zulks niet opgaat, 
aangezien het heffen van dezen omslag, zij 
het ook, dat het krachtens een afzonderlijke 
verordening geschiedt, een gevolg is van het 
projecteeren van recreatieterreinen als het 
onderhavige en het verschuldigd zijn van den 
hierbedoelden omslag dan ook mede als een 
uitvloeisel van het onderwerpelij ke uitbrei
dingsplan is te beschouwen; 

dat echter het hierbedoelde bezwaar van de 
appellante niet als gegrond kan worden aan
gemerkt, omdat blijkens de stukken het be
drag van dezen omslag - welke overigens 
reeds voor alle gronden, die sedert 1933 in 
exploitatie zijn gebracht, is betaald - in ver
gelijking met hetgeen in andere gemeenten 
gebruikelijk is, niet bovenmatig kan worden 
genoemd; 

dat de appellante ook overigens geen be
zwaren heeft aangevoerd, welke aan de goed
keuring van het onderwerpelijke plan in den 
weg staan ; 

0. ten aanzien van het beroep van K. Char
don , dat deze appellant er in de eerste plaats 
bezwaar tegen blijkt te hebben, dat Ged. Sta
ten goedkeuring aan het plan hebben onthou
den, voorzoover het betrekking heeft op de 
voor den Rijksweg N° . 20 bestemde gronden; 

dat echter ingevolge art. 38, eerste lid, der 
Woningwet tegen weigering van de goedkeu
ring van een uitbreidingsplan door Ged. Sta
ten alleen de gemeenteraad bij Ons in beroep 
kan komen ; 

dat mitsdien de appellant, voorzoover het 
hierbedoelde bezwaar betreft, in zijn beroep 
niet kan worden ontvangen; 

dat de appellant er zich vervolgens over be
klaagt, dat een belangrijk gedeel te van zijne 
gronden, welke in het uitbreidingsplan 1927 
waren begrepen, in het thans vastgestelde 
plan niet zijn opgenomen, doordat namelijk de 
gronden aan de overzijde van den Rijksweg 
buiten dit plan zijn gelaten, doch dat zulks 
reeds hierom niet als een gegrond bezwaar 
tegen het onderwerpelijke plan kan worden 
aangemerkt, omdat aan een uitbreidingsplan, 
hetwelk periodiek pleegt te worden herzien, 
geen blijvende rechten kunnen worden ont
leend; 

dat daarenboven uit de stukken blijkt, dat 
voor het gebied aan de overzijde van den 
evenbedoelden Rijksweg een uitbreidingsplan 
in voorbereiding is, zoodat ook de daar liggen
de gronden van den appellant eerlang in een 
uitbreidingsplan zullen worden opgenomen; 

dat ook overigens niet is gebleken, dat de 
appellant door het onderwerpelijke plan zoude 
worden benadeeld; 

0. ten aanzien van het beroep van J. C. 
Moerman, dat deze zijn, tevoren bij Ged. Sta
ten ingediende bezwaren handhaaft; 

dat echter met dit college moet worden aan
genomen, dat deze bezwaren ongegrond zijn ; 

dat de appellant in zijn beroepschrift het 
tegendeel ook niet heeft aangetoond ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant K. Chardon n iet-ontvankelijk 
te verklaren in zijn beroep voorzoover dit is 
gericht tegen het onthouden van goedkeuring 
door Ged. Staten aan het onderwerpelijke 
uitbreidingsplan, voor wat de voor den Rijks
weg N° . 20 bestemde gronden betreft, en voor 
het overige dit beroep, alsmede de beroepen 
der beide andere appellanten, ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

17 November 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 55.) 

Onder "schoolbibliotheken" bedoeld on
der letter h, vallen niet alleen verzamelin
gen van lectuur, voor de leerlingen bestemd, 
maar ook vakliteratuur ten dienste van de 
aan de school verbonden onderwijzers, 
waardoor deze in het belang van het onder
wijs in staat gesteld worden hun vakkennis 
t e onderhouden en te bevorderen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R. K . K erkbestuu r der parochie van de 
H eilige Familie, te Langenboom, gemeente 
Escharen, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Brabant van 21 Juli 1937, G. n°. 
693, IVe Afd., tot ongegrondverklaring van 
zijn beroep tegen het besluit van den raad rler 
gemeente Escharen van 24 Februari 1937, 
waarbij de vergoeding, bedoeld in art. 101, 
eerste lid , der Lager Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1935, met inbegrip van de driejaar
lijksche verrekening overeenkomstig het aeht
ste lid van dit artikel over de jaren 1933 tot 
en met 1935, ten behoeve van de R. K. lagere 
school te Langenboom (wijk B), is vastgesteld 
op f 196.61; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 October 1937, n°. 425; 

Op de voordracht van Onzen Minist.cr van 
Ondenvij s, Kunsten en Wetenschappen van l 2 
November 1937, n°. 11399, Afdeeling L. 0.; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun evenvermeld besluit, met bevestiging van 
het besluit van den raad der gemeente Escha
ren van 24 Februari 1937, het bedrag der 
vergoeding, bedoeld in a.rt. 101, l e lid, der 
Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 1935 
met inbegrip der 3-jaarlijksche verrekening 
overeenkomstig het 8e lid van dat wetsartikel 
over de jaren 1933, 1934 en 1935 ten behoeve 
van de R. K . lagere school te Langenboom 
(wijk B) hebben vastgesteld op f 196.61, daar-
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bij overwegende, dat de raad der gemeent.e 
Escharen de uitgaven ten behoeve van de 
R. K . lagere school in wijk B (La ngenboom } 
over de jaren 1933, 1934 en 1935, voorzoove r 
di e voor vergoeding overeenkomstig a rt. 101 
der L ager Onderwijswet 1920 in aanmerking 
komen, heeft vastgesteld op f 1130.45; dat 
het schoolbestuur in beroep aanvoert, da t <le 
gemeenteraad bij de bepaling van de werkelijk 
door hem over de jaren 1933 tot en met 1935 
gemaakte kosten ten onrech te buite n aanmP,r
king heeft gelaten twee beta lingen te n h!'
drage van f 29.85 en f 39 .80. totaal f 69.85 , 
ter za ke van aanschaff ing van de ond rschei 
denlijk in 1934 en 1935 versche nen, a fl eve
ringen van " de Katholieke Encyclopaedie"; 
dat dit werk is aangeschaft ten behoeve van 
de school bibliotheek, waardoor de ondenvijzP, rs 
in staat worden gesteld, hun vakkenn is te ,m
derhouden en uit te bre ide n ; dat deze uitga
ven dus behooren tot de kosten der school en 
mi tsdi en door den gemeenteraad ten onrechte 
bij de berekening der vergoed ing buiten aan
merking zijn gel aten; dat burgemeester en 
wethouders in een nadere memori e mededee
len , dat het school bestuur aan het begrip 
schoolb ibliotheek een te ruime beteekenis toe
kent; dat het werk " de Katholieke Encyclo
paedie" volledig f 238.80 kost e n dat de uit
gaven voor aanscha ffing van dit wer k blijken; 
zijn aard en karakter niet kunnen worde n aan
gemerkt als kosten voor de schoolbi bliotheek; 
dat naar het oordeel van Geel. Staten het ap
pell eere nd schoolbestuur de kosten va n aan

-scha ffing van het bovenbedoelde boekwerk ten 
onrechte rekent tot die, vermeld in art. 55, 
letter h der Lage r Onderwijswet 1920, welke 
krachtens art. 101 , 5e li d, d ier wet aan de 
bijzondere school besturen moeten worden ver
goed, verm its de daaraan verbonden ui tgaven 
niet kunnen worden aangemerkt a ls kosten 
voor de schoolbibliothe'clk; dat met de,e kos
ten ten bedrage van in totaal f 69.65 dus te
recht door den gemeenteraad geen rekening is 
gehouden; dat het school bestuur aan vergoe
ding, bedoeld in art. 101, l e lid, der Lage r 
Onderwij swet 1920 over 1933 en 1934 aan
spraak had op onderscheidenlijk f 319.46 en 
f 614. 38; dat het bedoelde bestuur over 1935 
aanspraak zou ku nnen maken op een vergoe
ding van f 96 .5 X f 5.06 = f 488.29; dat het 
totaal der gemeentelijke vergoedingen over 
h et 3-jarig tijdvak 1933, 1934 en 1935 der
ha lve zou bedragen f 319.46 + f 614.38 + 
f 488.29 = f 1422. 1 3; dat de we rke lijk àoo l' 
het schoolbestuur over dat 3- jarig t ijdvak ge
dane uitgaven, voor zoover die voor vergoe
ding in aanmerking kunnen komen , f 1131) .45 
bedragen. of f 291.68 minder dan het. totaal 
der vergoedingen over de jaren 1933 tot en 
met 19 35; dat derhalve de vergoed ing over 
het jaa r 1935 na toepassing van art. 101, 8e 
lid , de r wet moet worden bepaald op f 488 .2!1 
- f 291 .68 = f 196.61; 

dat van deze bes! issing h!)t schoolbestuur hij 
Ons in beroep is gekomen , aanvoerende, dat 
naar zijn oordeel de hierbedoelde uitgaven wel 
degelijk tot de kosten van de school behooren; 

0. dat de kosten voor het aanschaffen van 
de bovenvermelde afleveringen van de K atho-
1 ieke Encyclopaedie ten behoeve van de school
bibliothee k door het schoolbestuur te rech t 

worden gerekend tot die, vermeld in art. 55, 
letter h, der Lager Onderwij swet 1920, welk(: 
krachtens art. 101 , vijfde lid , der wet aan de 
bijzondere school bestu ren behooren te worden 
vergoed ; 

dat toch aan de schoolbibliotheken, waarvar, 
in art. 55, letter h, sprake is, niet een zoo 
beperkte beteekenis behoort te worden toege
kend, dat daaronder alleen zouden va llen ver
zamelingen van lectuur voor de leerling·en 
bestemd, en niet ook vak! ite ratuur ten dienste 
van de aan de school verbonden onderwijzers, 
waardoor deze in het bel a ng va n het onder
wij s in staat gesteld worden hun va kkennis te 
onderhouden en te bevo rderen ; 

dat met deze kosten dus ten onrech te gNm 
rekening is gehouden ; 

dat het bestreden besluit mitsdien niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gez ien de L age r Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van 001·d-Brabant van 21 
J uli 1937, G . n°. 693, IVe Afd. , het bedrag 
der ve rgoeding, bedoeld in art. 101 , l e lid , 
der L ager Onderwij swet 1920 over het jaar 
1935, met inbegrip van de 3-jaarlijksche ve r 
rekening overeenkomstig het Se lid van di t 
artikel over de ja ren 1933, 1934 en 1935, ten 
behoeve van de Roomsch-Katholie ke lage re 
school te Langenboom (wijk B} vast te stellen 
op f "266.26. 

Onze Minister van Ondenvij s, Kunst.en Pn 
Wetenscha ppen is belast enz . 

(A.B.} 

17 November 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 17). 

De omzetting van een fabriek tot een 
ander doel maakt dat zij een inrichting is 
geworden, die zonder de vereischte vergun
ning in werking is. 

Het opleggen van nieuwe voorwaarden is 
derhalve niet mogelijk . 

Wij WILHELMINA, enz. 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

B. M. A . Looman t e Voorburg t egen het besluit 
van burgemeester en wethouders van die ge
meente van 3 Februari 1937, n°. 257, waarbij 
nieuwe voorwaarden zijn verbonden aan de hem 
bij besluit van 7 cptember 1927 verleende ver
gunning tot het oprichten van eene broedma
chinefabriek achter het perceel Laan van 
Nieuw Oosteinde n°. 117 aldaar; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
October 1937, n° . 432; 

Op de voordracht van Onzen Minister van, 
Sociale Zaken van 11 November 1937, n°. 663H. 
Afdeeling Arbeid ; 

Overwegende: dat burgemeeAter en wethou
d ers van Voorburg bij hun evenvermeld besluit 
aan B. M. A. L ooman te Voorburg, terzake van 
de hem bij besluit, van hun college van 7 Sep
t ember 1927, verleende vergunning tot het op
richten van eene broedmachinefabriek, waarbij 
als beweegkracht zullen worden aangewend 
9 electromotoren met een gezamenlijk vermogen 
van 27 pk., achter het perceel Laan van Nieuw 
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Oosteinde 117, kadastraal bekend gemeente 
Voorburg, sectie E, nummers 2533, 2534 en 
2707, een vijftal nieuwe voorwaarden hebben 
opgelegd, luidende : 

1°. dat in de werkruimte van de fabriek geen 
hout mag worden opgeslagen, anders dan voor 
onmiddellijke verwerking bestemd en de werk
Rtukken onmiddellij k na voltooiing uit de werk
plaats worden afgevoerd ; 

2°. dat het afval van het bedrijf dagelijks uit 
de werkruimte wordt verwijderd en buiten de 
fabriek ordelijk wordt opgeslagen op zoodanige 
plaats, dat bet geen brandgevaar voor de on
middellijke omgeving kan veroorzaken, of van 
het terrein wordt afgevoerd ; 

3°. dat geen hout of afval buiten de fabriek 
op het terrein zal worden verbrand ; 

4°. dat in de werkplaats een kachel wordt 
geplaatst, welke met een steenen rookkanaal 
aansluiting zal krijgen op den bestaanden 
schoorsteen ; om deze kachel meet een steenen 
of betonnen wandje, ter hoogte van ten minste 
50 cm. gemeten vanaf den vloer, worden op
getrokken en tusschen de kachel en het te 
maken wandje mag geen brandstof worden 
aangetroffen ; 

5°. dat het privaat in de fabriek wordt voor
zien van een waterdoorspoelinrichting, welke 
aansluiting verkrijgt op de drinkwaterleiding ; 

dat burgemeester en wethouders daarbij heb
ben overwogen, dat blijkens een ter plaatse in
gesteld onderzoek de opgelegde voorwaarden 
niet voldoenden waarborg bieden voor brand
gevaar, mede ten opzichte van de aangrenzende 
perceelen ; dat behalve dit laatste, gefet op den 
toestand van het bedrijf, het noodzakelijk moet 
worden geacht, dat aan den concessionaris -
ter beperking van gevaar, schade en hinder van 
zijn bedrijf - enkele nieuwe voorwaarden 
worden opgelegd ; 

dat van deze beslissing B . M. A. Looman 
voornoemd bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat, wat de voorwaarde sub 1°. be
treft, werken onder deze bepaling practisch on
mogelijk is, daar iedere arbeider dan verplicht 
is geregeld heen en weer te loopen teneinde al 
zijn materiaal aan te sleepen en zijn product 
weder te verwijderen ; dat een redactie, waarin 
het opslaan van materiaal en/of werkstukken 
verboden zou zijn, zeker voldoende is in verband 
met het doel der verzwaring, namelijk het ver
mijden van brandgevaar ; dat ook de redactie 
van de voorwaarrle sub 2°. te zwaar is, daar 
werken onder deze bepaling het brandgevaar 
niet zal verminderen, doch het werken wel extra 
zal worden bemoeilijkt ; dat eene bepaling, welke 
het ophoopen van afval verbiedt, zeker evenveel 
succes zal geven en het werk niet noodeloos zal 
verzwaren; dat, wat de voorwaarde sub 4°. be
treft, het hem onbegrijpelijk is, dat in een ver
zwaring tot het beperken van het brandgevaar, 
de eisch wordt gesteld, dat een kachel wordt ge
plaatst ; dat in de oorspronkelijke Hinderwets
vergunning het stoken in de fabriek niet was 
toegestaan ; dat, zou deze bepaling gewijzigd 
worden in een vergunning voor het plaatsen 
van een kachel in overle~ met de desbetreffende 
instantie te Voorburg, hij hiermede dan wel ge
noegen zou kunnen nemen ; dat, wat de voor
waarde sub 5°. betreft, het onbegrijpelijk is, dat 
in eene bepaling t er beperking van brandgevaar, 
de eisch wordt ge teld, dat een privaat veran-

derd moet worden in een W.C. ; dat deze eisch 
toch zeker niet is toe te staan ; 

0. dat blijkens de terzake ontvangen ambts
berichten de ondervinding niet de noodzakelijk
heid heeft aangetoond om aan den concessiona
ris t erzake van de broedmachinefabriek, waar
voor hem bij besluit van burgemeester en wet
houders van Voorburg van 7 September 1927 
vergunning werd verleend, met toepassing van 
artikel 17 der Hinderwet, nieuwe voorwaarden 
op te leggen ; 

dat zulks met name niet mag worden afgeleid 
uit de verhooging van het brandgevaar t er 
plaatse, aangezien dit een gevolg is van het feit, 
dat de appellant de broedmachinefabriek nage
noeg geheel heeft omgezet in een kistenfabriek, 
waardoor thans afvalhout aanwezig is en ver
werkt wordt ; 

dat er voor het opleggen van nieuwe voor
waarden ten aanzien van deze kistenfabriek 
evenmin plaats is, omdat het blijkens de stukken 
hier een inrichting betreft, welke zonder de ver
eischte vergunning in werking is en ten aanzien 
waarvan derhalve de evengenoemde bepaling 
der Hinderwet, welke de bevoegdheid geeft om 
terzake van een bestaande vergunning nieuwe 
voonvaarden op te leggen, bezwaarlijk toepas
sing kan vinden ; 

dat in verband met het vorenstaande het be
sluit van burgemeester en wethouders van Vo"Jr
burg niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van burgemeester en wethouders 
van Voorburg van 3 Februari 1937, n°. 257, t e 
vernietigen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 
(B.) 

17 No,·ember 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 279.) 

(Vervolg van H . R. 28 April 1937, C. V. 
blz. 179.) 

Een weg, waarlangs villa's zijn of zullen 
worden gebouwd, die van elkaar worden 
gescheiden door de b/i d ie villa's behoorende 
terreinen, kan zijn een "straat" in den zin 
van art. 279 Gem.wet en de daarop steu
nende verordening. Ook in dat geval toch is 
aanwezig of wordt beoogd een min of meer 
aansluitende bebouwing, i nmers een aan
sluitende reeks van huizen, met daartoe 
behoorende, aan elkaar grenzende erven. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A.v. 

H. te Oostvoorne tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belast ingen 
II te Rotterdam van 3 Juni 1937, betreffende 
den hem opgelegden aanslag in de bouwter
reinbelasting der gem. Oostvoorne over 1935: 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende, in voormelde belas

ting aangeslagen wegens tusschen de Kruis
laan en de Polders laan te Oostvoorne gelegen 
perceelen, na vergeefsche reclame zich heeft 
gewend tot voorrnelden R. v. B., die echter 
bij ui tspraak van 7 Dec. 1936 de bestreden 
beschikking van den Raad der gemeente Oost
voorne heeft gehandhaafd, na, onder meer, 
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de_ stelling van belanghebbende, dat zijn ter
rem niet 1s gelegen aan een bestaande 
" straat", te hebben verworpen op grond, dat 
de K ruislaan als een "straat" is te beschou
wen, wijl deze laan op wodanige wijze is ver
hard, dat zij onder alle weersomstandigheden 
behoorlijk berijd- en begaanbaar is; dat bij 
arrest van den H. R. van 28 April 1937 deze 
uitspraak is vernietigd en het geding naar 
den R. v. B . is verwezen op grond, dat ter 
beslissing van de vraag of de Kruislaan valt 
onder het begrip "straat" in den zin van art. 
279 der Gemeentewet en van art. 1 der toe
gepaste verordening, de R. v. B. niet kon 
volstaan met slechts te eischen, dat die laan 
verhard is en ten allen t ijde behoorlijk be
rijd- en begaanbaar is ronder acht te slaan op 
eene mogelijk langs die laan aanwezige be
bouwing of de bestemming, bij den aanleg 
van die laan, dat eerlang een min of meer 
aangesloten bebouwing daarlangs wu ont
staan; dat bij de thans bestreden uitspraak 
de R. v. B. de beschikking van den Raad der 
gem. Oostvoorne wederom heeft gehandhaafd 
na te hebben overwogen: 

"dat de R aad, achtslaande op de langs de 
Kruislaan, voor zoover deze tegenover appel
lants perceelen of in de onmiddellijke nabij
heid daarvan gelegen is, aanwezige bebou
wing op het betreffende tijdstip, in zijne ver
gadering van 3 Juni 1937 met partijen op de 
t.er tafel zijnde kaart heeft bevonden: 

aan den kant van de Parklaan, aan de 
andere zijde van de Kruislaan dan waaraan 
de lit ig ieuse perceelen liggen, een perceel van 
Cornelissen, waarop één gebouw; daarnaast, 
in zuidelijke richting, aan de Kruislaan een 
perceel , bewoner Verhoeff, waarop één ge
bouw; daarnaast een perceel bosch, waarvan 
appellant, desgevraagd, verklaarde dat daar
op staat een bordje: ,,Bouwterrein te koop" ; 
daarnaast, in zu idelijke richting, een perceel, 
waarop één gebouw, eigenaar Dr inkwaard en 
dat de Kruislaan op het betreffende tijdstip 
nog niet verder was doorgetrokken en toen 
slechts 145 à 175 m lang was; 

"dat appell ant deed betoogen, dat hier van 
een aangesloten bebouwing nimmer sprake 
kan zijn, nu het hier betreft een vi ll a-park en 
het ook steeds in de bedoeling heeft gelegen 
bij het aanleggen van die laan, aldaar een 
villa-park te maken; 

,,dat de R aad, acte nemende van deze ver
klaring, dat het direct de bedoeling geweest 
is om ald aar een villa-park te stichten en let
t.ende op den bovenomschreven op het betref
fende tijdstip bestaanden fe itelijken toestand, 
zoomede op de overgelegde teekeningen en 
kaarten, waaruit blijkt dat men hier te doen 
heeft met den buitenkant van de gem. Oost
voorne, van oordeel is dat de bebouwing ter 
plaatse van d ien aard moet worden geacht te 
zijn , dat zij , in den zin va n 's H. R.'s arrest 
voormeld, het karakter draagt van een min 
of meer aangesloten bebouwing; 

"dat de Kruislaan dus als een straat in 
bovenbedoelden zin moet worden aangemerkt; " 

0 . dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. of v. t. van de artt. 1 en 2 der veror

dening op de heffing eener belasting van 
bouwterreinen in de gem. Oostvoorne, subsi
dia ir van art. 279 der Gemeentewet en ter 

toelichting aanvoert, dat de R . v. B ., bevin
dende, dat langs de Kruislaan eenige gebou
wen zijn gesticht op naast elkaar gelegen 
perceel en en dat de Kruislaan verder onbe
bouwd is, ten onrechte heeft geoordeeld, dat 
deze bebouwing het karakter draagt van een 
min of meer aangesloten bebouwing; dat dit 
toch slechts het geval wu zijn als de gebou
wen min of meer aanslui ten, maar niet van 
belang is, dat de perceelen grond, waarop de 
gebouwen staan, naast el kaar zijn gelegen; 
dat in dit geval de gebouwen (vill a 's) tien
tallen meters van elkaar verwijderd zijn en 
eenige perceelen nog van elkaar gescheiden 
zijn door perceelen bosch, die als bouwterrein 
te koop staan; dat de aanleg van den weg is 
geschied ten behoeve van een aldaar te stich
ten villapark, maar daarbij nimmer sprake 
kan zijn van eene min of meer aangesloten 
bebouwing woals dat bij het begrip "straat" 
een vereischte is; 

0 . daaromtrent: 
dat het middel er ten onrechte van uitgaat, 

dat een weg, waarlangs vi ll a's zijn of zullen 
worden gebouwd, die van elkaar worden ge
scheiden door de bij die villa's behoorende 
terreinen, n iet wu kunnen zijn een "straat" 
in den zin van art. 279 der Gemeentewet en 
de daarop steunende verordening; 

dat toch ook in dat geval aanwezig is of 
wordt beoogd eene min of meer aansluitende 
bebouwing, immers een aansluitende reeks van 
huizen met daartoe behoorende, aan elkaar 
grenzende, erven ; 

dat de R. v. B ., vastgesteld hebbende, dat 
langs de verharde K ruislaan, waaraan het 
terrein van belanghebbende is gelegen en die, 
naar vaststaat, is aangelegd met de bestem
ming deel uit te maken van een villapark, 
reeds in de nabijheid van belanghebbende's 
terrein een aantal huizen zijn gebouwd, die 
met hunne aanhoorigheden aan elkaar gren
zen, behoudens een, daartus chen gelegen per
ceel, dat vooralsnog onbebouwd is, maar a ls 
bouwterrein te koop staat, de aangehaalde 
artikelen niet schond door die laan te be
schouwen als een " straat" in den zin dier 
artikelen; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. ( r_ J .) 

18Noveniber1937 . KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205) . 

Bij de berekening van den op het school
gebouw rustenden schuldenlast, in ver
band met toepa_ssing van het 12e lid , 
waarbij de stichtingskosten van het ge
bouw als uitgangspunt worden genomen , 
behooren niet u itsluitend die stichtings
kosten , die uit de nog voorhanden be
scheiden blijken, in aanmerking te worden 
gebracht, doch moeten naar billijkheid 
een bedrag voor den grond, waarop de 
school is gesticht en voor den school 
inventaris worden meegeteld. 

Het 12e lid moet aldus worden uitge
legd, dat in ieder voorkomend geval met 
inachtneming der op de billijkheid ge-
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gronde beginselen het bedrag der vergoe
ding zal moeten worden vastgesteld. Nu 
het gebouw voor 2/a wordt gebezigd voor 
andere onderwijsdoeleinden, behoort de 
schuld, voorzoover zij op dit 2/a deel mag 
geacht worden te rusten, niet uit de ge
meentekas te worden gedelgd. Voor over
eenkomstige toepassing van het lOe lid 
op de berekening der uitkeering ingevolge 
het 12e lid bestaat geen grond. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging "Roomsch-Katho
lieke School van de Kapel in 't Zand te Roer
mond", gevestigd te Roermond, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Limburg van 23 
April 1937, 1 • afdeeling, La. 3205/4 L. , waarbij 
in verband met de voorgenomen opheffing van 
de bijzondere meisjesschool voor gewoon lager 
onderwijs dier Vereeniging, Emmalaan 3, te 
Kapel in 't Zand, gemeente Roermond, op een 
desbetreffend verzoek van het schoolbestuur, 
een regeling is vastgesteld, als bedoeld in art. 
205, twaalfde lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
in dier voege, dat door de gemeente Roermond 
bij opheffing der school aan het schoolbestuur 
zal worden uitgekeerd eene vergoeding van 
f 7850,19. verminderd met 1/3 gedeelte van het 
bedrag, hetwelk het schoolgebouw - zonder 
den grond - geacht kan worden na opheffing 
der school nog waard te zijn, en voorts met in
achtneming van de volgende bepalingen : 

1°. het aan het slot bedoelde bedrag zal op 
kosten van het schoolbestuur worden geschat 
c.q. door hun college nader worden bepaald op 
de wijze, als is aangegeven in art. 85 der Lager
ondermjswet 1920 ; 

2°. de vergoeding zal aan het schoolbestuur 
worden uitgekeerd op den werkdag, volgènde 
op dien van de sluiting der school ; 

3°. deze regeling vervalt, indien de ophef
fing der school niet tot stand komt binnen een 
termijn van zes maanden te rekenen van de 
dagteekening van dit besluit of in geval van 
beroep van het besluit der Kroon ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 Augustus 1937, n°. 286, en 27 October 1937, 
n°. 286/116; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
November 1937, n°. 11400, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat het genoemcl besluit van Ged. Staten 
steunt op de overwegingen, dar het schoolbe
stuur naar voren heeft gebracht, dat op de be
doelde school een schuldenlast rust van f 27,000, 
doch dat bij een vanwege hun college ingesteld 
onderzoek is gebleken, dat de financieele 
administratie van het schoolbestuur geen vol
doende inzicht biedt in de geldelijke verplich
tingen van de vereeniging ten aanzien der 
onderwerpelijke school; dat bijvoorbeeld geen 
bescheiden zijn kunnen worden getoond met 
betrekking tot de kosten van den bij het school
gebouw behoorenden grond en evenmin met 
betrekking tot den schoolinventaris ; dat hun 
college meent in deze slechts met die bedragen 
rekening te mogen houden ,waaromtrent vol
doende zekerheid is kunnen worden verkregen, 
te weten de aannemingssom van het gebouw ad 

f 26.930, de kosten o. m. van meerder werk ad 
f 3,600, het honorarium van den architect ad 
5.67 % off 1,731.05, tezamen f 32.261.05; dat 
omtrent de wijze van afschrijving dezer schuld 
door het schoolbestuur geen afdoende gegevens 
zijn verstrekt, maar dat het naar hun oordeel 
alleszins _gemotiveerd is met een afschrijving 
van 1 ½ % per jaar rekening te houden, zoodat 
de voormelde som uit dezen hoofde is te ver
minderen met 18-maal l ½ % off 8,710.48 en 
dus te brengen is op f 23,550.57 ; dat voorts het 
betrokken gebouw thans niet uitsluitend wordt 
gebezigd ten behoeve van de meisjesschool 
voor gewoon lager onderwijs, maar dat daarin 
bovendien gevestigd zijn eene school voor bui
tengewoon lager onderwijs en eene naaischool ; 
dat naar de meening van hun college in deze 
alleen rekening is te houden met dat gedeelte 
van het gebouw, hetwelk voor de eerstgenoemde 
school in gebruik is; dat blijkens het door den 
waarnemenden Inspecteur van het lager onder
wijs in de inspectie Roermond op 11 Maart 
1937 terzake ingestelde onderzoek het schoolge
bouw bevat 7 schoollokalen en een gymnastiek
zaal; dat deze zaal in waarde gelijk te stellen 
is met twee schoollokalen ; dat voor de bedoelde 
meisjesschool thans in gebruik zijn 2 schoollo
kalen, t erwijl het gebruik van de gymnastiek
zaal gedeeld wordt met de school voor buiten
~ewoon lager onderwijs ; dat het voor de meis
iesschool gebezigde gedeelte van de school 
naar het oordeel van hun college is te schatten 
op ongeveer 1/3 van het geheele schoolgebouw 
en dat de daarop rustende schuld derhalve is 
vast te st01len op 1/3 X f 23,550.57 off 7,850.19; 
dat ten slotte bij het vaststellen der gevraagde 
regeling in het oog is te houden, dat het betrok
ken gedeelte van het gebouw na opheffing der 
school nog een zekere waarde vertegenwoordi
gen zal; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het deze uitkeering bezwaarqjk te aanvaar
den acht, en, mocht het bedrag gehandhaafd 
worden, ernstig zou moeten overwegen, van zijn 
voornemen tot opheffing van de school af t e 
zien ; dat Ged. Staten de kosten van den grond 
en van den schoolinventaris buiten aanmerking 
hebben gelaten, omdat die kosten niet meer met 
juistheid zijn vast te stellen ; dat dit standpunt 
zijns inziens niet houdbaar is, daar toch be
zwaarlijk kan worden verondersteld, dat het 
verkrijgen van grond en inventaris het bestuur 
niets gekost zou hebben ; dat integendeel, gezien 
het feit, dat reeds de kosten van den bouw 
redelijkerwijze gesteld konden worden op 
f 23,550.57, zijns inziens het bedrag, door het 
bestuur als schuldenlast op de school aangege
ven ad f 27,000, zeker niet geflatteerd is en dan 
ook als grondslag kan worden genomen voor de 
berekening van de schadeloosstelling ; dat het 
voorts het door Ged. Staten buiten aanmerking 
laten van de leegstaande lokalen niet als juist 
kan beschouwen ; dat het gebouw in zijn geheel 
gesticht is ten behoeve van het gewoon lager 
onderwijs en de kapitaalslast, welken die 
stichting op de schouders van het bestuur heeft 
gelegd, dan ook, naar de bedoeling van den 
wetgever, zoolang de school voor subsidie in 
aanmerking zou komen, uit de vergoeding, 
welke het bestuur ontvangt, bestreden moet 
kunnen worden ; dat deze zienswijze door den 
wetgever ais juist is erkend; dat immers de 
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vergoeding ex ar t . 205 der Lager-onderwijswet 
1920, welke het bestuur in staat stelt de kapi
taalslasten, welke uit de stichting der school 
voort vloeien , te dragen, niet wordt gekort bij 
het buiten gebruik komen van lokalen ten 
gevolge van teruggang van het aantal leerlingen; 
dat bij het laten voortbestaan der school het 
bestuur dan ook in staat blij ft den geheelen 
kapitaalslast uit d ie vergoeding te kwijten ; dat . 
de schade, welke het bestuur bij n iet toepassing ' 
van het twaalfde lid van art. 205 zou lij den, d us 
zou zijn het gemis van de inkomsten, welke het 
bestuur in taat stellen rente en aflossing van 
den geheelen op de school rustenden schulden
last te voldoen ; dat toepassing van het twaalfde 
lid van ar tikel 205 het bestuur voor deze schade 
zal moeten vrijwaren; dat het dan ook onjuist 
is, dat Ged. Staten bij de va t telling van de 
schadeloosstelling slechts rekening houden met 
de op het oogenblik ten behoeve van de lagere 
school in gebruik zijnde lokalen; dat wijders 
zijn inziens bij de vaststelling van het bedrag, 
hetwelk in mindering dient te komen op het 
bedrag der op het gebouw rustende schuld, niet 
zal moeten worden genom n de waarde van het 
gebouw ten dienste van het onderwijs, maar de 
verkoopwaarde van het gebouw, waarbij reke
ning is te houden met de geringe aanwendings
mogelijkheid van het gebouw, dat zijns inziens 
de schadeloosstelling dient te worden vastge
steld op f 27,000, verminderd met de veckoop
waarde van gebouw, grond en invent.aris ten 
tijde van de opheffing van de school ; 

0. dat naar Ons oordeel de op de school in 
haar geheel rustende schuldenlast voor de 
berekening van de vergoeding op f 27,000 
behoort te worden gesteld ; 

dat weliswaar het schoolbestuur, dat dit 
bedrag heeft opgegeven, daarvan geen bewijzen 
kan overleggen, doch dat, eene raming van den 
bedoelden schuldenlast, waarbij de stichtings
kosten der school als uitgangspunt der bereke
ning worden genomen en daarop een som voor 
afschrijving in mindering wordt gebracht, met 
tot een lagere u itkomst leidt, althans niet ver 
beneden dat bedrag moet blijven; 

dat namelijk bij de evenbedoelde berekening 
niet, zooals Geel. taten ten onrechte hebben 
gedaan, u itsluitend die stichtingskosten, welke 
uit de nog voorhanden bescheiden blijken, in 
aanmerking behooren te worclen gebrach t, doch 
dat naar billijkheid een bedrag voor den grond, 
waarop de school is gesticht, alsmede een bedrag 
voor den schoolinventaris zullen moeten worden 
meegeteld, vermits, al zijn die bedmgcn thans 
niet meer bekend, mag worden aangenomen, 
dat voor een en ander bij de stichting kosten 
zijn gemaakt; 

dat de uitgaven voor grond en schoolinven 
taris, hoewel bezwaarlijk te schatten, wel zoo 
hoog zullen zijn geweest, dat het bedrag der 
stichtingskosten, verminderd met de afschrij 
ving, instede van op het door Ged. Staten 
aangenomen bedrag van f 23,550.57 gevoeglijk 
mag worden gesteld op f 27,000, zoodat rede
lijkerwijze dit bedrag, dat overeenkomt met de 
opgave van het schoolbestuur, kan beschouwd 
worden weer te geven den schuldenlast, die nog 
op de school in haar geheel rust ; 

dat dus de grief van het schoolbestuur in
zooverre gegrond is ; 

dat echter die grief, voorzoover zij gericht is 
tegen de vermindering van den voor vergoeding 
in aanmerking te brengen sch•ildenlast tot een 
derde van het berekende beärag, dat ingevolge 
het vorenstaande op een derde van f 27,000 
of f 9,000 zou komen, n i t opgaat ; 

dat toch, nu art. 205, 12 lid, der wet geen 
nader richtsnoer ten deze geeft, deze wetsbepa
ling aldus zal zij n uit te leggen, dat in ieder 
voorkomend geval met inacht neming van de 
op de billijkheid gegronde beginselen het bedrag 
der vergoeding zal moet-en worden vastgesteld; 

dat thans blijkens de stukken het schoolge
bouw voor twee derden gebezigd wordt voor het 
buitengewoon lager onderwijs en voor een naai
cursus; 

dat onder deze omstandigheid de schuld, 
voorzoover zij op dit twee-derden -gedeelte van 
de school mag geacht worden te rusten, veeleer 
ten laste van bedoeld onderricht moet worden 
gebracht, althans niet met toepassing van de 
evenbedoelde wetsbepaling uit de gemeentekas 
behoort te worden gedelgd ; 

dat daaraan niet afdoet, dat het buiten ge
bruik laten van lokalen voor het onderwijs der 
gewone lagere school volgens het · Rtelsel der 
wet, behoudens het bepaalde in art. 205, 10• lid, 
geen vermindering van de jaarlijkscbe vergoe
ding, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, 
tengevolge heeft, aangezien voor overeenkom
stige toepassing op de onderhavige uitkeering 
van hetgeen ten deze voor de jaarlijksche ver
goeding geldt, geen voldoende grond bestaat i 

dat ten slotte met de waarde van het school
gebouw, welke volgeris het bestreden besluit 
voor een derde in mindering zal komen op het 
vorenbedoeld bedrag ad f 9,000, uiteraard de 
werkelijke waarde van het schoolgebouw is be
doeld, zoo<lat de in het beroepschrift tot uit
drukking gebrachte vrees, dat, afgescheiden 
van de vraag, waartoe dat schoolgebouw in de 
toekomst zal worden gebruikt, de waarde van 
het gebouw voor onderwij sdoeleinden in aan 
merking zal worden gebracht,, geen grond heeft ; 

0. dat, het vorenstaande in aanmerking ge
nomen, de vergoeding behoort te worden be
paald in voege als hieronder is aangegeven ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten, het bedrag 
der uit te keeren vergoeding te stellen op f 9.000, 
-verminderd met 1/3 gedeelte van het bedrag, 
hetwelk het schoolgebouw - met den grond -
geacht kan worden na opheffing van de school 
nog waard te zijn. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belaRt enz. 

(A.B.) 

19 Nove1nber 1937. KONINKLIJK BESLU I T. 
(Woningwet Art. 40). 

De wet schrijft niet voor, dat omtrent 
een door Ged. Staten krachtens ar . 40 
vastgesteld uitbreidingsplan de inspecteur 
der vol ksgezonclheid moet worden gehoord, 
daar het le lid van art. 37 in dezen niet 
van overeenkomstige toepassing is ver
klaard. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het overeenkomstig art. 37, 38 lid, in 

verband met art. 40, 2° lid, der Woningwet aan 
Ons ter goedkeuring aangeboden besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 20 October 1936, 
2° afdeeling, N°. 2891/1659, tot vaststelling van 
het uitbreidingsplan 1936 voor de gemeente 
Zuilen; 

Gelet op Ons besluit van 18 Mei 1937, N°. 44, 
waarbij Wij Onze beslissing in deze voor zes 
maanden hebben verdaagd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
November 1937, N°. 440 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 November 1937, 
N°. 10288 M/P. B. R., afdeeling Volkshuis
vesting; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun even
vermeld besluit hebben vastgesteld een uit
breidingsplan voor de gemeente Zuilen, nader 
uitgewerkt op de bij hun besluit behoorende 
plankaart N°. 6 met de daarbij gevoegde kaart 
van het dwarsprofiel van den hoofdweg van het 
plan en nota van toelichting, benevens"de bij 
hun besluit behoorende bebouwingsvoorschrif
ten, waarin de bestemming in onderdeelen van 
de in het plan begrepen gronden is omschreven, 
zulks met dien verstande, dat burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid zullen hebben om 
de grens of richting van een straat, gracht of 
plein ai. de grenslijnen der bebouwing op eenig 
onderdeel nader vast te stellen, indien bij defini
t ieve uitmeting blijkt, <lat eenige afwijking nood
zakelijk is ; 

dat Ged . Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de raad der gemeente Zuilen bij besluit van 
26 Februari 1931 een p lan van uitbreiding voor 
het grootste deel der gemeente heeft vastgesteld, 
aan welk besluit bun college bij besluit van 26 
Juli 1932, 1° afdeeling, N°. 1388 goedkeuring 
heeft onthouden ; dat ingevolge art. 38, tweede 
lid, der Woningwet, de gemeenteraad binnen 
twaalf maanden na ontvangst van het laatst
genoemde besluit een nieuw plan aan hun goed
keuring ha<l moeten onderwerpen ; dat tot 
dusver geen nieuw plan aan de goedkeuring van 
hun college is onderworpen ; dat de gemeente
raad van Zuilen ingevolge art. 36, eerste lid, 
der Woningwet verplicht is tot vaststellina van 
een uitbreidingsplan, van welke verplichting 
de raad aan hun college geen vrijstelling heeft 
gevraagd en welke vrijstelling door hun college 
ook niet is verleend ; dat de gemeenteraad thans 
evenwel niet meer bevoegd is tot vaststelling 
van zulk een plan, aangezien art. 40 der Woning
wet voorschrjjft, dat Ged. Staten op kosten van 
de gemeente onder goedkeuring van de Kroon 
het plan van uitbreiding vaststellen, indien een 
gemeenteraad het bepaalde in art. 38, tweede 
lid, niet of niet behoorlijk naleeft, zoodat hun 
college nu het voormelde uitbreidingspla,n moet 
vaststellen ; dat het ontwerp van het plan, in 
uitvoerige kaarten uitgewerkt en voorzien van 
de vereischte bijlagen, zoomede het ontwerp 
van de bij het plan behoorende bebouwings
voorschriften van 12 September tot en met 10 
October 1936 ter gemeentesecretarie voor een 
ieder ter inzage hebben gelegen en dat ook ove
rigens aan de wettelijke voorschriften __ is vol
daan; dat binnen den genoemden term1Jn geen 
bezwaren zijn ingediend ; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun be
sluit van 26 Juli 1932, 1 e afdeeling, No. 2621/ 
1388, aan het door den raad der gemeente 
Zuilen bij besluit van 26 Februari 1931 vast
gestelde uitbreidingsplan goedkeuring hebben 
onthouden, op grond van de door burgemeester 
en wethouders van Utrecht tegen het plan in
gebrachte bezwaren, met name, dat 1°. eene 
nieuwe scheepvaartverbinding tusschen het 
Merwedekanaal en de rivier de Vecht in het 
plan ontbreekt, 2°. zoowel het beloop als het 
profiel van den ontworpen hoofdverkeersweg 
naar Maarssen hun niet juist voorkomt en 3°. 
aan de belangen der gemeente Utrecht al 
eigenaresse van in Zuilen liggende gronden 
schade wordt toegebracht door eene niet econo
mische regeling van de toekomstige bebouwing, 
voornamelijk door het voorschrijven van huns 
inziens te diepe bouwblokken ; dat het nieuwe 
plan, zooals het, nadat de gemeenteraad in 
gebreke was gebleven, door Ged. Staten met toe
passing van art. 40 der Woningwet is ontworpen, 
en waartegen door belanghebbenden geen be
zwaren zijn ingediend, met inachtneming van 
de voormelde beslissing van Ged. Staten is 
vastgesteld ; 

dat weliswaar de Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) er op ge
wezen heeft, dat omtrent dit nieuwe plan de 
Inspecteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting) niet is gehoord, doch dat eenerzijds 
de Woningwet zulks niet voorschrijft, vermits 
bij de toepassing van art. 40 dezer wet het 1 • lid 
van art. 37 niet van overeenkomstige toepassing 
is verklaard, terwijl anderzijds is gebleken, dat 
Ged. Staten, nadat het door den gemeenteraad 
vastgestelde plan hun ter goedkeuring was toe
gezonden, den Inspecteur hebben geraadpleegd 
en bij hun beslissing met diens advies rekening 
hebben gehouden; 

dat diens overige bezwaren Ons geen aan
leiding geven aan het plan goedkeuring te ont
houden, te minder, nu, blijkens de stukken, het 
gemeentebestuur zijne bereidwilligheid heeft 
getoond om, nadat het plan zal zijn goed 
gekeurd, aan verschillende, door den Hoofd
inspecteur geopperde, bedenkingen door wijzi
ging van het plan tegemoet te komen ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

aan het bovenvermelde, bij besluit van Ged
Staten van Utrecht van 20 October 1!)36, 
2° afdeeling, N°. 2891/1659, vastgestelde uit
breidingsplan voor de gemeente Zuilen c. a. 
goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

19 November 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. artt. 289-297; Octrooi
wet a rt. 30). 

De grief dat het Hof geen gronden, al
thans geen voldoende- gronden voor zijne 
bes! issi ng heeft aangevoerd, kan reeds 
hierom niet tot cassatie leiden, omdat art. 
20 R. 0. niet als geschonden is vermeld. 

's Ho[s beslissing aangaande het ken
me rk van "Anpin g' 11s octrooi en het voor
komen van datzelfde kenmerk in "Avek"'s 
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octrooiaanvrage is van feitelijken aard en 
kan dus in cassatie niet met vrucht wor
den bestreden. 

De in het middel aangehaalde wetsarti
kelen verzetten er zich niet tegen, dat een 
door den rechter in kort geding aan den 
gedaagde opgelegd verbod tot het ver
richten van bepaalde handelingen zich uit
strekt tot handelingen, afwijkende van 
die, welke volgens de stellingen der dag
vaarding, door dien gedaagde in het ver
leden zijn begaan. 

De N. V. ,,Avek", gevestigd en kantoor 
houdende te Surhuisterveen, eischeres tot cas
satie van een op 21 October 1936 door het 
Gerechtshof te Leeuwarden tusschen partijen 
gewezen arrest (1937 n° . 872, Red.), adv. Mr. 
F. K . Bokma, 

tegen: 
de N . V . Eerste N ederl andsche Fabriek van 
Gewndheidsmatrassen "Au ping" , gevestigd en 
kantoor houdende te Deventer, verweerster in 
cassatie, adv. Mr. F. M. Westerouen van 
Meeteren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia : 
Thans wordt een in vier onderdeelen ver

deeld middel tot cassatie aangevoerd, lui
dende: 

,,S., althans v. t. van artt. 162 Grondwet, 
1902 B. W ., 11 en 12 A. B., 1, 2, 6, 30, 33 
en 43 Octrooiwet, 48, 59, 289 tot en met 297, 
353 Rv., doordat het Gerechtshof te Leeuwar
den bij arrest van 21 October 1936, door te 
vernietigen het · vonnis van den E.A. Heer 
President der Arr.-Rechtbank te Leeuwarden 
van 9 April 1936 en door opnieuw recht doen
de alsnog de bij inle idende dagvaarding inge
stelde vordering toe te wijzen, ten onrechte 
heeft bes! ist: . 

1 °. dat de door verweerster bij inleidende 
dagvaarding gestelde inbreuk op haar octrooi 
n ° . 36468 door eischeres, is bewezen, zonder 
dat in des Hofs arrest de gronden, al thans vol
doende gronden worden aangevoerd, waarop 
deze bes! issing wude kunnen steunen; 

2°. dat het kenmerk van verweersters octrooi 
n°. 36468 ook wordt aangetroffen in e ische
resse's octrooiaanvrage n°. 74442, terwijl uit 
beide stukken ten duidelijkste blijkt, dat zulks 
niet het geval is, en het Hof derhalve deze 
overweging niet had mogen gebruiken , om er 
zijn bes! issing op te doen steunen; 

3°. in lijnrechte tegenspraak met het onder 
sub 2° aangevoerde, dat hoewel het kenmerk 
van de beide uitvindingen totaal versch illend 
is, dit niet wegneemt, dat toch door eischeresse 
inbreuk wordt gemaakt op verweerster's oc
trooi n°. 36468 en mitsdien de gevraagde voor
ziening moet worden verleend; 

4°. door eischeresse te verb ieden handelingen 
te plegen waardoor verweerster's octrooi n°. 
36468 zou worden geschonden, terwijl die han
delingen betrekking hebben op bepaalde in
breuken, welke niet door verweerster bij in
leidende dagvaarding zijn gesteld." 

Onderdeel 1 schijnt mij ongegrond, omdat, 
daargelaten dat art. 20 R. 0. niet als ge-

schonden of verkeerd toegepast wordt aange
haald, wat de rechtspraak van den H. R. 
eischt, onvoldoendheid der gronden van de 
bestreden uitspraak niet een grond tot cas
satie oplevert. 

Onderdeel 2 schijnt mij evenm in tot cassatie 
te kunnen leiden, omdat de uitlegging van een 
octrooi en van een octrooi-aanvrage van fei
telijken aard is. 

Onderdeel 3 mits feitelijken grondslag, daar 
het bestreden arrest niet inhoudt, ,,dat het 
kenmerk der beide uitvindingen totaal ver
schillend is". 

Mocht echter dit onderdeel aldus moeten 
worden gelezen, dat de aangehaalde woorden 
slechts de meening van eischeres in cassatie 
weergeven en het woord " dat", waar het in 
dit onderdeel de eerste maal voorkomt, op de 
aangehaalde woorden behoort te volgen, dan 
wu dit onderdeel slechts een herhaling zijn 
van het tweede en dus niet tot cassatie kunnen 
leiden. 

Onderdeel 4 mist eveneens feitelijken grond
slag, daar de hier aangevallen beslissing -
al wu wodanige beslissing volkomen passen 
op de als hoofdeisch bij de inleidende dag
vaarding ingestelde, n.l. verbod aan Avek, 
totdat over de hoofdzaak bij gewijsde zal zijn 
beslist, matrassen te vervaardigen enz. op een 
wijze welke inbreuk maakt op octrooi n°. 
36468 - in het bestreden arrest niet voor
komt, doch daarin alleen het verbod is ge
geven matrassen te vervaardigen enz. op de 
wijze als in Aveks aanvrage n° . 74442 om
schreven. 

Daar gelaten dit bezwaar kan in dit onder
deel hoogstens worden gelezen, dat Avek 
klaagt, dat haar bepaalde handelingen wor
den verboden, hoewel Auping bij inleidende 
dagvaarding niet had gesteld, dat dergelijke 
handelingen reeds door haar, Avek, waren 
gepleegd. Zoodanige klacht is geheel onge
grond, daar de rechter in kort geding bij het 
aan gedaagde geven van een verbod, totdat 
de R echter over de hoofdzaak bij gewijsde zal 
hebben beslist, geenszins beperkt is tot hande
lingen gelijksoortig aan reeds vroeger door 
gedaagde gepleegde handel ingen. 

Mij met geen der onderdeelen van het mid
del kunnende vereenigen, concludeer ik tot 
verwerping van het beroep en tot veroordee-
1 ing van de e ischeres in de kosten in cassatie 
gevall en. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat verweerster in cassatie " Auping" in kort 

geding voor den President van de Arr.-Recht
bank te Leeeuwarden heeft aangevoerd, dat 
d_';' eischeres tot cassatie "Avek" sinds eenigen 
t1Jd metaaldraadmatrassen fabriceert en in het 
verkeer brengt, waarbij zoodanige methode 
wordt toegepast, dat daardoor door haar in
breuk wordt gemaakt op het den 16den Aug. 
1935 aan " Auping" verleende octrooi voor de 
vervaardiging van een metaaldraadmatras vol
gens een nader omschreven systeem welk 
octrooi is ingeschreven bij den Nederla,;_dschen 
Octrooiraad onder n°. 36468 Klasse n°, 34 g, 
groep 17 c; dat Au ping op dien grond met 
eenige nevenvorderingen, heeft gevorderd. dat 



429 19 NOVEMBER 1937 

door den President aan "Avek" zal worden 
verboden tot dat over de hoofdzaak bij gewijsde 
zal zijn beslist, metaaldraadmatrassen te ver
vaardigen, in het verkeer te brengen, verder 
te verkoopen, te verhuren, of te leveren of 
voor een ander in voorraad te hebben, waar
door hetzij op de hierboven bedoelde wijze, 
hetzij op welke wijze dan ook, inbreuk wordt 
gemaakt op meergenoemd octrooi n°. 36468 
van " Auping", welke vordering door den 
President bij vonnis van 9 April 1936 is afge
wezen; dat bij het bestreden arrest het Hof 
dit vonnis heeft vernietigd en aan " Avek" 
heeft verboden metaaldraadmatrassen te ver
vaardigen op de wijze als in octrooiaanvrage 
n°. 7 4442 is omschreven en deze aldus gefa
briceerde matrassen in het ve·rkeer te brengen, 
te verkoopen, te verhuren, of te leveren of 
voor een ander in voorraad te hebben, zulks 
tot dat door den Rechter ten principale bij 
gewijsde over de hoofdzaak zal zijn beslist, 
welke besl issing het Hof , voor zooveel thans 
van belang, doet steunen op de navolgende 
overwegingen: 

dat de eerste drie grieven van appellante, 
welke, als nauw samenhangend, tegelijk kun
nen worden behandeld, hierop neerkomen, dat 
de President ten onrechte in het door geïnti
meerde bezigen van losse hoekstukken bij de 
vervaardiging van haar staaldraadmatrassen 
een belangrij ke afwijking heeft geconstateerd 
van de vervaardiging door appellante, omdat 
de a fgewerkte m atras van geïntimeerde het 
kenmerk van appellantes octrooi, als in de 
conclusie daarvan uitgedrukt, vertoont en de 
hoekstukken daarbij niet a ls losse hoekstukken 
fungeeren, doch door middel van schroeven aan 
dwars- of langsligger worden vastgemaa kt; 

dat het kenmerk van octrooi n°. 36468 van 
appellante blijkens toelichting en conclusie 
hierin is gelegen, dat het huisvormig orgaan 
van de verbinding één geheel vormt met 
langs- of dwarsligger en het dwars- of langs
liggereinde daarin zoodanig past, dat draaiing 
wordt voorkomen en aldus het schranken van 
de matras belet ; 

dat de toepassing door appellante in casu 
geschiedt door aan het einde van den dwars
ligger een huisvormig orgaan aan te brengen, 
dat aan de onderzijde schuin verloopt en 
waarin de langsligger, die aan het uiteinde 
eveneens een schuin verloopend deel bezit, 
geheel past; 

dat nu bovenomschreven kenmerk van oc
trooi n°. 36468 ook wordt aangetroffen in de 
octrooiaanvrage van geïntimeerde n°. 74442, 
welke aanvrage, gelijk thans ten processe vast
staat, door de Aanvraagafdeeling openbaar is 
gemaakt in den Industrieelen Eigendom d.d. 
15 Jul i 1936 N°. 7; 

dat immers blijkens de conclusie en toelich
ting van deze aanvrage de dwarsligger, zijnde 
een dunwandige, holle profielstaaf met U-vor
mige dwarsdoorsnede, wordt geschoven om het 
eene been van het hoekstuk, welk been een 
aan het inwendige profiel aansluitende vorm 
bezit, terwijl de als elliptische buis gevormde 
langsligger om het andere eveneens elliptisch 
gevormde been van het hoekstuk wordt ge
stoken, zoodat een verdraaiing van de liggers 
ten opzichte van elkaa r is uitgesloten; dat dit 

overeenstemmend kenmerk in het octrooi n°. 
36468 en aanvrage n°. 74442 niet wordt weg
genomen, doordat door geïntimeerde losse 
hoekstukken voor de verbinding der liggers 
worden gebezigd, omdat deze bij het montee
ren van de matras, gel ijk ook uit de modellen 
blijkt, aan de dwarsliggers door middel van 
schroeven worden bevestigd en dus bij het 
gemonteerde product het los zijn der hoek
stukken geen rol meer speelt; 

dat in de bedoelde aanvrage nog is gesteld, 
dat door de verbinding van liggers, vervaar
digd uit dunwandig hol profiel en uit buizen, 
een eenvoudige constructie van gering totaal 
gewicht wordt verkregen met alleszins vol
doende stijfheid, doch dat naar 's Hofs oor
deel in de keuze van eenigszins ander materi 
aal, wat vorm en afmetingen betreft, met be
houd van bovenomschreven kenmerk, niet een 
nieuwe uitvinding of verbetering van het 
geoctrooieerde voortbrengsel van appellante is 
gelegen; 

dat m itsdien het Hof, gelet op het octrooi
bewijs van appellanten en de octrooiaanvraag 
van geïntimeerde, zulks in verband met de 
overgelegde modellen, a ls zijn voorloopig oor
deel uitspreekt, dat door geïntimeerde met 
haar voortbrengsel inbreuk, als ter dagvaar
ding gesteld, wordt gemaakt op het octrooi 
van appell ante, terwijl , zoo al in den gewij
zigden uitvoeringsvorm, als boven omschreven, 
van de door geïntimeerde geconstrueerde ma
tras een octrooieerbare uitvinding mocht zijn 
gelegen, dan toch slechts sprake zou kunnen 
zij n van een afhankelijke uitvinding, welke 
niet kan worden geëxploiteerd zonder toepas
sing van het kenmerk van appellante's octrooi, 
zoodat in dat geval eveneens inbreuk daarop 
geschiedt, zoolang niet l icentie van appel
lante zal zijn verkregen; 

0. dat " Avek" tegen deze uitspraak opkomt 
met het navolgend middel van cassatie: zie 
coocl. Adv.-Gen .; 

0. dat de in dat middel vervatte grieven 
a lle fa len; 

de eerste reeds hiemm, wijl in het middel 
niet als geschonden is aangehaald art. 20 
R. O.; 

de tweede, omdat hetgeen het Hof aangaan
de het kenmerk van "Auping"'s octrooi en het 
voorkomen van dat zelfde kenmerk in 
" Avek"'s octrooiaanvrage heeft beslist, van 
feitelijken aard is en die beslissing dus in cas
satie niet met vrucht kan worden bestreden; 

de derde, omdat deze grief feitelijken grond
slag mist, immers het Hof geenszins heeft 
beslist dat het kenmerk der beide uitvindingen 
totaal verschill end zou zijn; 

de vierde, aangezien de in het middel ver
melde wetsartikel en z ich er niet tegen ver
zetten, dat een door den rechter in kort geding 
aan den gedaagde opgelegd verbod tot het 
verrichten van bepaalde handel ingen zich uit
strekt tot handel ingen, af wij kende van die, 
welke, volgens de stellingen der dagvaarding, 
door dien gedaagde in het verleden zijn be
gaan; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400, R ed.) . 

(N. J .) 
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20Nove,nbe1"1937. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet Art. 20). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit, 
waarbij het onderhoud van een weg ten 
laste der gemeente werd gebracht, nu niet 
is g,ebleken dat de weg een verbinding -
weg van een ig(;l beteekenis zou vormen, 
terwijl ook overigens niet is aangetoond, 
aat door het overnemen van het onder- , 
houd van dezen weg het gemeentebelang 
zou worden gediend, en dit onderhoud 
weinig kosten behoeft mede te brengen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Oldebroek tegen het 

~

esluit van Ged. Staten van Gelderland van 
5 Mei 1937, n°. 269, tot onthouding van goed 
euring aan het besluit van den raad van 30 

Januari 1937, waarbij het onderhoud van den 
Collenhovenschen weg t en laste van de ge
meente gebracht wordt ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 October 1937, n°. 433; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 November 1937, n° . 431, 
Afd . Waterstaatsrecht; 

0. dat de raad van Oldebroek in zijne ver
gadering van 30 Januari 1937 op verzoek van 

. A. J. Spronk en T. A. Spronk t e Wezep besloten 
heeft het onderhoud van den zoogenaamden 
Collenhovenschen weg. gelegen binnen de ge
meente en loopende van den Zuiderzeeschen
straatweg naar den Bovenheigraaf ten Jaste 
van de gemeente t e brengen ; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun be
sluit van 25 Mei 1937, n°. 269, aan dit besluit 
hun goedkeuring hebben onthouden, uit over
weging, dat de Collenhovensche weg bij wijze 
van werkverschaffing vanwege de gemeente 
Oldebroek is verbeterd en van een rijwielpad 
voorzien en thans grootendeels in een zeer be
hoorlijken toestand verkeert. terwijl voldoende 
verhardingsmateriaal op den weg aanwezig is ; 
dat deze weg dan ook met betrekkebjk geringe 
moeite en kosten door de belanghebbende eige
naren in voldoenden staat onderhouden kan 
worden, mits de sporen geregeld worden dicht
gehouden ; dat de zeer beperkte verkeers
belangen, bij den Collenhovenschen weg be
trokken, de overname van het onderhoud van 
dien weg door de gemeente Oldebroek geenszins 
wettigen , te minder, aangezien de gemeente het 
onderhoud van verschillende andere, eveneens• 
verbeterde wegen, waaronder sommige van 
aanmerkelijk grooter belang, ook niet heeft 
overgenomen ; dat, terwijl de gemeente Olde
broek door de op haar rustende onderhouds
verplich tingen, haar financieele positie in aan
merking genomen, reeds zwaar is belast, ten 
gevolge van het onderwerpelijke raadsbesluit 
deze last nog belangrijk dreigt te worden ver
zwaard, daar ook andere eigenaren aanspraken 
zullen kunnen doen gelden op overname van 
wegenonderhoud door de gemeente ; 

dat van dit besluit de raad van Oldebroek 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij in t egenstelling met Ged. Staten van oordeel 
is, dat de Collenhovensche weg een belangrijke 
verbindingsweg is, zoodat de overname van het 

onderhoud van den weg wel degebjk is ge
wettigd ; dat de raad bovendien van oordeel is, 
dat de gemeente niet het recht heeft om het 
onderhoud van een dergelijken, voor de om
geving belangrijken weg, op te dragen aan een 
of meer aangrenzende eigenaren van dien weg, 
aangezien het onderhoud van den meergenoem
den weg van deze eigenaren belangrijke offers 
zal vragen; 

0. dat niet is gebleken, dat de bovenbedoelde 
weg een verbindin~sweg van eenige beteekenis 
zou vormen, terwiJl ook voor het overige niet 
is aangetoond, dat door het overnemen van 
het onderhoud van dezen weg het gemeente
belang zou worden gediend ; 

dat er, blijkens de ingewonnen ambtsberich
t en, t e minder aanleiding is de eigenaren van 
den meergenoemden weg van het onderhoud 
daarvan te bevrijden, aangezien dit onderhoud, 
na de aangebrachte verbetering van den weg, 
weinig kosten behoeft mede t e brengen, wanneer 
de sporen geregeld worden dichtgehouden, daar 
er op den weg voldoende verhardingsmateriaal 
aanwezig is ; · 

dat Ged . Staten mitsdien t e recht aan het 
raadsbesluit de goedkeuring hebben on thouden ; 

Gezien de Wegenwet; 
H eb ben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

20November 1931 . KONI KLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 38). 

De omstandighe id, dat de R aad geen 
vrijheid heeft, af te wijken van het uit
drukkelijk voorschrift van a rt. 38 2e lid , 
brengt niet mede, dat ook Ged. Staten 
bij het bes! issen omtrent de goedkeuring 
van het door den R aad met inachtneming 
van hun besliss ing genomen besluit - en 
de Kroon bij de uitspraak in beroep -
onder alle omstandigheden aan hun be
sliss ing zouden zij n gebonden. ,vaar ap
pell ant van het beslui t van Ged. Staten 
tot niet-goedkeuring van het raadsbeslu it, 
waarvan slechts de Raad voorz iening kan 
vragen, niet in beroep heeft kunnen ko
men, behoort hem niet de gelegenheid te 
worden onthouden, zijn tevoren tijdig bij 
den R aad inged iende bezwaren tegen de 
bestemming zijner gronden al snog aan de 
Kroon voor te leggen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma Gebrs. Mulder, t e Leiden, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
21 December 1936, tot goedkeuring van eene 
wij ziging van het uitbreidingsplan van Leiden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen "van Bestuur, geboord, advies van 27 
October 1937, n°. 316; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandschc Zaken van 15 November 1937, 
n°. 10094 M/P. B. R., afd. Volkshuisvesting; 

0 . dat Gedeputeerde Staten van Zuid -Holland 
bij besluit van 21 December 1936, G. S. no. 
190/1, hebben goedgekeurd bet door den raad 
der gemeente Leiden bij besluit van 20 Januar 
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1936 vastgesteld plan tot herziening (aanvulling) 
van het uübreidingsplan dier gemeente ; 

dat Ged. Staten daarbij o. a . hebben over
wogen, dat van de goedkeuring, welke bij hun 
besluit van 13 Februari 1935, G. S. n°. 27/ 1 
(Bij voegsel van het Provinciaal Blad van Zuid
Holland n°. 7 van 1935) werd verleend aan het 
door den raad bij zijne besluiten van 6 November· 
1933, 26 Januari 1934, 6 Augustus 1934 en 
24 September 1934 vastgestelde uitbreidings
plan, o.m. werden uitgezonderd de aan de 
firma Gebrs. Mulder, te Leiden, in eigendom 
toebehoorende gronden, welke in dat besluit 
onder b werden omschreven ; dat hun college 
daarbij het volgende overwoog : ,,dat het plan, 
voorzoover dit de onder b bedoelde gronden 
betreft, niet kan worden goedgekeurd wegens 
d wijziging, welke de bestemming dezer gronden 
heeft onder~aan ingevolge besluit III ; dat die 
wijziging blijkens de bij besluit III behoorende 
kaart B I , waarin zij is vervat, deze gronden 
aan hun aanvankelijke, bij besluit I bepaalde, 
althans beoogde bestemming tot "sport- en 
speelvelden (ijsbanen) " beeft onttrokken en 
strekt tot bestemming daarvan in onderdeelen 
voornamehjk tot bouwterrein en straten; dat 
hun college tegen deze laatste bestemming 
overwegende bezwaren heeft; dat het beden
kingen heeft t egen de verkaveling, in zooverre 
de huizen met de achterzijde naar de Haar
lemmertrekvaart zijn geprojecteerd, alsmede 
tegen het ontbreken van aansluiting der straten 
op nabije hoofdwegen ten oosten van de spoor
baan, voorts deze bestemming in onderdeelen 
in elk geval voorbarig acht, aangezien tusschen 
deze gronden en de bestaande bebouwing nog 
over grooten afstand maagdelijk terrein ligt, 
doch het hoofdbezwaar hierin gelegen acht, dat 
deze gronden deel uitmaken en, althans voor
loopig, dienen te blijven uitmaken, van den 
groenen zoom, die de stad, in aansluiting aan 
het groencomplex van den Leidschen Hout en 
rnn Poelgeest (gemeente Oegstgeest}, aan de 
noordzijde omsluit ; dat derhalve door de onder
havige, bij besluit III aangebrachte wijziging 
de onderlinge samenhang der genoemde plant
soenen en recreatiegebieden geheel onnoodig 
zou worden verbroken ; . dat hun college aan 
uitzondering van deze gronden van de goi>d
keuring van het plan de voorkeur geeft bove~ 
goedkeuring van het voor deze gronden b1J 
besluit I vastgestelde plan met onthou,J.ing van 
goedkeuring aan de bij besluit III daarvoor 
vastgestelde herziening, vooreer t , omdat het 
betwijfelt, of een plan, dat nog vóór de goed
keuring is herzien, rechtens kan worden goed 
gekeurd, zooals het aanvankelijk was vast
gesteld, en vervolgens, omdat in casu de aan
vankelijk bedoelde bestemming van deze gron
den tot "sport- en speelvelden (ijsbanen)" niet 
volkomen duidelijk tot uitdrukking is gebracht, 
zoodat bjj de laatstbedoelde handelwijze aa.n de 
aeldigheid dier bestemming om twee redenen 
twijfel mogehjk ware"; dat bij Ons besluit van 
27 September 1935, n°. 23 (Bijvoegsel van het 
Provinciaal Blad van Zuid -Holland n°. 7a van 
1935) ongegrond werd verklaard het beroep, 
ingesteld door de N. V. Fabriek van Verduur
zaamde Levensmiddelen voorheen L. E. 
Nieuwenhuizen te Leiden, tegen het hiervoren 
genoemde besluit van hun college dd. 13 Febru
ari 1935, G. S. n°. 27 /1; dat ingevolge art. 38, 

lid 2, der Woningwet, indien het (uitbreidings)• 
plan door Ged. Staten, of in geval van beroep, 
door de Kroon niet is goedgekeurd, de gemeente
raad 1-iinnen twaalf maanden na ontvangst van 
de beslissing een nieuw plan, waarbij de beslis
sing van Ged. Staten of van de Kroon in acht 
is genomen, aan de goedkeuring van Ged. Staten 
onderwerpt; dat de raad derhalve wettelijk 
verplicht was aan den grond van de firma Gebrs. 
Mulder de bestemming te geven, welke daaraan 
bij het onderhavige plan is verleend, zoodat de 
vraag, of die bestemming stedebouwkundig 
noodig of wenschelijk of zelfs toelaatbaar is, 
geacht moet worden bij gewijsde bevestigend 
te zijn beantwoord en thans niet weder ter 
discussie kan worden gesteld ; dat het bezwaar 
reeds hierom ongegrond moet worden geacht; 
dat hun college daarnaast evenwel t en over
vloede nog wil opmerken, dat het de bestreden 
bestemming, op zichzelve beschouwd, ook thans 
nog, na kennisneming en overweging van het
geen daartegen door en namens de firma Gebrs. 
Mulder zoo mondehng als schriftelijk is aan
gevoerd, stedebouwkundig juist en wenschelijk 
acht en mitsdien voor de door de genoemde 
firma gewenschte bestemming, al ware die 
rechtens mogelijk , geen termen aanwezig acht, 
zulks op grond van hetgeen burgemeester en 
wethouders aan het slot van hun desbetreffend 
ambtsbericht hebben opgemerkt; dat het plan, 
afgezien van de daartegen ingebrachte bezwa
ren, voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de firma 
Gebrs. Mulder, te Leiden, bij Ons in beroep is 
gekomen aanvoerende, dat zij zich in de eerste 
plaats allerminst kan vereenigen met de op
vatting, als zou de vraag betreffende de be
stemming van haar grond geacht moeten worden 
bij gewijsde te zijn beslist, nu de raad wettelijk 
verphcht was een nieuw plan met inachtneming 
van de beslissing van Ged. Staten vast te stel
len ; dat immers 's raads verplichting te dezen 
niet af kan doen aan de rechten overigens bij de 
wet aan belanghebbenden toegekend; dat ook 
de wet zelf daarna nog de goedkeuring van Ged
Staten vereischt en deze toch niet tot een zin 
ledige formaliteit kan worden teruggebracht ; 
dat verder het beroepsrecht in art. 38, eerste hd, 
t egen verleenen van goedkeuring algemeen is 
en - ware de opvatting van Ged. Staten juist -
belanghebbenden in hun recht van beroep op de 
Kroon enkel door voorafgaande omstandig
heden, waarop zij geen invloed konden uit
oefenen, zouden zijn verkort; dat zij daarom 
haar recht op een vrije beslissing omtrent de 
vraag naar de bestemming van haar grond 
onverminderd handhaaft ; dat zij in de tweede 
plaats zich bezwaard gevoelt hierdoor, dat 
Ged . Staten aan hetgeen door en namens haar 
is aangevoerd ruet genoegzaam recht hebben 
laten wedervaren, maar in hoofdzaak slechts 
hebben herhaald hetgeen zij in een vorigen stand 
van het geschil hebben opgemerkt; dat zij 
zich door de nieuwe bestemming ernstig in 
hare belangen geschaad gevoelt, omdat hare 
gronden nu niet voor bebouwing kunnen worden 
gebezigd; dat bij de vaststelling op 6 November 
1933 door den gemeenteraad van het uitbrei
dingsplan deze hare bezwaren waren erkend en 
de aanvankelijke bestemming tot sport- en 
speelterrein in het ontwerp in die tot houw
terrein is gewijzigd; dat het haar voorkomt 
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dat de bestemming tot sport- en speelterrein 
nog te zeer beschouwd wordt van uit het tijd
stip van het oorspronkelijk ontwerp en geen 
rekening houdt met gewijzigde plaatselijke 
omstandigheden ; dat sindsdien toch de ge
meente zelf niet alleen besloten heeft de zuid
westelijk van den Maredijk gelegen Mariën
poelstraat en de Oegstgeesterlaan te verlengen 
en in exploitatie te brengen, maar deze plannen 
ook geheel ten uitvoer heeft gebracht; dat de 
bebouwing zich hierbij op het aan haar toe
behoorend terrein logisch kan aansluiten ; dat, 
wanneer dan ook Ged. Staten bij de onthouding 
van de goedkeuring aan het hierbesproken 
onderdeel de bestemming in onderdeelen voor
barig achten, omdat tusschen deze ~ronden en 
de bestaande bebouwing maagdelijk terrein 
ligt, deze overweging thans reeds door de feiten 
is achterhaald, terwijl van een deel uitmaken 
van een groenen zoom geen sprake meer is ; 
dat niet de Maredijk, maar de Poelwetering 
behoort aangewezen te worden om de grens der 
bebouwing ter plaatse t e vormen ; dat ook 
overigens in dit stadsgedeelte aan sport- en 
speelterrein niet zoodanige behoefte is, dat 
hierin niet ruimschoots kan worden voorzien 
door de terreinen tusschen de Poelwetering en 
de buitenplaats Poelgeest ; dat, wanneer dan 
ook de gemeenteraad uiteindelijk niet aan hare 
bezwaren is t egemoet gekomen, dit niet is, 
omdat deze niet als juist werden erkend, maar 
omdat de raad met de eenmaal door Ged. 
Sta.ten genomen beslissing rekening wenschte 
te houden; 

0. dat ingevolge art. 38, 2• lid, der Woning
wet, indien het uitbreidingsplan door Ged. 
Staten niet is goedgekeurd, de gemeenteraad 
binnen twaalf maanden na ontvangst van de 
beslissing een nieuw plan, waarbij de beslissing 
van Ged . Staten is in acht genomen, aan de 
goedkeuring van Ged. Staten onderwerpt ; 

dat de gemeenteraad geen vrijheid heeft, 
van dit uitdrukkelijk wetsvoorschrift af te 
wijken; 

dat zulks echter niet meebrengt, dat ook 
Geel. Staten bij het beslis en omtrent de goed
keuring van het door den raad met inacht
neming van hun beslissing genomen besluit 
- en Wij bij de uitspraak in beroep - onder 
alle omstandigheden aan hun beslissing zouden 
zijn gebonden ; 

dat dit laatste met na.me niet het geval is, 
wanneer, zooals hier, door een strikte inacht
neming van de genomen beslissing, het beroeps
recht van belanghebbenden illusoir zou worden 
geacht; 

dat toch in het onderwerpelijke geval de 
appellante van het besluit van Ged. Staten tot 
niet goedkeuring van het raadsbesluit, waarvan 
ingevolge art. 38, l • lid, der Woningwet slechts 
de raad hoogere voorziening bij Ons kan vragen, 
niet in beroep heeft kunnen komen, om welke 
reden haar niet de gelegenheid behoort t e worden 
onthouden, hare te voren tijdig bij den gemeen
teraad ingediende bezwaren tegen de bestem
ming harer gronden alsnog aan Ons voor te 
leggen; 

O. wat ·de zaak zelve betreft, dat op grond 
van de overgelegde ambtsberichten en nader 
op verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
Sta.te voor de Geschillen van Bestuur ingewon
nen inlichtingen moet worden aangenomen, dat 

de aan het terrein der appellante gegeven be
stemming uit een stedebouwkundig oogpunt 
aanva-ardba.ar is, omdat in eene zich uitbreiden
de stad aan sport- en speelterrein behoefte be
staat, terwijl bij de geringe behoefte aan woning
bouw ter plaatse niet kan worden gezegd, dat 
de appellante onredelijk zou worden bezwaard, 
te minder omdat, zoo ten bate van het thans 
uitgeoefende bedrij f behoefte mocht bestaan 
aan oprichting, vernieuwing of uitbreiding van 
gebouwen, hieraan niets in den weg staat ; 

dat mitsdien terecht aan het terrein der appel
lante de bedoelde bestemming is gegeven en het 
besluit van Ged. Staten behoort te worden ge
handhaafd; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

20November1937 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39). 

Het nieuwe tweede lid van art. 39 is 
niet van toepassing ten aanzien van voog
dijkinderen, die opgenomen zijn krachtens 
eene rechterlijke machtiging van vóór het 
inwerkingtreding der wet van 27 J uni 
1935, S. 379. Derhalve blijven de kosten 
van verpleging van zoodanige voogdij
kinderen ook na hun meerderjarigwording 
ten laste van de gemeente, waar de ver
eeniging, die de voogdij uitoefende, is ge
vestigd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Marijn 
A. W. de Visser ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 October 1937, n° . 426; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandschc Zaken van 16 November 1937, 
n°. 11496, afdeeling Armwezen; 

0. dat Marijn Arie Wilhelmus de Visser, ge
boren op 1 Augustus 1915 te Willemstad, waar 
zijn vader is blijven wonen, en bij beschikking 
van de arrondissementsrechtbank te Breda 
d.d. 26 Juni 1917, met ontzetting der beide 
ouders uit de ouderlijke macht, onder voogdij 
geplaatst van de Roomsch-Katholieke Vereeni
ging voor Kinderbescherming van het Bisdom 
Breda, krachtens machtiging van den Kanton
rechter te Breda dd. 11 Maart 1922 werd opge
nomen in Huize "Assisië", internaat voor 
Roomsch-Katholieke mannelijke zwakzinnigen 
te Udenhout (N.Br.) ; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging van den patiënt in dit gesticht, welk" 
kosten tot aan zijne meerderjarigheid, te weten 
tot 1 Augustus 1936, door de hiervoorvermelde 
vereeniging zijn voldaan, daarna geschil is 
gerezen tusschen de gemeente Willemstad en 
Breda, welk geschi l niet in der minne is kunnen 
worden bijgelegd ; 

dat burgemeester en wethouders van Willem
stad niet bereid zijn de verplegingskosten voor 
rekening van hunne gemeente te nemen, aange-
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zien M. A. W. de Visser reeds met machtiging 
van den Kantonrechter d.d. 11 Maart 1922 in 
Huize "Assisië" te Udenhout werd geplaatst en 
dus het tweede lid van art. 39 der Armenwet, 
dat dateert van 27 Juni 1935, hierop huns 
inziens niet van toepassing kan zijn; 

dat burgemeester en wethouders van Breda 
evenmin bereid zijn de verplegingsko ten ten 
laste van hunne gemeente te brengen, aanvoe
rende, dat art. 39, lid 2, der Armenwet zegt, dat 
,, in afwijking van het bepaalde in het vorig lid" 
voor voogdijkinderen een andere regeling wordt 
getroffen voor den betalingsplicht ; dat er dus 
voor voogdijkinderen sinds 1 Augustus 1935 
eene geheel afzonderlijke regeling bestaat, in 
afwijking van de normale van lid 1; dat, indien 
men met een voogdijkind te doen heeft, zooals 
hier, het, sinds de wetswijziging, doelloos en 
onjuist is het eerste lid van art. 39 ter sprake te 
brengen, aangezien voor voogdijkinderen alleen 
het tweede lid toepasselijk is, in afwijking van 
het eerste lid ; dat in het tweede lid niet aange
geven staat, dat het alleen geldt voor voogdij
kinderen, die na 1 Augu tus 1935 zijn opgeno
men; dat het kortweg geldt voor voogdijkin
deren ; dat het eerste lid volledig buiten werking 
is ; dat, indien de wetgever bedoeld had de 
oude gevallen onder de oude regeling van lid 1 
te laten, dit had moeten worden vermeld ; dat 
Ons besluit van 22 Juni 1937, n°. 47, in een der 
overwegingen zegt, ,,dat uit geen bepaling der 
aanvullingswet volgt, dat zij mede zou strekken 
om in reeds bestaande verplichtingen verande
ringen te brengen", doch dat. naar hunne 
meening, deze overweging aldus had dienen te 
luiden : ,,dat uit ~een bepaling der aanvullings
wet volgt, dat z\i zou strekken om bepaalde 
gevallen ten aanzien van voogdijkinderen van 
haar werking uit te sluiten"; dat de omstandig
heid, dat volgens de overwegingen van Ons 
besluit de rechtsplicht (lees : de wettelijke 
plicht) der gemeente Breda op 1 Augustus 1935 
reeds gevestigd was, niet afdoet aan het feit, 
dat op 1 Augustus 1935 in dien rechtsplicht 
(wettelijken plicht) wijziging is gebracht; da t, 
ook als men de bedoeling van den wetgever met 
het tweede lid van a rt. 39 nagaat, het bepaal
delijk onjuist is een geval als het onderhavige 
van zijn werking uit te sluiten; dat de bedoeling 
was het onjuiste weg te nemen, gelegen in _het 
feit, dat een gemeente, die toevalligerwijs een 
voogdij vereeniging herbergde, daardoor buiten 
proportie belast werd met kosten voor krank
zinnigen, terwijl die krankzinnigen geen band 
met de gemeente hadden ; dat niet is vol te 
houden, dat die onjuistheid alleen bestond 
(bestaat) ten aanzien van voogdijkinderen, die 
eerst na 1 Augustus 1935 zijn opgenomen; da t 
zij evengoed bestond (bestaat) ten aanzien van 
voogdijkinderen, die voor dien reeds krankzinnig 
waren ; d at het volkomen onlogisch is door 
middel van wetsinterpretatie gedurende 21 
jaar (j aar, waarin de vereenigingen de kinderen 
loslaten) na l Augustus 1935 de mogelijkheid 
open te laten, tot steeds herhaalde toepassing 
van een oude, als onjuist erkende, regeling; dat 
men eerder het tegendeel zou mogen verwach
ten, dat (als namelijk de wet niet volkomen 
duidelijk was - quod non-) door middel van 
wetsinterpretatie de onjuistheid volkomen werd 
weggenomen ; 

O. dat ingevolge art. 39 der Armenwet, 
L. 1&37. 

zooals dit artikel ten tijde van de opneming van 
den patiënt in het krankzinnigengesticht en van 
de aanvrage van de rechterlijke machtiging 
luidde, de kosten, voortvloeiende uit de over
brenging van arme krankzinnigen naar en hunne 
verpleging in gestichten voor krankzinnigen, 
voorzoover die niet uit de fondsen dier gestich
t en zelve moeten worden bestreden, of daarin 
door instellingen van weldadigheid niet wordt 
voorzien, worden voldaan uit de kassen der 
gemeenten, waar de verpleegden woonplaats 
hadden in den zin van het Burgerlijk Wetboek 
ten tijde, dat de rechterlijke machtiging om hen 
in een gesticht te plaatsen werd aangevraagd 
en, indien die woonplaats binnen het Rijk niet 
is aan te wijzen, uit 's Rijks kas ; 

dat in het onderwerpelijke geval de patiënt op 
den datum, waarop de op 11 Maart 1922 ver
leende rechterlijke machtiging om hem in een 
gesticht te plaatsen, werd aangevraagd, in den 
zin van het Burgerlijk Wetboek woonplaats 
had in de gemeente Breda, waar de Roomsch
Katholieke Vereeniging voor Kinderbescher
ming van het Bisdom Breda, aan welke de 
-voogdij over hem was opgedragen, gevestigd was; 

dat de bedoelde kosten van zijne verpleging 
mitsdien uit de kas dezer gemeente behooren te 
worden voldaan ; 

da t daaraan niet kan afdoen het feit, dat bij 
de wet van27 Juni 1935, S. 379, een nieuw tweede 
lid aan art. 39 der Armenwet is toegevoegd, 
krachtens welk lid ten aanzien van arme krank
zinnigen, die ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging wordt aangevraagd, staan onder 
voogdij van een vereeniging, stichting of instel
ling, als bedoeld in art. 421 van het Burgerlijk 
Wetboek, welker zetel in eene andere gemeente 
is gevestigd dan waar zij voor hun plaatsing 
onder voogdij woonplaats hadden in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek, van het eerste lid 
wordt afgeweken, in dier voege, dat de meerge
melde kosten worden voldaan uit de kas der 
gemeente van de laatstbedoelde woonplaats en, 
indien die woonplaats binnen het Rijk niet is aan 
te wijzen, uit 's Rijks kas, aangezien de hier
bedoelde aanvullingswet eerst in werking is 
getreden op 1 Augustus 1935, een tijdstip, 
waarop de rechtsplicht van de gemeente Breda, 
om ingeval van armlastigheid van den patiënt 
de kosten van zijne verpleging te betalen, 
bereids gevestigd was ; 

dat uit geen bepaling der aanvullingswet 
volgt, dat zij mede zou strekken om in reeds 
bestaande verplichtingen verandering te bren
gen; 

dat burgemeester en wethouders van Breda 
weliswaar van meening blijken, dat het nieuwe 
tweede lid van art. 39 der Armenwet ook van 
toepassing is ten aanzien van die voogdijkin
deren, die opgenomen zijn k rachtens een rech
terlijke machtiging van vóór het inwerking
treden der wet van 27 Juni 1935, S. 379, en dat, 
als de wetgever -het anders bedoeld had, dit in 
deze wet tot uitdrukking had moeten zijn ge
bracht, doch dat zulks niet opgaat ; 

dat immers een wet krachtens het beginsel, 
neergelegd in artikel 4 der wet van 15 Mei 1 29, 
S. 28, houdende algemeene bepalingen der wet
geving van het Koningrijk, alleen voor het 
toekomende verbindt en geen terugwerkende 
kracht heeft, van welken regel slechts dan mag 
worden afgeweken, indien een wet zelf ten 

28 
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aanzien van een of meer harer bepalingen voor
schrijft, dat, zij geacht worden in werking t e zijn 
getreden op een vroeger tijdstip dan dat, waarop 
zij zelf in werking treedt ; 

dat evenwel de wet van 27 Juni 1935, S. 379, 
een zoodanig voorschrift niet inhoudt, zoodat er 
van terugwerkende kracht van hare bepalingen 
geen sprake kan zijn; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

voor de toepassing van art. 39 der Armenwet, 
als woon:P.laats van den armlastigen krankzin
nige Marijn A. W. de Visser aan te wijzen de 
gemeen te Breda. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
helast enz. 

(A.B.) 

22 Nov ember 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Margarinebesluit 19 25, art. 
1 ; L andb.-Crisiswet 1933, art. 9) . 

Terecht besliste de R echtb., dat marga
rine ook thans [terwij l het Crisis-Zuivel
besluit 1935 I i. v. m. de Crisis-Zuivel
beschikking 1935 II (margarine) geen 
voorschrift omtrent vochtgehalte bevat] 
nog moet voldoen aan den bij art. 1 van 
het Margarinebesluit 1925, S . 417, ge
stelden eisch, dat het vochtgehal te niet 
hooger mag zijn dan 16 %. 

Op het beroep van M. J. v. D. , margarine
handelaa r te Gouda, requirant van cassatie 
tegen een vonn is van de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van 22 Juni 1937, waarbij in boo
ge r beroep, behoudens ten aanzien van de 
straf, werd bevestigd een vonnis van het Kan
tongerecht te Gouda van 24 Februari 1937 , 
bij hetwelk requirant ter zake van "te Gouda 
waren verkoopen, die niet voldoen aan de 
e ischen gesteld krachtens de W arenwet 1935, 
S. 793, (lees: ,,met uitwndering van art. 16 
dier wet")", met aanhali ng der artt. 1, 14 , 
15 , 28, 34 der W arenwet 1935 , S. 793, 1 sub 
a, 5 van het Margari nebesluit 1925, S . 417 , 
1 , 4, 6, 8 der K euri ngsverordening voor de 
gemeente Gouda, 23 en 91 Sr., werd veroor
deeld, hebbende de Rechtbank, met vernieti
g ing van dat vonn is ten aanzien van de daar
bij opgelegde straf, requi1·ant veroordeeld tot 
vijftig gulden boete en een vervangende hech
tenis van twintig dagen. 

De Hooge Raa d, e nz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

,,S., a lthans v. t . van de artt. 348, 350, 352, 
358, 359 en 425 Sv . in verband met de artt. 
15 van de Warenwet 1935, S . 793, art. 1 van 
het Marga rinebesluit 1925, S . 417. 1, 13, 14, 
19 en 20 van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 en 
art. 5 van de Cr isis-Zuivelbeschikking 1935 Il 
(Margarine); 

doordat de Rechtbank ten onrechte het be
wezene strafbaar heeft geoordeeld; 

0. dat bij het in woverre bevestigde vonnis 
ten laste van requirant, met qual ificatie a ls 
voormeld, is bewezenverklaard: dat hij te 

Gouda op 28 ovember 1936 omstreeks 11 uur 
in een bergplaats gevestigd in een perceel aan 
de Gouwe plaatsel ijk gemerkt N°. 102 ten ver
koop in voorraad heeft gehad een hoeveelheid 
margarine, voor den handel bestemd, waarvan 
het vochtgehalte hooger was dan 16 %, te 
weten bedroeg omstreeks 17 .1 % ; 

0. dat, bl ijkens de toelichting, het middel 
berust op de stellingen, dat het Crisis-Zuivel
besluit 1935 I in verband met de Crisis-Zui 
vedbeschikking 1935 II (m argar ine) de samen
stelling van margarine opnieuw en vo ll edig 
regelt, en daarmede het Margarinebesluit 
1925, S. 417, ter zijde ste lt; dat - in a fwij
king van laatstgenoemd besluit -, de tha ns 
geldende regelen geen voorschrift betreffende 
het vochtgehalte bevatten, en tegen het be
wezen verk laarde nergens straf word t be
dreigd; 

dat, naar aanl eiding van een toen reeds ge
voerd soortgelijk verweer, de R echtbank in 
het bestreden vonn is heeft overwogen: 

,,Gemelde zu ivelbeschikking is een uitvloe i
sel van art. 9 der Landbouwcrisiswet 1933, 
welke wet, gelijk in haar considerans staat 
omschreven, strekt in het belang van den 
landbouw." 

"Het margarinebeslui t 1925, dat in art. 5 
wèl eischen aan margarine betreffende het 
vochtgehalte stelt, is gebaseerd op de artt. 14 
en 15 der Warenwet (vroeger 1919, thans 
1935). De considerans van de Warnnwet 1919 , 
welke slechts in zeer ondergeschikte punten 
die in deze niet ter zake dienende zijn , van 
haar opvolgster afwij kt, houdt in, dat het 
wenschel ijk is door voorschriften te bevor
deren, dat waren worden gekeurd en dat rege
len worden vastgeste ld betreffende de aandui 
ding van waren in het a lgemeen, terwijl uit 
den aanhef van de artt . 14 en 15 van voor
melde wet blijkt, dat de aan die artikelen 
ontleende a lgemeene maatregelen van bestuu r, 
waaronder ook het Margarinebesluit 19 25 , ge
steld worden in het belang van de volksge
zondheid en van de eerlijkheid in den handel." 

,,Uit het vorenstaande volgt, dat de Cris is
zu ivelbeschi kking 1935 II en het Margarine
besluit 1925 de behartig ing van verschillende 
belangen op het oog hebben, waardoor ook 
verk laard wordt, dat zij versch ill ende eischen 
aan margarine ste l Jen . Beide regelen zijn zeer 
wel naast elkander bestaanbaar en n iet is in 
te zien, dat de latere Crisiszu ivelbeschikking, 
woals de raadsman van verdachte blij kbaar 
wi l , de bepalingen van het Margarinebes lui t 
buiten werking heeft gesteld." 

"De K antonrechter heeft derhalve terecht 
art. I van het Margarinebes luit toegepast." 

0 . dienaangaande : 
dat de Landbouw-Crisiswet 1933, - gegrond 

op de noodzakelijkheid om in de tegenwoor
dige buitengewone omstand igheden bijwndere 
maatregelen te treffen in het helang van den 
landbouw -, in art. 9 de daa r omschreven 
bevoegdheid , op we lke het Crisis-Zuivel besluit 
1935 I berust, geeft "onverminder d het be
paa lde bij of krachtens eenig a nder wettelij k 
voorschr ift", en d ie bevoegdheid beperkt tot 
het geven van regelen voor een te l keus be
paaldelijk aan te wijzen t ijdvak, hoedanig 
tijdvak bij het Cr isis-Zuivelbeslui t 1935 I clan 
ook aangewezen is; 
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dat derhalve de bij en ingevolge dat besluit 
gegeven voorschr iften betreffende de samen
steil ing van margarine geen andere beteekenis 
hebben, dan om, gezien de buitengewone tijds
omstandigheden, in het belang van den land
bouw tijdelijk voor margarine andere, en zoo 
noodig strengere, eischen te stell en dan die, 
gesteld bij of krachtens andern wettel ijke voor
schriften, welke over igens daarnaast blijven 
gelden; 

dat dus de Rechtbank terecht heeft bes! ist, 
dat margarine ook thans nog moet voldoen 
aan den bij art. 1 van het Margarinebesluit 
1925, S. 417, gestelden eisch, dat het vocht
gehalte niet hooger mag zijn dan 16 %, en 
het middel dus niet juist is; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overecnkonistig de conclmie van 
den Advocaat-Generaal Wijnv eldt, die op
,nerkt: 

"Ik ben van meening, dat de weerlegging 
van de Rechtb. juist is, en wijs er daarbij op, 
dat requirant zijn toelichting begint met te 
steil en, dat vaststaat, dat bij hem is aange
troffen een pakje vermengde margarine, zgn. 
margarine A. 

Dit blijkt echter niet - er wordt a ll een 
over "margarine" gesproken, hetgeen van be
lang is, daar art. 1 van het Crisis-Zuivel
besluit 1935 I onderscheidt tusschen marga
rine, margarine A en margarine B . Eveneens 
wordt dit onderscheid in het oog gehouden in 
art. 13 lid 3. · 

Art. 19 van gemeld besluit, waaruit requi
rant verschillende gedeelten aanhaalt betreft 
echter uitsluitend margarine A, waarvan in 
deze zaak niet sprake is. 

Boverydien is art. 3 der Boterwet gewijzigd 
bij de wet van 21 Maart 1935, S. 146, waar
door de Minister bevoegd is naast de marga
rine zonder meer, bedoeld in Boterwet en het 
K. B. van 16 October 1925, S. 417 - het 
Margarinebesluit, regelen te geven voor an
dere soorten. 

In dit verband is ook van belang, dat art. 
18 van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I alleen 
spreekt van margarine in het a lgemeen. 

Het is mogelijk, dat requirant margarine A 
in voorraad had, en dat ten aanzien daarvan 
andere e ischen gesteld wuden moeten worden 
om tot een veroordeel ing te leiden, doch daar
van blijkt m. i. in dit geval niet." Red.] 

(N. J.) 

22 Nove1nber 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168 ; Alg. 
Pol.Verord. van Velsen art. 141b ; Wet 
Alg. Bep. art. 11). 

Het begrip "stadsschoon" in art. 141b 
Alg. Pol.Verord. van Velsen, verbiedende 
het op van den weg af zichtbare wijze 
reclame aanbrengen of hebben, indien 
hierdoor naar he t oordeel van B. en W. 
het stadsschoon wordt geschaad, moet niet 
worden opgevat als het schoon van een 
" stad" in de beteekenis van het gewone 
spraakgebruik. 

Onder stadsschoon is hier te verstaan 
het schoon in de bebouwde gedeelten. 

iet is in te zien, waarom het artikel , 
aldus opgevat, niet wu vallen onder de 
verordenende bevoegdheid van art. 168 
Gemeentewet. 

Uit het vorenstaande volgt, dat art. 
141b, le lid niet alleen betreft het stads
schoon van (het op een stad gelijkend 
deel van) IJmuiden, maar ook van andere 
bebouwde gedeelten van Velsen. 

Op het beroep van A . S., steenhouwer te 
Santpoort, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem 
van 17 Juni 1937, waarbij in hooger beroep 
met vernietiging van een vonnis van het 
K antongerecht te Haarlem op 8 Maart 1937 
in deze zaak gewezen, requirant ter zake van 
" in de gemeente Velsen op van den weg af 
zichtbare wijze reclame hebben, terwijl hier
door naar het oordeel van B. en W. het stads
schoon wordt geschaad" met aanhaling van 
het art. 141b der Alg. Pol.Verord. der ge
meente Velsen en art. 23 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van t ien gulden, bij gebreke 
van betaling of verhaal te vervangen door 
hechtenis van vijf dagen; (Gepleit door Mr. 
H. J. M. Tonino) . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorge teld bij pleidooi , lui 
dende: 

1 °. S., althans v. t. van art. 168 Gemeen
tewet, door te beslissen, dat art. 141b der 
Algemeene Politie Verordening der gemeente 
Velsen verbindend zou zijn, zulks ten onrechte, 
aangezien dit artikel met een boete van maxi
maal f 25, subsidiair hechtenis van maximaal 
zes ·dagen bedreigt, ieder die op van den weg 
af zichtbare wijze reclame aanbrengt of 
heeft, indien hierdoor, naar het oordeel van 
Burgemeester en Wethouders het stadsschoon 
wordt geschaad, kunnende dit artikel niet ver
bindend zijn aangez ien in het dorpencomplex 
"Velsen" geen "stad" schoon kan worden 
geschonden; 

2°. subsid iair: S., althans v. t. van art. 141b 
der Algemeene Politie Verordening der ge
meente Velsen, door te besl issen, dat dit arti
kel , dat kennelijk alleen betrekking kan heb
ben op het op een stad lijkende deel van die 
Gemeente n.l. IJmuiden ook toe te passen 
op het landelijk gedeelte n.l. Santpoort-Dorp; 

0. dat in het bestreden vonnis - met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld - be
wezen verklaard is het aan requirant te laste 
ge legde, luidende: 

dat hij op 29 Januari 1937 in de gemeente 
Velsen, in den tuin van perceel Hagelingerweg 
173a, anders dan in het landelijke gedeelte der 
gemeente, grafsteenen en grafmonumenten, 
a lsmede borden, waarop was vermeld "Electr. 
Steenhouwerij Tel. 10298 C. & A. Swaalf Tel. 
23165" , a ls reclame heeft gehad, terwijl a l 
deze voorwerpen zichtbaar waren vanaf ge
noemden Hagelingerweg, zijnde een voor het 
publiek toegankelijken weg, en terwijl naar 
het oordeel van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente door die voorwerpen het stads
schoon werd geschaad ; 
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0 . dat art. 141b van de Alg. Pol.Verord. 
van de Gemeente Velsen bepaalt: ,,Met boete 
van ten hoogste f 25 of hechtenis van ten 
hoogste 6 dagen wordt gestraft ieder, die op 
van den weg a f zichtbare wijze reclame aan
brengt of heeft, indien hierdoor naar het oor
deel van Burgemeester en Wethouders het 
stadsschoon wordt geschaad. 

Deze bepali ng is niet van toepassing op 
reclames in het landelijk gedeelte der ge
meente"· 

0 . wat het eerste middel betreft: 
da t dit uitgaat van de onjuiste opvatting 

van voormeld art. 141b, a ls wu het begrip 
stadsschoon" daar in moeten worden opgevat 

~Is het schoon van een "stad" in de beteekenis, 
door het gewone spraakgebruik aan di t woord 
toegekend; 

dat de onjuistheid van deze opvatting blij kt 
uit het 2de lid van bedoeld artikel , dat kl aa r
blijkelijk van het landelijk gedee lte der ge
meente spreekt in tegenstelling met de "be
bouwde gedeel ten" daa rvan, omschreven in 
art. 7 dierzelfde verordening; 

dat mitsdien onder stadsschoon in art. 141b, 
lste lid voormeld is te verstaan het schoon in 
die bebouwde gedeel ten; 

dat voorts niet is in te zien, waarom dat 
artikel , opgevat als gezegd, niet wu vallen 
onder de verordenende bevoegdheid, in ar t. 
168 der Gemeentewet aan den R aad toege
kend; 

0. wat het 2de middel betreft : 
dat uit het hiervoor overwogene volgt, dat 

het l ste lid van meergemeld art. 141b niet 
alleen betreft het stadsschoon te IJmuiden , 
maar ook in de andere bebouwde gedeelten 
van de gemeente Velsen, terwijl zooals bij het 
bestreden vonn is feitelijk is beslist, het per
ceel in geschil in een der bebouwde gedeelten 
dier gemeente gelegen is; · · 

0. dat derhalve geen der beide middelen tot 
cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal W ijnveldt, die op-
1nerkt: 

Een dorp noemde men oudtijds elke ver
za;~eling huizen, welke niet door grachten en 
muren omgeven was, in onderscheiding van 
een stad. Vandaar kon 's-Gravenh age het 
grootste dorp van ederland worden genoemd, 
maar reeds Huijgens d ichtte in een opdracht 
aan het stadsbestuur: ,,Bestuurders dezer 
stad, (geen dorp meer a ls weleer)" enz. 

Sinds de invoer ing van den term "gemeen
te" kennen wij, voor wover mij bekend all een 
nog de "stad Amsterdam" in art. 50 der 
Grondwet, en zijn de kenmerken voor de on
dersche iding van stad en dorp zeer vaag ge
worden. Menig dorpeling spreekt nog - wel-
1 ich t op histor ische gronden - van zijn stad, 
en m . i. kan dus ook de gemeente Velsen 
spreken van haar stadsschoon. H et woord 
wordt in de verordening gebruikt in tegen
stelling met " landelijk gedeelte". K ennelijk 
is dus bedoeld tegenover elkaar te ste l I en het 
min of meer bebouwde gedeelte - de bebouw
de kom - en het minder bebouwde." R ed .] 

(N. J.) 

22 November 1937. ARREST van den H oo
gen R aad. (Hinderwet a rtt. 2 en 22). 

Art. 22 der Hinderwet stelt voor de 
daarbij omschreven fe iten - waaronder 
het zonder de vereischte vergunning in 
werking houden van een in art. 2 om
schreven inrichting - strafbaa r het hoofd 
, ,der onderneming", waaronder niet an
ders is te verstaan dan de onderneming 
tot exploitatie eener zoodanige inrichting. 

H et telastegelegde en bewezen verklaar
de brengt niet mede, dat hier een onder
neming tot het exploiteeren van een in
richting tot het bewaren van mest bestond , 
het houdt immers enkel in, dat req. han
delde a ls hoofd van een champignonkwee
kersbedrijf ten dienste va n dat bedrij f, 
weshal ve bij het bestreden vonnis ten on
rechte is aangenomen, dat het bewezene 
valt onder het bereik van a rt. 22 der Hin
derwet. 

Op het beroep van J . W . J. L., champig
nonkweeker te W assenaar, requirant van cas
satie tegen een mondeling vonn is van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage van 24 Juni 
1937, waarbij requirant ter zake van: ,.a ls 
hoofd der onderneming ronder de vereischte 
vergunning een in a rt. 2 der Hinderwet om
schreven inrichting in werking houden", met 
aanhali ng van de artt. 1 en 2 aanhef en sub 
VII, 22 der Hinderwet, 23 en 91 Sr. , is ver
oordeeld tot een geldboete van vijft ig cent en 
een vervangende héchten is van één dag; (Ge
pleit door Mr. J . M. H empenius). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wij nveldt. 

R equirant stond op 24 Jun i 1937 . te recht 
voor den Kantonrechter te 's-Gravenhage ter 
zake dat h ij omstreeks 23 Apri l 19 37 a ls hoofd 
van een champignonkweekersbedrij f te W as
senaar zonder de overeenkomstig de Hinderwet 
vereischte vergunning een inrichting tot het 
bewaren van mest in werking heeft gehouden 
ten dienste van dat bedrijf. 

De K antonrechter veroordeelde requirant bij 
mondeling vonnis met toepass ing van art. 1, 
2 aanhef en sub VII , 22 Hinderwet, het boven
staande bewezen verklarend, en er de bena
ming aan gevend: ,,als hoofd der ondernem ing 
zonder de vere ischte vergunn ing, een in art. 2 
der Hinderwet omschreven inricht ing in wer
king houden, tot een geldboete van f 0.50, bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door een dag hechtenis. 

Blijkens de aanteekening van het vonnis 
berustte het bewijs in dezen op het Proce -ver
baal van bevi nding van D . van K eulen, voor
meld, voor zoover dit inhoud t: 

dat relatant op 23 April 1937 heeft gezien, 
dat in perceel n°. 9 in de Schoolstraat te 
Wassenaar een champignonkweekerij was, 
welke was ingericht a ls volgt: op den vloer 
van het bestaande gebouw waren houten stel-
1 ingen opgericht onderverdeeld in horiwntale 
afdeelingen van planken, met aan de zijkanten 
telkens een verticale plank van ongeveer 25 cm 
hoogte, wodat bakken werden gevormd. In 
deze bakken bevond zich een dikke laag, welke 
bovenop bestond uit korrelige klei en ten 
deele za nd; 
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dat op de bovenste bak eenige paddestoe
len waren; 

dat verdachte den relatant verklaard heeft: 
dat hij in of omstreeks de maand April 1936 

in bedoeld perceel een champignonkweekerij 
heeft opgericht; 

dat verdachte den relatant toonde een achter 
bedoeld gebouw, op een terrein gelegen, hoop 
mest; 

dat die hoop mest, zijnde een hoeveelheid 
van ongeveer 10 kubieke meter, zich bevond 
in de open lucht onder een afdak, wodat vrije 
luchtwisseling plaats had; 

dat door broeiïng eenige uitwaseming ont
stond, en de ontwikkelde stank zich vrij ver
spreidde; 

dat verdachte den relatant nog heeft ver
klaard, dat hij voor het oprichten van die 
inrichting geen vergunning van het gemeente
bestuur van Wassenaar had. 

Voorts op de verklaring van verdachte, dat 
hij op of omstreeks 23 April 1937 hoofd was 
van een champignonkweekersbedrijf te Wasse
naar, daar ten behoeve van dat bedrijf een 
hoeveelheid mest aanwezig had en die mest 
bewaarde, welke noodig was voor de kweekerij. 

Als middel tegen dit vonnis voerde requirant 
in cassatie aan: S. of v. t. van de artt. 1, 2 
(aanhef en sub VIT) en 22 der Hinderwet, 351 
en 398 Sv., 

doordat de Kantonrechter het ten laste ge
legde en bewezen verklaarde feit strafbaar 
heeft geoordeeld, ofschoon daarin niet ligt 
opgesloten, dat de door requirant gehouden 
inrichting door haar doel en omvang het ka
rakter droeg van een handels- of nijverheids
onderneming, noch dat de daarin bewaarde 
mest als afval was te beschouwen. 

Met het oog op de feitelijke vaststelling van 
het hier te bespreken onderwerp, moge ik er 
van uitgaan op te merken dat het champignon
kweekersbedrijf behoort tot den tuinbouw ook 
in den zin der wet. Bewijs- daarvoor vind ik 
o. a. in de Land- en Tuinbouw Ongevall enwet 
1922. Art. 1 dezer wet verwijst onder b, naar 
art. 11, dat vier groepen opnoemt, welke blij
kens de considerans der wet onder landbouw
bedrijven vallen. 

Dit art. 11 vermeldt daarbij onder 3 het 
tuinbouwbedrijf, terwijl het uit deze bepaling 
voortvloeiend K. B. van 12 December 1922, 
S . 672 (gew.) in art. 1 sub III ten derde tot 
het tuinbouwbedrijf brengt: ,,het kweeken 
van paddestoel en". 

Dit vaststaande kan ik thans de vraag . be
spreken of een mesthoop bij een champignon
kweekerij, daar aanwezig ten gebru ike bij die 
cultuur, een inrichting is in den zin van art. 2 
der Hinderwet. 

Wel kan het bezwaar geopperd worden, 
gezien art. 99 R. 0. zooals dit thans luidt, dat 
deze vraag in cassatie niet onderzocht kan 
worden, gelet op de telastelegging en de be
wezenverklaring, omdat daaruit volgt, dat 
requirant een inrichting tot het bewaren van 
mest in werking heeft gehouden, doch ik 
meen, dat de redactie van art. 2 sub VII der 
Hinderwet in aanmerking genomen dit be
zwaar vervallen moet, en hier dus sprake is 
van schending van dit artikel. 

Aan het begrip " in r ichting tot het bewaren" 
kunnen toch verschillende beteekenissen ge
geven worden. 

Richt noer voor de beteekenis van art. 2 
sub VII der Hinderwet acht ik nog altijd het 
arrest van 20 Dec. 1875 (W. 3942), waarbij 
bes! ist werd: 

De Wetgever heeft bij de wet het toezicht 
wi ll en regelen bij de oprichting van inrich
tingen, die uit hoofde van haar doel, haar 
duur en omvang het karakter dragen eener 
industrieele ondernem ing, waarmede het ver
zamelen van een hoeveelheid mest of het bloot 
hebben van dergelijke stoffen, hoe gering ook, 
niet kan zijn bedoeld. Bijgevolg verschi l t het 
onderwerp, bij deze wet geregeld, geheel van 
dat eener plaatselijke verordening, verbieden
de het voorhanden hebben binnen de ge
meente van stalmest, secreetmest, asch, vuil
nis, bloed en anderen afval van welken aard 
en omvang ook, en is mitsdien zoodanige ve1·
ordening ook na de invoering dezer wet be
staanbaar." 

In denzelfden zin luidt ook het arrest van 
11 Oct. 1886 (W. 5342): ,,De toepasselijkheid 
dezer wetsbepaling is niet, althans niet uit
slui tend, afhankelijk van den korteren of Jan
geren duur der imichtingen, bestemd tot be
waring en bewerking van o. m . mest en mest
stoffen, maar daarvan, of die inrichtingen 
door haar doel en omvang het karakter dra
gen eener handels- of nijverheidsonderneming." 

De juistheid dezer arresten vindt m. i. haar 
grond in de geschiedenis der totstandkom ing 
van de bepaling, welke een langen weg heeft 
afgelegd. 

Zij is te vinden in de Bijlagen Handelingen 
2e Kamer der Staten-Generaal 1864-65, 100 
Kon. Boodschap-Ontwe1·p van Wet-Memorie 
van Toelichting B 1020-1024, Voorloopig 
Verslag B 1344-1347; 

Bijlagen Handelingen 2e Kamer der Staten
Generaal 1865-66, 88 Kon. Boodschap-Ont
werp van Wet-Memorie van Toelichting B 
1006- 1015, Voorloopig Verslag B 1295-1297 ; 

Bijlagen Handelingen 2e Kamer der Staten
Generaal 1869-73, 18 Kon. Boodschap-Ont
werp van Wet-Memorie van Toelichting B 
29-34-Nota van schrijf- en drnkfeilen B. 139-
Voorloopig Verslag B. 1510-1513. Mem. van 
beantw. B. 1765- 1767; Nota van Wijz. in het 
W.O.B. 1768 Eindverslag der Commissie B 
1783 (uitgebr. 1629); 

Bijlagen Handelingen 2e Kamer der Staten
Generaal 1870-71, 8 Kon. Boodschap-Ont
werp van Wet-Memorie van Toelichting B. 
82-85. ota van schrij f- en drukfeilen in het 
W.O.B. 400; 

Bijlagen Handelingen 2e Kamer der Staten
Generaal - 1874-75, 97 Kon. Boodschap-Ont
werp van Wet-Memorie van Toelichting Voor
loopig Verslag 97, 5; Mem. van Antwoord, 
Eindverslag; 

Bijlagen Handelingen 2e Kamer der Staten
Generaal 1874-75, 97. 

Uit die verschillende ontwerpen blijkt, dat 
de wetgever inrichtingen op het oog had, 
welke het karakter dragen eener handels- of 
nijverheidsonderneming. Daarom acht ik dan 
ook het K. B. van 8 Mei 1918 (Gem.Stem 
3489; Weekbl. Burg. Adm. 3599), waarin 
gezegd wordt dat de wet niet onderscheidt 
tusschen inrichtingen, die wèl en die niet van 
industrieelen aard zijn, onjuist. Zeker, de wet 
luidt in de bepaling zelve a lgemeen, maar dit 
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neemt niet weg, dat zij blij kens hare geschie
denis bepaalde imichtingen op het oog had·. 

Van belang is voorts de redactie dezer bepa-
1 ing, dat spreekt van imichtingen tot bewar ing 
en verwerking van afval, met name - en dan 
volgt o.a. ,,mest". Ook uit de woordkeuze 
blijkt, dat men niet dacht aan mesthoopen in 
de landbouwbedrijven, waarvoor mest geen 
afval is, maar aan inrichtingen waar afval 
bewaard en verwerkt wordt met andere doel
einden, dan waarvoor de landbouwer een mest
hoop heeft. 

Voor de beteekenis van den hier gebrui kten 
term "afval" moge ik nog verwijzen naar het 
arrest van 22 Nov. 1926 (W. 11608; N. J. 
1926, 1389). 

Men kan, en daarom acht ik het mogelijk, 
dat de H. R. in deze zaak de gestelde vraag 
onder oogen ziet, zeggen, dat iedere I and bou
wer een inrichting tot het bewaren van mest 
heeft - doch ten dienste van zijn be<lrijf, 
woal ook in deze zaak i telastegelegd en 
bewezen verk laard. Dit is niet een inr icht ing 
tot het bewaren van afval in den zin van art. 
2 sub VII Hinderwet. 

Ware dit wel het geval, dan wu de gemeen
tel ij ke wetgever omtrent dergelij ke mesthoopen 
geen regelingen kunnen treffen, zooals o. a. 
de gemeente Wassenaar gedaan heeft in art. 
173 zijner verordening, luidend: 

1. H et is verboden, zonder vergunning van 
Burgemeester en Wethouders, binnen den 
afstand van 15 Meter van bewoonde huizen 
of wegen, in de open lucht, mesthoopen of 
verzamel ingen van mest of baggerspecie aan 
te leggen of te hebben. 

2. Het in het eerste lid bepaalde ge ldt niet 
voor inrich t ingen waarvoor een vergunning 
ingevolge de H inderwet vereischt is. 

Requ irant is niet in overtreding van deze 
bepal ing, maar valt m. i. evenmin onder de 
Hi nderwet. 

De H . R. heeft kort geleden bij arresten van 
4 Mei 1936 (1936, 0

• 856) en 1 Maart 1937 
(1937, N°. 740) een besl issing gegeven over 
het bewaren en verwerken van afval door de 
gemeente Breda, doch d it betrof een geheel 
ander geval, en staat buiten het landbouw
bedrij f, wodat een bespreking daarvan naar 
m ij n oordeel n iet nood ig i . 

I k ben van oordeel, dat het middel juist is 
en concludeer tot vern ietig ing van het bestre
den vonnis, voorwover het requirant strafbaar 
acht, aan het bewezen verklaarde een bena
m ing geef~ en straf oplegt, en voorts, dat de 
H . R. , gezien art. 105 R . 0. requirant ontslag 
van a lle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het ver lag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gezien de insinuatie, namens den Procureur

Generaal aan den requ irant beteekend, ter 
kennisgeving van den dag, voor de behande
li ng dezer zaak bepaald; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorge teld bij pleidooi, en lui
dende : 

S. of v. t. van de artt. 1, 2 (aanhef en sub 
VII) en 22 der H inderwet, 351 en 398 Sv., 
doordat de Kantonrechter het ten laste ge
legde en bewezen verklaarde fe it st ra fbaar 

heeft geoordeeld, ofschoon daar in n iet li gt 
opgesloten, dat de door requ irant gehouden 
inrichting door haar doel en omvang het ka 
rakter droeg van een handels- of nijverheids
onderneming, noch dat de da,ir in bewaarde 
mest als afval was te beschouwen; 

0 . dat bij het bestreden vonnis, met q ual i
ficatie en strafoplegging als vermeld, ten laste 
van requirant is bewezen verkl aa rd : dat hij 
omstreeks 23 April 1937 als hoofd van een 
champignonkweekersbedrijf te W assenaar zon
der de overeenkomstig de Hinderwet vereisch te 
vergunning een inrichting tot het bewaren 
van mest in werking heeft gehouden ten 
dienste van dat bedrijf; 

0. omtrent het middel en ambtsha lve: 
dat art. 22 der Hinderwet voor de daa rbij 

omschreven feiten, - waaronder het zonder 
de vereischte vergunning in werking houden 
van een in art. 2 der wet omschreven inrich
ting -, strafbaar stel t het hoofd " der onder
neming", waaronder niet a nders is te verstaan 
dan de onderneming tot explo itat ie eener wo
danige inrichting; 

dat het telastegelegde en bewezen verklaarde 
niet medebrengt, dat hier een ondernem ing tot 
het exploiteeren van een inr ichting tot het 
bewaren van mest bestond, immers enkel in
houdt, dat requirant handelde a ls hoofd van 
een champignonkweekersbedrijf ten d ienste 
van dat bedrij f; 

dat derhalve bij het bestreden vonnis ten 
onrechte is aangenomen, dat het bewezene val t 
onder het bereik van art. 22 der Hi nderwet, 
en derhalve dat vonni niet in stand kan 
blij ven; 

Vernietigt het bestreden vonnis voorzoovee l 
daarbij het bewezene is gequal ificeerd a ls bo
ven vermeld en requirant deswege is straf
baar verklaard en veroordeeld; 

En rechtdoende volgens a rt. 105 der Wet 
R. 0 . : 

0. dat het bewezene ook niet bij eenige an
dere wetsbepal ing is strafbaar gesteld; 

Verklaart het bewezene n iet strafbaar; 
Ontsl aat requirant van alle rechtsvervolg ing 

te dier zake. 
(N. J .) 

22 November 1937. AR REST van den Hoo
gen Raad. (Arbe idswet 1919 a r tt. 1 en 
68). 

De middelen, voorzoover zij berusten op 
een opvatting van het telastegelegdo en 
bewezene, welke geen bevestig ing vindt i n 
's ka ntonrechters bij het beroepen vonnis 
verr ich te feitelij ke vaststellingen , missen 
fe itelijken grondslag, terwij l, indien zij 
mochten betoogen, dat in dat vonn is niet 
op den grondslag der t. 1.1 . zou zijn be
sl ist, zij krach tens art. 99, li d 2 Wet R. 
0., niet in cassatie kunnen worden onder
zoch t. [Adv. -Gen. Wijnveldt begeeft zich 
in de vraag of de dagv. beantwoordt aan 
de e ischen van art. 261 Sv. welke vraag 
hij bevestigend beantwoordt.] 

Het beroep van req. op art. 1, 2e lid , 
a j 0

• het le lid, a der A rbeidswet 1919 
ten betooge, dat de werkzaamheden a ls 
de in de t.1.1. bedoelde [bedr ij fswerkzaam
heden in een ondernem ing tot bewar ing 
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en reiniging van granen] niet vallen on
der arbeid in den zin der Arbeidswet 1919, 
kan hem niet baten, daar dit 2e lid , a 
niet zoo is te verstaan, als zoude elke 
handeling t . a. v. een landbouwproduct, 
welke niet onder de strikte omschrijving 
van dit lid val t, als werkzaamheid in een 
ondernem ing van landbouw moeten wor
den beschouwd. 

Ambtshalve Het vonnis behoort, wat de 
qualificatie en strafoplegging betreft, te 
worden vernietigd, daar de overtred ing is 
gepleegd ten opzichte van 2 personen, 
zoodat krachtens lid 4 van art. 83 Ar
heidswet 2 straffen opgelegd hadden moe
ten worden. [Dit laatste anders implicite 
de Adv.-Gen.] 

Veroordeeling tot twee geldboeten. Qua-
1 i ficatie verbeterd. 

Op het beroep van J. A. de J. , graanhan
delaar te Alphen en Riel, requirant van cas
satie tegen een vonnis van het Kantongerecht 
te Tilburg van 8 Ju ni 1937, waarbij requirant 
ter zake van: ,,als hoofd van eene onder
neming, waarin arbeid wordt verricht in eene 
werkplaats, niet zorgen, dat in die inrichting 
op eene plaats, die vrij toegankelijk is voor 
alle arbeiders in de inrichting werkzaam, éene 
gedagteekende en door hem onderteekende 
arbeidslijst, welke voldoet aan de in en krach
tens art. 68 der Arbeidswet 1919 gegeven 
voorschriften, wordt opgehangen en opgehan
gen blijft, zoodanig, dat daarvan gemakkelijk 
kan worden kennis genomen"; met aanhal ing 
van de artt. 1, 68 lid l a en 83 lid 1 de~ Ar
beidswet 1919 en 23 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van een gulden, bij gebreke 
van betal ing en verhaal te vervangen door 
hechtenis van een dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen . Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Tilburg verklaarde bij 
schriftelijk vonnis van 8 Juni 1937 ten laste 
van requ irant bewezen: dat hij op 15 Maart 
jongstl eden , des nam iddags omstreeks 7 uur, 
te Alphen en Riel, a ls hoofd of bestuurder 
van eene onderneming tot bewaring (verhan
de l ing) en reiniging van granen, waarin a ls
toen in eene besloten ruimte, a ls bedoeld in 
art. 2 sub l a der Arbeidswet 1919, gevestigd 
in perceel Stationsstraat 155, door F. Ermens 
en C. Timmermans, ar5eid werd verricht, be
staande in bedrijfswerkzaamheden, niet heeft 
gezorgd: dat alstoen in die inrichting: op eene 
plaats, die vrij toegankelijk was voor a ll e 
arbeiders in de inrichting werkzaam , opgehan
gen was eene gedagteekende en door hem , ver
dachte, onderteekende, die arbeiders betref
fende geldige arbeidslijst. Hieraan gaf enz. 

Tegen dit vonnis stelde requirant beroep in 
cassatie in, en voerde bij schr iftuur als mid
delen aan: 

" I. S., a lthans v. t. van de artt. 68, lid la 
en 83 lid 1 der Arbeidswet 1919 in verband 
met de artt. 1, 23 en 91 Sr. door het bij in
leidende dagvaarding te laste gelegde feit 
strafbaar te verklaren en verzoeker deswege 
te veroordeelen tot een geldboete van één gul
den , subsid iair één dag hechtenis, 

ten onrechte, 

daar het te laste ge legde feit zonder meer 
niet is strafbaar, met name daaruit niet is af 
te leiden, dat het door verzoeker uitgeoefende 
bedrijf valt onder die , waarop de Arbeidswet 
van 1919 van toepassing is, omdat het feit in 
zijn geheel, zooals het is ten laste gelegd, 
evengoed kan zijn gepleegd in een onder
neming van landbouw, waarop de Arbeidswet 
1919 niet toepasselijk is, a ls in ·eene andere 
ondernem ing ten aanzien van welke de Ar
beidswet 1919 wèl van toepassing zoude kun
nen zijn. 

Aan gedaagde is ten laste gelegd het als 
hoofd of bestuurder niet zorgen voor de aan
wezighe id op de bij de wet voorgeschreven 
wijze van een arbeidslijst en een arbeidsregis
ter in eene inrichting behoorende tot eene 
onderneming tot bewaring (verhandeling) en 
reiniging van granen, waarin a lstoen in een 
besloten ruimte als bedoeld in art. 2 sub la 
der Arbeidswet 1919 door met name genoemde 
arbeiders arbeid werd verr icht bestaande in 
bedrij fswerkzaamheden. 

Vol gens art. 1 al. 1 der Arbeidswet 1919 
vallen werkzaamheden verricht in een onder
neming van Landbouw niet onder het begrip 
,,a rbeid" in den zin de r wet. 

Een onderneming tot bewaring ( verhande-
1 ing) en reiniging van granen kan zij n zoowel 
een onderneming van landbouw a ls een ander 
soort onderneming. Immers zoowel het bewa
ren a ls het verhandelen en re inigen van graan 
behoort tot de werkzaamheden in een onder
neming van Landbouw gebruikelijk m. a. w. 
tot werkzaamheden, die naar haar aard in het 
la ndbouwbedrijf voorkomen; vrijwel iedere 
landbouwer teelt granen, reinigt deze, bewaart 
ze en verhandelt ze vervolgens. 

H ierui t volgt, dat de handelingen bij dag
vaarding ten laste gelegd evengoed werkzaam
heden kunnen zijn behoorende tot een onder
neming van landbouw als niet, m. a. w. het is 
niet uit te maken of het ten laste gelegde fe it 
strafbaar is dan niet. Dit hangt af van bij
komstige omstandigheden die evenwel in de 
dagvaarding ontbreken. 

Waar nu de strafbaarheid van een ten laste 
gelegd fe it uit de dagvaarding ondubbelzin
nig moet blijken, had verzoeker van rechtsver
volging behooren te zijn ontslagen. 

Verzoeker kan zich niet vereenigen met de 
overweging van het vonnis waarin het hier
voor vermei cl verweer wordt verworpen op 
grond dat de vervolging voldoende duidelijk 
te kennen gaf, dat verdach te is "graanha n
delaar" en met te stellen dat verdachte han
delde als hoofd en bestuurder eener onder
neming "tot" bewaring enz. het bedrij f als 
behoorende tot de nijverheid in engeren zin 
kwal ificeerde. 

De vermelding in de dagvaarding, dat ver
zoeker het beroep van g raanhandelaar uit
oefent, heeft geen andere beteekenis dan mede 
te werken aan de bepaling van de identiteit 
van de verzoeker. Zij staat volkomen los van 
het hem ten laste gelegde feit. Met name 
staat het niet vrij de vermelding van het door 
den verdachte uitgeoefende beroep van invloed 
te doen zijn op de beteekenis van het hem ten 
laste gelegde feit. Die beteekenis moet uit de 
telastelegging zei f blijken. 

Evenmin is juist, dat de onderneming aan 
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het hoofd waarvan verdachte volgens de dag
vaarding bij het plegen van het te laste ge
legde feit stond, wordt gekwalificeerd als be
hoorend tot de nijverheid in engeren zin, door
dat die onderneming wordt aangeduid a ls eene 
" tot" bewa ring (verhandeling) en reiniging 
van granen. Immers ook een landbouwonder
neming is een onderneming "tot" bewaring 
(verhandeling ) en reiniging van granen. Deze 
werkzaamheden zijr. juist kenmerkend voor een 
l andbouwondernemir,g. 

II. S ., a lthans v. t. van de aangehaalde 
wetsartikelen door de strafbaarheid van het 
te I aste gelegde feit aan te nemen, 

ten onrechte, 
daar, zelfs aangenomen, dat het de bedc,e-

1 ing van den stell er der dagvaarding is ge
weest ten laste te leggen , dat het bewaren , 
verhandelen en reinigen van granen door ver
zoeker ge chiedt in zijnen graanhandel, het 
ten laste gelegde feit hierdoor niet strafbaar 
wordt, omdat de werkzaamheden van het be
waren, verhandelen en reinigen van granen, 
uit haren aard zijn werkzaamheden behooren
de tot eene onderneming van landbouw, welk 
karakter zij blijven behouden ook a l worden 
zij verricht in eene graanhandel. 

Volgens art. 1 al. 2 der Arbeidswet 1919 
verkrijgen de bedoelde werkzaamheden eerst 
het karakter van arbeid in den zin der wet, 
wanneer zij worden verricht in fabrieken, 
waarin voortbrengselen van de bedrijven van 
landbouw enz. worden verwerkt, woals in 
graanmalerijen, graan- en zaadschoonderijen 
en zeefterijen, of in winkels waar die voort
brengselen worden verkocht. 

Dat verzoeker een dergelijken winkel drijft, 
is niet ten laste gelegd, noch beweerd. Even
min, dat verweker eene fabriek exploiteert 
tot het verwerken van granen of dat h,ij het 
hoofd of bestuurder is van een graanmalerij 
of een graan- en zaadschoonderij en -zeefterij . 

In het proces-verbaal der verbalisanten 
wordt slechts ge proken van een g raanpakhuis 
annex graanreinig ingsinrichting, waar p leegt 
gewerk t te worden (a nders dan uitsluitend ten 
behoeve eener daar gevestigde huishouding) 
aan of ten behoeve van het afwerken (reini
gen) of op andere wijze tot verkoop of gebruik 
R'eschikt of meer geschi kt maken van granen. 
Deze fe iten zijn door verzoeker erkend. Ver
ba] isanten hebben niet beweerd, dat het door 
hen aangetroffen graanpakhuis annex graan
reinigingsinrichting een fabriekmatig karakter 
heeft. Dit laatste is trouwens door verweker 
ontkend. 

De Kantonrechter heeft in zijn vonnis niet 
aangenomen, dat het door ve rweker uitge• 
oefende bedrijf is een graanschoonderij :.,s 
bedoeld in art. 1 al. 2 der Arbeidswet 1~19. 
Hij overweegt slechts : ,,Het wil Ûn5 voor
komen, dat de onderneming waarvan verdachte 
- graanhandelaar zijnde - hoofd en bestuur
der is, geheel los van het landbouwbedrijf 
wordt geëxploiteerd, n.l. nadat de granen 
door het l andbouwbedrijf in zij n geheel hunne 
bewerking h adden ondergaan, buiten en u:t 
het l andbouwbedrijf zijn geraakt en in ·,er
dachtes pakhuis zijn beland, waar zij dan als 
waren en goederen voor den handel en de 
markt in de sfeer der nijverhe id zijn opge
gaan". 

Deze overweging miskent het fe it, dat werk
zaamheden die uit haren aard tot het land
bouwbedrijf behooren - en dat daaronder 
vallen het bewaren, verhandelen en reinigen 
van granen ontkent de Kantonrechter niet en 
is trouwens niet wel voor betwisting vatbaar 
- het karakter van niet-te-zijn arbeid in den 
zin van art. 1 al. 1 der Arbeidswet 1919 blij
ven behouden, onverschilli g waar en door 
wien zij worden verricht en onverschillig of 
zij plaats hebben ten aanzien van eigen ge
teelde vruchten dan wel van vruchten van 
derden, wolang niet komt vast te staan, dat 
die werkzaamheden plaats hebben in een fa 
briek als bedoeld in art. 1 a l. 2 van meerge
noemde wet, waartoe dan behoort een g raan
en zaadschoonderij of -zeefterij. 

Verweker veroorlooft zich in dit verband 
te verwijzen naar het arrest van Uwen Raad 
van 18 F ebruari 1918 . J . 1918 pag. 375, 
waarin is overwogen dat het van stelen ont
doen en daarna verpakken en verzenden van 
kersen niet is eene wijze van bewerking en 
aflevering der vruchten, welke buiten den aard 
van het landbouwbedrijf valt, terwijl het geen 
verschi l maakt of de bedoelde werkzaamheden 
ter plaatse der teelt en ten aanz ien van eigen 
gewonnen vruchten verricht worden dan wel 
niet, vermits in het laatste geval de bewuste 
handelingen in den zin der wet zijn te be
schouwen als de voortzetting van een elders 
of door een ander aangevangen landbouw
bedrijf. 

Toegepast op het onderhavige geval betee
kent dit arrest, dat, nu vaststaat dat het be
waren, verhandelen en reiniging van granen 
werkzaamheden zijn welke niet buiten den 
aard van het landbouwbedrijf vallen, èe be
wuste h andelingen in den zin der wet zijn te 
beschouwen als de voortzetting van een e lders 
of door een ander aangevangen landbouw
bedrijf ook a l gesch ieden de handelingen door 
een graanhandelaar. 

III. S. , a lthans v. t. der aangehaalde wets
a rtikel en door te beslissen, dat nu vaststaat, 
dat de arbe id werd verricht in het pakhuis 
van verdachte als besloten ruimte en werk
plaats behoorende tot de onderneming waar
van verdachte hoofd en bestuurder is, de ar
beid werd verricht buiten verband met het 
landbouwbedrijf en mitsdien valt onder de 
Arbeidswet, ook a l kan dezelfde arbeid in een 
onderneming van landbouw worden vert'icht, 
waaraan niet afdoet <lift de dagvaarding niet 
inhoudt, dat de werkzaamheden geschieden in 
eene fabri e k van een graanschoonderij, 

ten onrechte, 
daar bij voormelde besli ss ing uit het oog i 

verloren dat ook al worden de te laste ge legde 
werkzaamheden verricht buiten verband van 
het landbouwbedrijf, zij het karakter van te 
zijn werkzaamheden in eene onderneming van 
landbouw niet verliezen, wolang niet va tstaat 
dat zij worden verricht in een "fabriek" als 
bedoeld in art. 1 lid 2 de r Arbe idswet 1919. 

De beteekenis van het woord " fabrieken" 
in art. 1 al. 2 sub a der Arbeidswet 1919 is 
geen andere dan die welke daaraan in het 
dagelijksch leven wordt toegekend, d . w. z. 
inrichtingen welke in het dagelijksch leven 
beschouwd worden a ls te behooren tot de nij
verheid in engeren zin . Bij de interpretatie 
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van dit woord moet dus de definitie van "fa
brieken" of "werkplaatsen" genoemd in art. 
2 al. 1 sub a buiten beschouwing blijven 
(Memorie van toe! ichting aangehaald in " Ar
beidswet 1919", Editie Schuurman & .Jordens 
2e druk pag. 24). 

Terecht overweegt derhalve de Kantonrech
ter dat voor eene besloten ruimte als bedoeld 
in art. 2 sub la der wet het fabriekmatige 
niet gevorderd wordt, dat wel a ls eisch is 
gesteld voor een graanschoonderij in art. 1 
a l. 2 der wet. 

Ten onrechte be I ist hij echter dat de onder
neming van een graanhandelaar als verzoeker 
is te beschouwen als een onderneming van 
nijverheid in engeren zin ook al kan aan de 
besloten ruimte tot die onderneming behooren
de geen fabriekmatig karakter worden toege
kend, welk fabri ekmatig karakter van verwe
kers inrichting niet is beweerd. Onjuist is dan 
ook de uit deze te verwerpen stelling getrok
ken conclusie, dat de bij dagvaarding bedoelde 
werkzaamheden hunnen aard van tot het land
bouwbedrijf te behooren verliezen nu zij in 
een dergelijke onderneming werden verricht." 

Ik heb ook de toelichting dezer middelen, 
woals die uit de schriftuur blijkt, volledig 
vermeld , omdat daarin de belangrijkste ge
deelten uit des Kantonrechters vonnis zijn 
opgenomen, hetgeen de bespreking bekorten 
kan. 

Het eerste middel acht ik onjuist, omdat, 
de daarin uiteengezette stell ing, n.l. dat de 
dagvaarding niet beantwoordt aan de eischen 
van art. 261 Sv., al wordt deze bepaling in 
het middel niet genoemd, m. i. niet overeen
stemt met hetgeen de dagvaarding vermeldt 
en bewezen is verklaard. 

Behalve de redenen welke de Kantonrechter 
aangeeft om dit verweer ter zijde te stellen, 
merk ik nog op, dat de telastelegging feitelijk 
omschrijft de werkzaamheden welke in een 
graanschoonderij plegen te worden verricht. 
Deze brengt art. 1 lid 2 onder a rbeid in den 
zin der wet. Die arbeid is volstrekt niet bij
wnderlijk kenmerkend voor een landbouw
onderneming. 

H et eerste argument van den Kantonrechter, 
dat de vervolging is ingesteld tegen verdachte 
,,van beroep graanhandelaar" is niet sterk. 
Ik geef dit, gezien b.v. het arrest van 6 Maart 
1899 (W. 7250) , waarbij beslist werd, dat uit 
de vermelding in een dagvaarding van het 
beroep, dat door een beklaagde wordt uitge
oefend, rechtens niet volgt, dat de dagvaar
ding de telastelegging, dat rle daarin omschre
ven feiten door den beklaagde in de uitoefe
ning van dat beroep zijn gepleegd, wel toe , 
maar meen toch, dat de zaak hier anders ligt. 
In de eigenlijke telastelegging in den zin rnn 
art. 261 Sv., welk artikel niet spreekt van 
den naam en het beroep van verdachte als 
e lementen, wordt inderdaad het woord "graan
handelaar" niet gebruikt, maar wel een om
schrijving van dat begrip. 

Het voormelde arrest doet m. i. bovendien 
niet een volstrekte uitspraak over de betee
kenis van de vermelding van het beroep van 
verdachte in een dagvaarding. Dit geldt m. i. 
temeer nu requirant voor den K antonrechter 
uitdrukkelijk verklaard heeft, dat hij graan
h andelaar en niet landbouwér is. Overigens 

onderschat het middel in dit geval ook de 
beteekenis van wat meer in de dagvaarding 
staat, dan de elementen bedoeld in art. 261 
Sv. N aam, beroep, adres zijn noodzakelijke 
gegevens om vast te stellen, dat de juiste per
soon gedagvaard wordt, tegen wien de telaste
legging in engeren zin gericht is. 

Ten slotte merk ik t . a. v. dit middel nog 
op, dat het er weinig toe doet of het wo ge
lezen kan worden, dat het ook een niet-straf
baar feit zou bevatten, wanneer het tevens 
kan gelezen worden als een strafbaar feit, en 
het bewijs daarvan geleverd wordt. 

Het tweede middel geeft mij niet aanleiding 
tot een uitvoerige bespreking. 

Ik beschouw het, wat de daarin opgenomen 
stelling aangaat, a ls een nadere uitwerking 
van het eerste middel en berustend op het z.g. 
kersenarrest van 18 Febr. 1918 (N. J. 1918, 
376) . 

Zooals ik reeds gezegd heb, acht ik de fei
telijke omschrijving in de telastelegging vol 
doende, maar bovendien wijs ik er op, dat de 
wet m. i. in lid 2 aan art. 1 juist een onder
scheiding maakt, waardoor werkzaamheden 
vermeld in het arrest van 1918 ten opzichte 
van vruchten a ls kersen buiten arbeid in den 
zin der wet vallen, terwijl de graanhandel in 
den zin dezer strafvervolging eronder valt. 
Ik kan geen redenen vinden de analogische 
toepass ing, welke requirant wenscht, van dit 
arrest op het onderhavige geval te volgen, en 
meen dat daardoor in strijd met de bedoeling 
der wet de grenzen uit het oog wuden worden 
verloren. Ook het Arbeidsbesluit 1920 toch 
doelt op de graanschoonderij en in art. 33 on
der categorie G onder 15. 

Het derde middel slaat op het voor den 
Kantonrechter gevoerde verweer, betreffende 
het begrip "fabriek". 

De Kantonrechter verw ierp dit verweer op 
grond der overweging, in het middel vermeld. 

Ik ben van meening, dat een nadere beschou
wing van het begrip "fabriek" en behande
ling der vraag of er verschil van beteekenis 
moet worden toegekend aan "fabriek" in art. 
2 (als begripsbepaling) en van dat,,elfde woord 
in art. 1 (beteekenis volgens het spraakge
brnik), - een verschi l waarop de geschiedenis 
der wet wijst - achterwege kan blijven, daar 
de telastelegging het woord niet gebruikt, 
maar een feitelijke omschrijving geeft. 

Het gaat hier alleen over de vraag of in 
de,,e zaak van buiten het landbouwbedrijf val
lende werkzaamheden sprake is, en dit heeft 
de Kantonrechter m. i. terecht bevestigend 
beantwoord. 

Ik acht door zijn vonnis de wet niet ge
schonden en concludeer tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassat ie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis - met quali
fi catie en strafoplegging als vermeld - van 
het aan requirant te l aste gelegde bewezen 
verklaard is: dat hij op 15 Maart enz. (zie 
conclusie); 
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0. dat in dat vonnis onder meer is over
wogen: 
. I. dat verdachte bij monde van zijn verde

diger heeft aangevoerd: da t het feit, zooals 
het is te laste gelegd, zonder meer niet is 
strafb aar, omdat daaruit niet is af t;e leiden 
of het onder de Arbeidswet 1919 valt, aange
zien het feit in zijn geheel , zooa ls het te last;e 
is gelegd, even goed in eene la ndbouwonder
neming past; , 

II. dat dit verweer den K antonrechter niet 
juist voorkomt, nu de vervolg ing voldoende 
duidelijk te kennen gaf, dat verdachte is 
,,graanhandelaar" en met te stellen, dat ver
dachte a ls hoofd en bestuu rder eener onder
neming "tot" bewaring enz. het bedrijf als 
behoorende tot de nijverheid in engeren zin 
qua] i ficeerde; 

III. dat verdachte voort bij monde van zijn 
verdediger heeft aangevoerd, dat verdachte 
moet worden vrijgesproken, omdat zij n bedrijf 
of 1 iever de werkzaamheden, door hem ter 
plaatse verricht, annex zijn aan het landbouw
bedrijf, ja daartoe behooren, en niet fabriek
matig geschieden; 

IV. dat de K anton rech te r ook deze, ver
dachte's stelling, niet accepteer t; 

V. dat verdachte a ls graanha ndelaar granen 
opkoopt, deze in zijn magazijn opslaat, zoo 
noodig "ma rktschoon" maakt en verder in den 
handel brengt; 

VI. dat, afgezien van de vraag of hier 
sprake is van " arbeid" als werkzaamheden in 
een "graanschoonderij" bij art. 1 alinea 2 der 
Arbeidswet 1919, uitdrukkel ijk als a rbeid in 
den zin der Wet gequalificeerd , wanneer die 
z.g. fabriekmati g geschieden, hetgeen blijkens 
de ve rwij zing in de dagvaarding naa r het be
gr ip " fabriek" , als qualificatie opgenomen in 
art. 2 der Wet, in tegenstelling met het fe i
telijk begrip van fabr iek a ls in a rt. 1 a linea 2 
der wet, niet werd te laste gelegd , het den 
Kantonrechter wil voorkomen, da t: de onder
neming, waarva n verdachte - g raanhandelaar 
zijnde - hoofd en bestuurder is, geheel los 
van het landbouwbedrijf, wordt geëxploiteerd, 
n.l. nadat de granen door het landbouwbedrijf 
in zij n geheel, hunne bewerking hadden onder
gaan, bui ten en uit het landbouwbedrijf zijn 
geraakt, en in verdachte' s pakhuis zijn beland, 
waar zij dan a ls waren en goederen voor den 
handel en de markt in de sfeer der nijverhe id 
zijn opgegaan ; 

VII. dat verdachte nog heeft aangevoe rd , 
dat de handelingen als bij dagvaarding be
doeld , niet in een " fabriek" a lia fabriek
matig, geschieden; 

VIII. dat te di en aanzien wordt opgemerkt, 
dat de dagvaarding niet inhoudt, dat de werk
zaamheden geschieden in eene fabriek van een 
graanschoonderij , maar da t de arbe id werd 
verricht in eene besloten ru imte, a ls bedoeld 
in art. 2 ub l a de r Wet, waarvoor het ,fa
briekmatige", wel a ls e isch ge teld voor eene 
schoonderij in art. 1 a linea 2 der wet. niet 
gevorderd wordt, zoodat nu vaststaat, dat de 
arbeid werd ver richt in het pakhuis van ve r
dachte a ls beslot.en ruimte en werkpl aats , be
hoorende tot de onderneming, waarvan ver
dachte hoofd en bestuurder is, de a rbe id werd 
verricht buiten verband met het landbouw
bedrijf en valt onder de Arbeidswet, ook a l 

kan dezelfde arbeid in eene onderneming van 
landbouw worden verricht; 

0. dat de 3 middelen berusten op de opvat
t ing , dat het bewa ren , verhandelen en re ini gen 
van granen naar hun aard zijn werkzaam
heden, behoorende tot eene ondernem ing van 
la ndbouw en a ls zoodanig vallen onder a rt. 1 , 
l ste lid a Arbeidswet 1919, ook a l worden zij 
verricht in eene onderneming a ls de graanhan
del van requ irant, zoodat de Arbeidswet 1919 
daarop niet van toepa s ing is, tenzij die werk
zaamheden zouden vall en onder a rt. 1, 2de lid 
a dier wet, hetgeen ten deze echter niet het 
geval is ; 

0. dat uit voormelde overwegingen H , V , 
VI en VIII van het bestreden vonnis bl ijkt, 
dat de K antonrech ter daa rbij fe itel ijk heeft 
vastgesreld, èn dat het telaste gelegde en be
wezen verkl aarde niet op het çog heeft werk
zaamheden, als bedoeld in a rt. 1, 2de lid a 
A1·beidswet 1919 , èn dat de ondernem ing, 
waarin die werkzaamhèden verr icht werden, 
is een graanhandel geheel los van het land
bouwbedrijf; 

0. dat voorwover de middelen berusten op 
een opvatting van het telaste gelegde en be
wezene, welke geen bevest ig ing vindt in voor
mei de vaststellingen van het beroepen vonnis, 
zij feitelijken grondslag missen, te rwijl, indien 
bij die middelen mocht zijn betoogd, dat in 
het bestreden vonnis n iet op den grondslag 
van de telastelegging zou zijn besli st, zij 
krach tens het bepaalde in art. 99 , 2de R. 0. , 
niet in cassatie kunnen worden onderzocht ; 

0. dat requirant verder beroep doet op art. 
1, 2de lid a, in verband met het l ste lid a, 
Arbeidswet 1919 ten betooge dat werkzaam
heden a ls de in de telastelegging bedoelde 
niet vall en onder arbe id in den zin van de 
Arbeidswet 1919 , maar dat dit 2de lid a niet 
zoo is te ve rstaan , a ls zoude elke handel ing 
ten aanzien van een landbouwproduct, welke 
niet onder de strikte omschrijving van dit li d 
valt, a ls werkzaamheid in een onde rneming 
van landbouw moeten worden beschouwd: 

0. dat derhalve geen der middelen tot ·cas
satie kan le iden ; 

0. echter ambtsh alve dat overtreding is ge
pleegd ten opzichte van 2 pe rsonen, zoodat 
krachtens lid 4 van a rt. 83 Arbeidswet 1919 
2 straffen opgelegd moeten worden, en het 
Kantongerech t door dit te verzuimen gezegd 
artikel heeft geschonden; 

0. dat derhalve het vonn is behoort te wor
den vernieti gd wat de qua! ificatie en de stra f
oplegging betreft ; 

Vernietigt het bestreden vonnis. doch alleen 
ten aanzien van de qua! i ficatie en de straf
oplegg ing, 

en rech tdoende krachtens art. 105 R . 0. : 
Qua! ificeert het bewezen ve rkl aarde a ls "als 

hoofd van eene onderneming, waarin arbe id 
wordt verricht in een werkplaats, niet zorgen, 
dat in d ie inrichting op eene pl aats, die vrij 
toegankelijk is voor a ll e arbe iders in de in
r ich t ing werkzaam, eene gedagteekende en 
onderreekende arbeidslijst , welke voldoet aan 
de in en krachtens art. 68 der Arbeidswet 1919 
gegeven voorschriften, wordt opgehangen en 
opgehangen blijft, zoodanig dat daarvan ge
makkelijk kan worden kennis genomen, ten 
aanzien van 2 personen gepleegd" ; 1 

- 1 
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Gezien de artt. 83, lid 1 en 4 Arbeidswet 
1919 en 23 Sr. ; 

Veroordeelt requirant tot twee geldboeten, 
ieder van vijftig cents bij gebreke van beta-
1 ing en verhaa l te vervangen door een dag 
hechtenis voor iedere boete, staande deze straf 
in juiste verhouding tot den aard en ernst 
van het gepleegde feit; 

Verwerpt het beroep voor het over ige. 

(N. J.) 

23Novem be.-1937. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40). 

Een geval, als bedoeld in art. 40, doet 
zich voor, waar de secretaris-penningmees
ter van het burgerl ijk armbestuur, a l 
heeft hij geen verbindende toezegging ge
daan, toch, door aan den vader van de 
armlastige te verklaren dat er tegen zijn 
voorstel om de armlastige nog gedurende 
2 of 3 maanden te steunen geen tegen
kanting bestond en hij het met alle 
kracht zou verdedigen, op de wi lsvorm ing 
van den vader invloed heeft geoefend om 
een woning elders voor de armlastige te 
huren, in verband waarmede deze bewo
gen is naar elders te verhuizen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

B. en W. van Haarlemmermeer tegen de be
schikking van Ged. Staten van oord-Hol
land van 16 Juni 1937, N°. 214, le afdeeling, 
houdende beslissing, dat niet voor inwilligmg 
vatbaar is het door B. en W. voornoemd ge
daan ,·erzoek, om toepassing van art. 40, 2e 
lid , der Armenwet ten aanzien van de kosi:en 
van ondersteuning van het armlastige gezin 
van X; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 October 1937, N °. 427; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Binnenlandsche Za ken van 19 November 1937, 
N°. 11497, Afdeeling Armwezen; 

0. dat het bovengenoemde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat X, echt
genoote van den wegens verdu iste r·ing ontsla
gen en tot twee jaar gevangenisstraf veroor
deelden ambtenaar van de Rijkspostspaarbank 
Y , die sedert 14 Januari 1936 zijn straf te 
Amsterdam ondergaat, zich, komende uit dA 
gemeente N, op 6 Juli 1937 met hare be ide 
kinderen van 5 en 3 jaar te Badhoevedorp, 
gemeente Haarlemmermeer, heeft gevestigd en 
zich op 20 J ui i daaraanvolgende met een ver
zoek om ondersteuning tot het Burgerlijk Arm
bestuur heeft gewend; dat ûj reeds bij hare 
komst in de gemeente Haarlemmermeer ver
keerde in een toestand, welke ondersteuning 
noodzakelijk maakte; dat zij, vóór hare ver
huizing naar de laatstgenoemde gemeente, in 
de gemeente N. van 13 Februari-6 Juli 1936 
eene ondersteuning van f 13 per week had 
genoten; dat ter staving van het verzoek van 
B. en W. van Haarl emmermeer het volgende 
is aangevoerd: dat de verhuizing van het 
onderhavige gezin niet zou hebben plaats ge
vonden, indien niet de secretaris-penningmees
ter van het toenmalige Burgerlijk Armbestuur 

te N , de Heer Z. , aan X den raad had ge
geven om, in verband met hetgeen met haren 
echtgenoot was voorgevallen, zich liever in 
een naburige plaats bijvoorbeeld Amsterdam, 
Sloten of Haarlemmermeer te vestigen; dat 
de Heer Z voornoemd, die gelij ken raaa had 
gegeven aan den vader van X, wonende te 
Amsterdam, daarbij had toegezegd te zullen 
zorgen, dat aan hem nog gedurende drie 
maanden na de verhuizing tqn behoeve van 
het onderwerpelijke gezin eene ondersteuning 
vanwege het Burgerlijk Armbestuur van N . 
zou worden uitgekeerd; dat de ve tiging van 
het gezin in de gemeente Haarlemmermeer 
derhalve rechtstreeks is beïnvloed door de 
voorspiegelingen, welke de Heer Z in zij n ge
melde hoedanigheid heeft gedaan; dat het 
standpunt van B. en W. van Haarlemmer
meer van de zijde van het gemeentebestuur 
van N. op de volgende gronden is bestreden: 
dat X, die na de aanhouding van haran echt
genoot in behoeftige omstandigheden is komen 
te verkeeren, in verband waarmede aan haar 
vanwege het toenmal ige Burgerlijk Armbe
stuur van N. met ingang van 13 Februari 1936 
eene ondersteuning van f 13 per week werd 
verleend, aanvankelij k met hare kinderen in 
de echtelij ke woning te . is bl ijven wonen, 
doch, door hetgeen zij van de omwonenden 
had te verduren, het verbl ijf in deze omgeving 
a ls dermate ondragelij k is gaan voelen, dat zij 
op raad van het Burgerlij k Armbestuur naar 
een ander deel der gemeente is verhuisd, 
waar zij op kamers is gaan wonen; dat zij , 
toen zij ook daar door booze tongen werd ach
tervolgd, zelve de hulp van het Burgerlijk 
Armbestuur is komen inroepen om aan eene 
woning buiten de gemeente te worden gehol
pen, hetgeen ook overeenkomstig den wensch 
was van haren echtgenoot, c:iie, na zijn ont
slag uit de strafgevangenis, n iet naar N . 
wilde terugkeeren; dat haar evenwel onmid
dell ijk is medegedeeld, dat deze hulp niet kon 
worrlen toegezegd en dat evenmin eene vcort
zetting van de ondersteuning na hare even
tuoole verhuizing naar een andere gemeente 
in uitzicht kon worden gesteld; dat, toen de 
vader van X zich op 6 J uli 1936 ten kantore 
van het Burgerl ijk Armbestuur te N. ver
voegde met de mededeel ing, dat zijne dochter 
dien dag ging verhuizen naa.r Schiphol (ge
meente Haarlemrnenneer), waar hij voor haar 
eene woning had gehuurd, steunende op hare 
mededeeling, dat het Burgerlij k Armbestuur 
haar nog gedurende twee maanden na hare 
verhuizing zou ondersteunen, de Heer Z, hoe
wel met steil igheid ontkennende, dat te dezen 
opzichte eenigerlei toezegging zou zijn ge
daan, zich bereid heeft verklaard het nadEJr 
verzoek van don vader 01n ten behoeve van 
zijne dochter alsnog eene ondersteuning, en 
wel gedurende drie maanden, toe te kennen , 
met den wethouder voor Sociale Zaken te zul 
len bespreken, niettegenstaande X reeds vrij .. 
willig de gemeente had verlaten zonder eenige 
voorafgaande kennisgeving en voordat haar 
verzoek om verdere ondersteuning in behan
deling was genomen; dat ongeveer twee we
ken later, met verwijzing naar de jurispru
dentie te dezer zake, aan den vader is mede
gedeeld, dat de inwilliging van zijn verzoek 
niet mogelij k was, bij welke gelegenheid de 
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vader nog h eeft bedankt voor de wijze, waar
op zijne dochter te N. was geholpen; da t <loor 
den H eer Z ten stelligste is ontkend, dat hij 
den raad zou hebben gegeven naar elders te 
yerhuizen of op eenigerlei andere wijze op <le 
verhuizing invl oed zou hebben uitgeoefend ; 

dat. hun college, overeenkomstig het be
paalde bij het 4e lid van art. 40 der Armen
wet. X en haar vader door de K antonrechters 
respectievelijk te Haarlem en te Amsterdam 
onder eede of belofte op vraagpunten heeft 
doen hooren; dat op grond van de processen
verbaal van deze verhooren a ls vaststaand 
moet worden aangenomen, dat het initiatief 
tot het vertrek van X uit de gemeente N. van 
haar eelve is uitgegaan; dat ook het denk
beeld van hare verhuizing naar de ,r;meenw . 
H aarlemmermeer en wel bepaaldelijk naar 
Schiphol bij haar zelve is opgekomen; dat de 
H eer Z voornoemd niet anders heeft toege
zegd da n 7.ijn best te zullen doen om voor X 
nog gedurende eenigen tijd na hare verhuiz ing 
eene door tusschenkomst van haar vader uit 
te keeren ondersteuning te verkrijgen ; dat uit 
de vorenbedoelde processen-verbaal ook overi 
gens niet is kunnen blijken, dat van of van
wege het toenmalige Burgerlijk Armbestuur 
te N. tot de verhuizing van X naar de ge
meente Haarlemmermeer zoodanige invloed 
heeft medegewerkt, dat voor toepassing van 
art. 40 der Armenwet genoegzame aanleiding 
bestaat; 

dat B. en W. van Haarlemmermeer in be
roep aanvoeren, dat zij op grond van de fei 
ten en omstandigheden, zooals deze uit de 
overgelegdi, stukken blijken, van oordeel zijn, 
dat tot de komst in hunne gemeente van de 
armlastige X eeni ge invloed vanwege het 
voormali ge Burgerlijk Armbestuur der ge
meente N. heeft medegewerkt; 

0. dat door den vader van de ondersteunde, 
voor den K antonrechter te Amsterdam onder 
eede is verklaard, dat de secretaris-penning
meester van het toenmalige Burgerlijk Arm
bestuur te Z, hem bij een door hem aan dezen 
gebracht bezoek heeft medegedeeld, da t hij , 
Z, had voorgesteld, dat voor het geval X naar 
een andere gemeente vertrok, N. haar toch 
nog 2 of 3 maanden zou steunen, welk geld 
dan niet aan zijn dochter, doch aan den vader 
zou worden ter haud gesteld, met welk geld 
hij dan zijn dochter gedurende de eerste 
maanden kon helpen en voorts, dat e r tegen 
dit voorstel geen tegenkanting bestond en 
dat hij het met all e kracht zou verdedigen; 
dat daardoor bij hem, den vader de indruk 
werd gevestigd, dat hij vast op de bedoel de 
uitkeering kon rekenen, en dat hij in dat 
ve rtrouwen voor zijn dochter aan den Schip
holdijk (gemeente H aarl emmermeer) een wo
ning h eeft gehuurd, wat hij , zonder de be
doelde toezegging niet zou hebben gedaan; 

dat, al moge de voornoemde secretaris
penningmeester bij dit onderhoud namens het 
Burgerlijk Armbestuur geen verbindende t.oe
zegging hebben gedaan, dit niet wegneemt, 
dat de door hem tot den vader gerichte woor
den, met name, dat er tegen zijn voorstel om 
X nog gedurende 2 of 3 maanden te steunen 
geen tegenkanting bestond en dat hij het met 
a ll e kracht zou verdedigen, op de wi lsvoi-ming 
van den vader invloed hebben kunnen uit-

oefenen en dan ook uitgeoefend hebben, om rle 
meerbedoelde woning aan den Schipholdijk te 
H aarlemmermeer, waarop hij en zijn dochter 
het oog hadden, voor haar te huran, in ver
band wa a rmede de laatstgenoemde is bewogen 
naar de gemeente H aarl emmermeer te ver
huizen ; 

dat mitsdien een gval , a ls bedoeld bij art. 
40 der Armenwet, zich hier voordoet, zoodat 
termen bestaan de kosten van onder teun ing 
ten behoeve van X , voor den t ijd van ten 
hoogste één jaar ten laste van de gemeente 
N. te brengen ; 

Gezien de A rmenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietig ing van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 16 
Juni 1937, N°. 214, l e afdeeling, te bepalen, 
dat de ko ten van ondersteuning van X , in de 
gemeente H aarlemmermeer voor den tijd van 
ten hoogste 1 jaar komen ten laste van de 
gemeente N . 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

25Novem ber l937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 19 20 Art. 17). 

H et schoolbestuur moet geacht worden 
bij de verbetering van het bes! uit van 
Géd. Staten belang te hebben, vermits de 
daarbij gegeven besli sing uitgaat van de 
veronderstelling, da t .de helft der vervoer
kosten van het kind door het bestuur aan 
den vader wordt vergoed, welke veronder
stelling onjuist is, en het bestuur er aan
spraak op kan maken, dat deze overwe
ging wordt geschrapt. 

Nu het besluit van Ged. Staten niet aan 
het choolbe tuur is toegezonden en niet 
gebleken is, dat het openbaar is gemaakt, 
is het bestuur, ondanks overschrijding van 
den in art. 17 2e lid genoemden termij n 
van 30 dagen, in zijn beroep ontvankelijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereen ig ing tot bevordering 
van Christelijk N ationaal Schoolonderwijs te 
Overschie, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zui d-Holl and van 29 Juni 1937, N °. 393, 
tot ongegrondverklaring van zijn beroep tegen 
het besluit van den raad der gemeente Over
schie van 19 Maart 1937, houdende vaststel
ling ten behoeve van de bijzondere lagere 
school , genaamd Groen-van-Prinsterer chool , 
te Overschie, van de vergoeding, bedoeld in 
art. 101, eerste I id, der Lager Onderwijswet 
1920, over het jaar 1933, met inbegrip van 
de driejaarlijksche verrekening overeenkomstig 
het achtste lid van d it artikel , over de jaren 
1931 tot en met 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies va11 
20 October 1937, 0

• 417; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
November 1937, N°. 11000, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad van Overschie in zijne ve,·ga-
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<lering van 19 Maart 1!137 heeft besloten tot 
vaststelling van de vergoeding, als bedoeld in 
artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920, over 
1933 met inbegrip vau de driejaa rlijksche 
verrekening over het tijdvak 1931 tot en met 
1933 ten behoeve van de van de Vereeniging 
rot bevordering van Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs uitgaande bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, genaamd di, 
Groen-van-Prinstererschool , a ldaar ; 

dat de raad daarbij de kosten van het vak
onderwijs aan de genoemde school in 1933, 
voorwover die kosten de door het schooibe
stuur over het jaar 1933 genoten vergoeding 
volgens het 9de lid van art. 101 der wet 
oversclveden en welke kosten het schoolbe
stuur tot het bedrag der bedoelde overschrij 
ding, te weten rot een bedrag van f 533.90, 
voor de vergoeding ingevolge het l ste lid 
van artikel 101 in rekening h ad gebracht., bui
ten aanmerking heeft gelaten; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 29 
Juni 1937, N °. 393, met handh aving van he t 
bestreden raadsbesluit, het daartegen inge
stelde beroep ongegrond h eeft verklaard, uit 
overweging, dat, nu het schoolbestuur langer 
tijd dan het gemeentebestuur vakonderwijzers 
in dienst heeft gehad, het in de rede I igt , dat 
een gedeelte der kosten voor het vakonderwijs 
aan de bijzondere lagere school te,_ laste van 
het schoolbestuur blijft ; dat de zienswijze van 
het schoolbestuur, dat de bestreden beslissing 
van den raad als minder billijk moet worden 
aangemerkt, mitsd ien niet kan worden ge
deeld ; dat voorts aan het appelleerend school
bestuur kan worden toegegeven, dat in het 
a lgemeen de kosten voor vakonderwijzers zijn 
uitgaven voor de betrokken school en mi ts
dien behooren rot die, bedoeld in art. 101, 
lid 1, zooals deze wetsbepal ing van 1 J a . 
nuari 1934 a f luidt ; dat echter in het onder
werpelijke geval het schoolbestuur voor de 
vergoeding der kosten van zijn va konderwij s 
reeds heeft gebruik gemaakt van het bepaalde 
bij artikel 101, negende lid, der wet; dat, 
nu het schoolbestuur van deze speciale rege
ling voor het vakonderwijs gebruik heeft ge
maakt, de onderwerpelijke vergoeding moet 
worden geacht onttrokken te zijn aan de 
a lgemeene regeling van artikel 101, leden 1 
rot en met 8; dat hetzelfde bezwaar tegen de 
thans door het school bestuur aangevraagde 
vergoeding geld t, indien wordt aangenomen, 
dat over 1933 nog dient te worden rekening 
gehouden met art. 101, leden 1 tot en met 8 
der wet, zooals deze vóór 1 J an. 1934 luid
den ; dat immers ook toen tegenover de a lge
meene regeling, in de evengenoemde leden 
van art. 101 vervat, stond de specia le regeling 
van het ook wen reeds geldend negende I id 
van het gemelde wetsartikel; dat derhalve bij 
die zi enswijze geen beroep kon worden ge
daan op het feit, dat in het a lgemeen de 
kosten voor vakonderwijzers bij de toen gel
dende bewoordingen der wet konden worden 
aangemerkt a ls uitgaven ter bevordering van 
den goeden gang van het onderwijs in den zin 
van art. 101, 1 id 5, juncto art. 55 onder o 
dier wet ; 

dat van deze besliss ing het schoolbestuur bij 

Ons in beroep is gekomen, aanvoerende , dat, 
de aan het schoolbestuur t.oegekende vak
onderwijsvergoeding ex art. 101, lid 9, over 
het jaar 1933 bedroeg f 197.6 0, berekend naar 
een maximum van 104 uren, terwijl de vak
onderwijsuitgaven voor deze school in 1933 
bedroegen f 751.50 wegens 416 vakonderwijs
uren; dat derh alve van deze uitgaven een 
bédrag van f 533.90 door de vakonderwijsver
goeding niet werd gedekt; dat het lage maxi
mum urental , waarnaar die vergoeding over 
1933 berekend werd, zijn oorzaak vindt mede 
in de omstandigheid, dat er slechts over een 
gedeel te van het jaar 1932 aan de openbare 
school vakonderwijs werd gegeven ; dat, bijal
dien het vakonderwijs der openbare school in 
den loop van 1932 aanving, het schoolbestuur 
over 1932 geen recht had op de afzonderlijke 
vakonderwijsvergoeding en bovendien tenge
volge van de in a rt. 101, lid 9, voorgeschreven 
berekening over 1933 een zeer lage vakonder
wijsvergoeding kreeg; dat er voor het schonl 
bestuur geen andere mogelijkheid is het on
gedekt gebleven gedeelte zijner vakonderwijs
uitgaven over 1933 ad f 533.90 vergoed te 
krijgen dan door dit bedrag voor de gewoni, 
exploitatievergoeding ex a rt. 101, lid 1, in 
rekening te brengen ; dat het schoolbestuur 
hiertegen van de zijde van het gemeente
bestuur geen bezwaar verwachtte, omdat het 
over het tijdvak 1931 rot en met 1933 voor de 
exploitatie der school rond f 1800 minder uit
gaf dan het totaal der vergoedingen, waarop 
het voor de onderhavige school over dat tijd
vak recht had, welk bedrag voor de gemeente 
werd bespaard ; dat het school bestuur derhalve 
de redelijkheid van het bestreden raadsbeslui t 
niet vermag in te zien; da t dit besluit echter 
evenmin voldoenden steun in de wet vindt; 
dat immers voor de vraag, of eeni ge uitgave 
van het schoolbestuur voor de vergoeding vol
gens het eerste lid van art. 101 der Lager 
Onderwij swet 1920 in aanmerking kan komen, 
blijkens de constante jurisprudentie der K roon 
uitsluitend afhangt van aard en karakter dier 
uitgaven zelf ; dat het nu wel onomstootelijk 
vaststaat, dat de hier in het ged ing zijnde ui t
gaven naar haar aard en karakter metter
daad zijn "uitgaven voor de school" in den 
zin van het eerste lid van art. 101 ; dat immen, 
de omstandigheid, dat andere uitgaven van 
deze! fde soort, in hetzelfde jaar gemaakt, ge
dekt zijn geworden door een speciale vergoe
ding (namelijk die volgens art. 101, lid 9, 
der wet), de eerstbedoelde uitgaven niet van 
aard en karakter doet veranderen; dat mits
dien de h ier in het geding zij nde uitgaven 
voor het vakonderwijs aan de school in 1933 
indedaad naar haar aa rd "u itgaven voor de 
scl-.,ol" zij n gebl even, wesha lve - nu die uit
;saven de facto niet op andere wijze aan het 
schoolbestuur werden vergoed - aan de· eenige 
voorwaarde der wet voor vergoed ing daarvan 
overeenkomstig het eerste tot en met h et 
achtste lid ,·an art. 101 werd voldaan; dat. 
ook indien men mocht aannemen, dat bij de 
vaststelli ng van het bestreden raadsbesluit 
gerekend mocht worden met de bewoordingen 
van art. 101, met name van het e,wste en 
vijfde lid van dat artikel, zooals deze vóór 1 
J anuari 1934 luidden, het hierboven betoogde 
onverzwakt blijft gelden ; da t immers in dat 
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geval alleen besli ssend kan zijn de vraag, c,f 
de in het geding zijnde uitgaven naar haar 
aard kunnen worden beschouwd als "uitgaven 
ter verzekering van den goeden gang van hPt 
onderwijs", welke vraag in casu niet anders 
dan bevestigend valt te beantwoorden; 

0. dat, al mogen de kosten voor vakonder
wijzers in het algemeen gerangschikt kunnen 
worden onder de uitgaven ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs, en 
mitsdien behooren tot die, bedoeld in art. 
101, lid 5, juncto art. 55 onder o der Lager 
Onderwijswet 1920, nu, zooals hier, de spe
ciale regeling, welke h et 9de lid van art. 101 
der wet ten aanzien van de vergoeding voor 
vakonderwijzers geeft, van toepassing is, de 
vergoeding voor vakonderwijzers moet geacht 
worden onttrokken te zijn aan de algemeene 
regeling van art. 101, leden 1 tot en met 8; 

dat de kosten voor vakondenvijzers ,nitsdien 
in het onderhavige geval niet uit de vergoe
ding, bedoeld in het lste lid van art. 101 
kunnen worden voldaan, ook niet voor wat be
t reft dat gedeelte van de kosten, dat niet vol
daan kan worden uit de volgens het 9de lid 
van dit artikel vastgestelde vergoeding; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht op het door 
het schoolbestuur ingestelde beroep afwijzend 
hebben beschikt; 

Gezien de Lager Ondenvijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kuns ~en en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

(A.B.) 

25Novembed931. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39bis). 

Nu de patiënte op 11 Maart uit hare 
betrekking van inwonende dienstbode in 
de gemeente Z. is ontslagen, op welken 
datum zij door haar werkgever naar hare 
elders wonende ouders is vervoerd, ver
bond na haar vertrek uit de gemeente Z. 
geen enkele band haar meer met die ge
meente, zoodat van een hoofd- of een 
meer duurzaam verblijf van de patiënte 
in de gemeente Z. ten tijde van haar op
neming in een ziekenhuis elders op 16 
Maart niet kan worden gesproken. 

Wij WILHELM! A , enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Zelhem tegen het beslu it van 
Ged. Staten van Gelderland van 15 Juni 1937, 
n°. 237, waarbij ten aanzien van een verzoek 
van B. en W. om toepassing van art. 39bi.~ 
der Armenwet, is bepaald, dat geen aanlei
ding bestaat, te beslissen, dat de kosten van 
het vervoer naar en de verplegi ng in het 
Algemeen Ziekenhuis te Doetinchem van G. 
H . Hoftijzer zull en kom en, ten laste van de 
gemeente Zutphen; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 October 1937, n°. 429; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 November 1937, 
n°. 11498, afd . Armwezen; 

0. dat de bovenvermelde beschikking van 
Ged. Staten steunt op de overweging, dat 
zich op 15 Maart 1937 bij B. en W. van 
Zelhem vervoegde een broeder van Mej. G. 
H. Hoftijzer, die mededeelde, dat zijne zuste.
door haar patroon Weijel te Zutphen op 11 
Maart te voren ziek naar haar vader te Zel 
hem was gezonden; dat het geval door den 
gemeente-geneesheer te Zelhem werd onder
zocht, terwijl op diens verklar ing de patiënte 
op 16 Maart 1937 in het algemeen Zieken
huis te Doetinchem werd opgenomen; dat in 
verband met het bepaalde in art. 39bis der 
Armenwet B. en W . van Zelhem aan hun 
college verzoeken te beslissen, dat de kosten 
van verpleging en behandeling en van het ver
voer van G. H . Hoftijzer in en naar het ge
noemde Ziekenhuis ten laste komen van de 
gemeente Zutphen, daar zij ten tijde harer 
ziekte hoofdverblijf had in die gemeente ; dat 
B. en W . van Zutphen hiertegen aanvoeren, 
dat G. H. Hoftijzer op 15 of 16 Maart 1937. 
den dag harer opneming in het ziekenhuis, te 
Doetinchem, te Zutphen geen tehuis en der 
halve ook geen hoofdverblijf meer had, zoodat. 
art. 39bis der aangehaalde wet in casu niet 
op de gemeente Zutphen van toepassing is ; 
dat, zooals het burgerlijk Armbestuur te Zut
phen rapporteerde, de bedoelde G. H. Hoft
ij zer als dienstbode werkzaam was bij de 
firma A. Weijel, te Zutphen, terwijl hij een 
onderzoek bleek, dat zij zich sinds Januari 
1937 zonder medeweten van haar werkrsev<Jr 
onder behandeling had gesteld van een arts 
aldaar en dat vervolgens haar werkgever op 
11 Maart 1937 om bepaalde reden!!n haar 
dienstbetrekking deed e indi gen en haar per 
auto naar hare ouders te Zelhem deed vervoo
ren; dat onder die om tandigheden G. H. 
Hoftijzer moet worden geacht met ingang van 
11 Maart 1937 geen hoofdverblijf meer in 
de gemeente Zutphen te hebben gehad, zulks 
te minder, daa r het uitgesloten was, rlat zij 
bij de familie Weijel wu kunnen terugkomen; 

dat B . en W. van Zelhem in beroep aan
voeren, dat zij zich met de beslissing van Ged. 
Staten niet kunnen vereenigen ; dat toch vast
staat, dat de patiënte, terwijl zij haar hoofd
verblijf had bij den slager Weijel te Zutph en, 
ziek is geworden en in dien toestand naar de 
gemeente Zelhem is gekomen; dat e,·eneens 
vaststaat, dat, ware de patiënte gezond geb le
ven, zij niet naar hare te Zelhem wonende 
ouders zou zijn vertrokken; dat dit ook blijkt 
uit het rapport van den secretaris van het 
burgerlijk armbestuur, waarin de volgende 
zin voorkomt: ,,Op den morgen van Donder
dag, 11 Maart 1937, is zij door den werkgever 
in een auto gezet en naar hare ouder,; te 
Zelhem vervoel'd"; dat van een voornemen 
tot verandering van woonplaats, bedoeld in 
art. 76 B. W. , hier ' in het geheel niet is ge
bleken, zoodat zij zich dan ook niet kunnen 
vereenigen met de zienswijze, dat de patiënte 
tijdens haar opneming in het ziekenhuis niet 
meer hoofdverblijf te Zutphen had; dat de 
omstandigheid dat eenjge dagen zijn verloopen 
tusschen de aankomst te Zelhem en de op
neming van de patiënte in een ziekenhuis, 
waarop de gemeente Zutphen zich blijkbaar 
beroept, naar hunne meening niet ter zake 
doet, aangezien het toch aan hunne gemeente 
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niet kan worden geweten, dat de opneming 
van de patiënte niet direct van het huis van 
haar patroon uit heeft plaats gevonden, doch 
dat die opneming is vertraagd, doordat de 
patroon de patiënte eerst naar hare ouders 
heeft gestuurd; 

0. dat, nu blijkens de stukken, G. H . Hof
tijzer op 11 Maart 1937 uit haar betrekking 
van inwonende dienstbode in de gemeente 
Zutphen is ontslagen, na. haar vertrek uit die 
gemeente geen enkele band haar daarmede 
meer verbond, zoodat van een hoofd- of een 
meer dum-zaam verblijf van de pati ënte in de 
gemeente Zutphen ten tijde van haar opne
ming in het voormelde ziekenhuis niet kan 
worden gesproken; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hebben be
slist, dat er geen aanleiding bestaat, met toe
passing van art. 39bis der Armenwet de kosten 
van het vervoer naar en de verpleging van de 
patiënte in het Algemeen Ziekenhuis te Doe
t inchem ten Jaste van de gemeente Zutphen 
te brengen; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A. B.) 

25 N ovembn 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40). 

E en geval als bedoeld in art. 40 doet 
zich niet voor, nu weliswaar het gemeente
bestuur van A. aan den armlastige de 
kosten van verhuizing naar L. en een 
bedrag voor woninghuur aldaar heeft ver
schaft, doch zulks is gesch ied op uitdruk
kelijk verzoek van den ondersteunde en 
nadat aan het gemeentebestuur, mede 
door een desbetreffende verklaring van 
den gemeentearts, was gebleken dat de 
gezondheidstoestand van den betrokkene 
zijn terugkeer naar de provincie van her
komst wenschelijk maakte. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B.eslissende bet geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin · 
G. Hooijenga; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
November 1937, n°. 437 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 November 1937, 
no. 11712, afd. Armwezen; 

0. dat G. Hooijenga, afkomstig uit Friesland, 
zich op 28 Maart 1931 met zijn ~ezin in de ge
meente Abcoude-Proostdij vestigde : dat hij, 
nadat hem aldaar in 1932 alreeds eenige malen 
onderstand was verleend, in 1933 werkloos 
werd, wat hij nadien vrijwel doorloopend is 
gebleven ; dat Hooijenga op 10 April 1934 met 
andere werkloozen door het gemeentebestuur 
van Abcoude-Proostdij na.ar de werkverschaf
fing Rollecate onder Dedemsvaart werd uit
gezonden ; dat hij, aangezien hij het daar niet 
bleek te kunnen uithouden, reed s na een 8-tal 
dagen naar Abcoude-Proostd\j terugkeerde, 
waarna hij over zijn gezondheidstoestand ging 

klagen, welke langzamerhand zichtbaar achter
uit ging, weshalve hij de vraag stelde naar zijn 
geboorteland (Friesland) terug te mogen keeren, 
aan&ezien noch hij, noch de leden van zijn gezin 
het klimaat ter plaatse konden verdragen ; dat 
de medewer'lring daartoe echter voorshands 
door het college van burgemeester en wethou
ders werd geweigerd ; dat, toen evenwel de ge
zondheid van Hooijenga geregeld achteruit 
ging en ook de gemeentearts van oordeel was, 
dat de belanghebbende met zijn g,ezin niet te 
Abcoude kon blijven, t erwijl de Ri.Jkscontroleur 
van de steunverleening de meening was toege
daan, dat de meergenoemde werklooze ter 
plaatse nimmer aan werk zou komen en in deze 
omgeving physiek en moreel t e gronde zou 
gaan, burgemeester en wethouders van Ab
coude-Proostdij hebben gemeend, aan den aan
drang van verschillende zijden gevolg te moeten 
geven, te meer, daar Hooijenga zelf van meening 
was, dat hij in Friesland gemakkelijk werk zou 
kunnen vinden; dat burgemeester en wethou
ders dientengevolge Hooijenga aan de verhuis
kosten naar Leeuwarden hebben geholpen, be
nevens aan een bedrag van f 22.50 voor be
talin~ van huishuur te Leeuwarden ; dat 
HooiJenga zich op 9 April 1937 met zijn gezin 
te Leeuwarden heeft gevestigd, alwaar hij 
reeds den 13en April daaraanvolgende zich bij 
de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon om onderstand aanmeldde, welke 
hem door deze instelling is verstrekt ; 

dat de voormelde instelling van oordeel, dat 
zich hier een geval van afschuiving, als bedoeld 
in art. 40 der Armenwet, heeft voorgedaan, 
zich tot Ged. Staten van Friesland heeft ge
wend, met bet verzoek eene beslissing uit te 
lokken, krachtens welke de door de instelling 
gemaakte en nog te maken kosten van onder
steuning van het gezin G. Hooijenga gedurende 
het tijdvak van 9 April 1937 tot 9 April 1938 
voor rekening van de gemeente Abcoude
Proostdij komen ; 

dat burgemeester en wethouders der laatst
gemelde gemeente van oordeel zijn, dat van 
afschuiving in den zin van art. 40 der Armenwet 
met betrekking tot het gezin Hooijenga geen 
sprake is geweest daar door hen g,een enkele 
aandrang is uitgeoefend om Hoo1jenga naar 
Leeu,varden te doen verhuizen, doch zij in
t egendeel dit zoolang mogelijk hebben tegen
gehouden; 

0. dat weliswaar het gemeentebestuur van 
Abcoude-Proostdij aan G. Hooijenga de kosten 
van verhuizing naar Leeuwarden en een bedrag 
voor woninghuur aldaar heeft verschaft, doch 
dat zulks, blijkens de stukken, is geschied op 
uitdrukkelijk verzoek van den ondersteunde en 
nadat aan het gemeentebestuur, mede door een 
desbetreffende verklaring van den gemeente. 
arts, was gebleken, dat de gezondheidstoestand 
van den betrokkene zijn t erugkeer naar Fries
land wenschelijk maakte; 

dat onder deze omstandigheden van invloed 
door of vanwege het gemeentebe tuur van 
Abcoude-Proostdij op de kom t van het gezin 
H ooijenga t e Leeuwarden in den zin van art. 40 
der Armenwet niet kan worden gesproken ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet, 
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en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

25Novembe1'1931. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1929 Art. 17 j 0

• art. 
13) . 

Het appelleerend schoolbestuur moet ge
acht worden bij de verbetering van een 
krachtens art. 13 door Ged. Staten geno
men besluit belang te hebben, nu dit 
besluit uitgaat van de veronderstelling, 
dat de helft van de vervoerkosten van het 
kind door het schoolbestuur aan den be
langhebbende wordt vergoed, welke ver
onderstelling blijkens mededeeling van het 
schoolbestuur onjuist is. 

Nu het besluit van Ged. Staten niet aan 
het schoolbestuur is toegezonden en niet 
gebleken is, dat het is openbaar gemaakt, 
is het bestuur in zijn beroep ontvankel ijk , 
al zijn meer dan 30 dagen verloopen sinds 
den datum van het besluit. Voorzoover 
moet worden aangenomen dat van het 
besluit van Ged. Staten door toezending 
aan B. en W. ter kennisneming en ter 
mededeeling aan den Raad het publiek 
kennis zou hebben kunnen krijgen, staat 
niet vast, dat zulks reeds het geval is ge
weest op den datum, die voor de bereke
ning van den termijn van 30 dagen door
slaggevend zou zijn geweest. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Vereenigin$ tot bevordering 
van Christelijk schoolonderwrj s, te Alkmaar, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
holland van 14 Juli 1937, 4• Afd., n°. 261, 
waarbij - heschikkende op het bij dit college 
ingesteld beroep van S. de Jong, te Zuid- en 
Noord-Schermer, tegen het besluit van den 
raad der gemeente Zuid- en Noord-Schermer, 
van 28 Januari 1937, waarbij op zijn verzoek 
om steun uit de gemeentekas ter tegemoetko
ming, ingevolge art. 13 der Lager-Onderwij swet 
1920, in de kosten, verbonden aan· het bezoeken 
van de bij~ornlere lagere school aan de Doelen
straat t e Alkma,,r door zijn dochtertje Saakje, 
is besloten : 1 °. dit verzoek in te willigen ; 
2° . het bedfäg de,• tegemoetkoming, te rekenen 
van 1 Januari 1937 af, vast te stellen op de 
helft van het totaalbedrag der vervoerkost.e1t ; 
3°. te bepalen, dat dit bedrag zal worden uitge
keerd, zoolang het bovenomschreven geval 
aanwezig is, met dien verstande evenwel, dat 
in daartoe leidende gevallen het bedrag nader 
zal worden vastgesteld en dat de tegemoet
koming niet langer zal worden uitbetaald dan 
tot het tijdstip, waarop de leerverplichting van 
het kind eindigt - is besloten, met handhaving 
overigens van dit raa,dsbesluit te beslissen, dat, 
te rekenen van 2 Januari 1937, ten behoeve van 
des appellants kind Saakje de Jong, geboren 
21 December 1929, een tegemoetkoming uit de 
gemeentekas moet worden verleend, overeen
komende met de voor schoolbezoek ten laste 
van den appellant blijvende _kosten, berekend 

naar f 0.50 per week en verbonden aan het 
vervoer van dat kind naar de meergenoemde 
onderwijsinrichting ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 November 1937, n° . 443; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 20 
November 1937, n°. 11592, Afd. L . 0.; 

0 . dat de raad vau Zuid- en Noord-Schermer 
in zijne vergadering van 28 Januari 1937 heeft 
besloten het verzoek van Siebe de Jong in zijne 
gemeente, om steun uit de gemeentekas ter 
tegemoetkoming, ingevolge art. 13 der Lager
Onderwijswet 1920, in de kosten, verbonden 
aan het bezoeken van de bijzondere lagere 
school aan de Doelenstraat te Alkmaar door zijn 
dochtertje Saakje, in te willigen en het bedrag 
der tegemoetkoming, i;e rekenen van 1 Januari 
1937 af, vast te stellen op de helft van het 
totaalbedrag der vervoerkosten, daarbij over
wegende, dat de woning van het $enoemde kind 
meer dan vijf kilometer is ver,v1jderd van een 
voor haar toegankelijke school, waa r het voor 
haar gewenschte onderwijs wordt gegeven ; 
dat het geval, bedoeld bij artikel 13, eerste lid, 
laatsten zin, der Lager-Onderwijswet, 1920 zich 
niet voordoet ; 

dat, nadat S. de Jong van dit besluit bij 
Ged. Staten van Noordholland in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 14 Juli 
1937, 4• Afd., n°. 261, mP-t handhaving voor het 
overige van het bestreden raadsbesluit, heeft 
beslist, dat, te rekenen van 2 Januari 1937, ten 
behoeve van des appellants kind Saakje de 
Jong, geboren 21 December 1929, eene tege
moetkoming uit de gemeentekas moet worden 
verlePnd, overeenkomende met de voor school
bezoek t en laste van den appellant blijvende 
kosten, berekend naar f 0.50 per week en ver
bonden aan het vervoer van dat kind naar de 
meergenoemde onderwijsinrichting ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat door den appellant in zijn beroepschrift 
wordt gesteld, dat hij niet bij machte is in de 
vervoerkosten van zijn dochtertje bij t e dragen, 
weshalve hij verzoekt, met vernietiging van het 
bestreden raadsbeslui_t, te bepalen, dat aan hem 
steun ten beloope van de volle vervoerkosten 
zal worden verleend ; dat de raad der gemeente 
Zuid- en Noord-Schermer, nadat het beroep
schrift bij Ged. Staten was ingekomen, op 20 
Mei 1937 een tweetal besluiten heeft genomen : 
het eene gegrond op de overweging, dat, blijkens 
nader onderzoek, de afst and tusschen des 
appellants woning en de onderhavige school 
minder dan 5 km bedraagt, en strekkende tot 
intrekking van het bestreden raadsbesluit; het 
a ndere, strekkende om aan den appellant, 
buiten art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 om, 
eene tegemoetkoming ten beloope van 50 % der 
kosten, verbonden ,ian het bezoeken van de 
meergenoemde school, uit te keeren ; dat beide, 
bovenomschreven op 20 Mei 1937 genomen 
raadsbesluiten indruischen tegen een algemeen 
rechtsbeginsel, volgens hAtwelk een door het 
bevoegd gezag van eenig openbaar li chaam 
genomen besluit, waartegen bij hooger gezag 
beroep is ingesteld, hangende dat beroep en 
zoolang het hooger gezag ter zake nog geen 
uitspraak heeft gedaan, niet rechtsgeldig kan 
worden ingetrokken, noch door een ander 
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besluit kan worden vervangen, voor zoover 
daai·bij niet ten volle aan de bezwaren van den 
in beroep gekomene tegemoet is gekomen ; dat 
de bedoelde raadsbesluiten, waarbij dit laatste 
niet is geschied, mitsdien geacht moeten worden 
het beoogde rechtsgevolg te missen, weshalve 
het bestreden raadsbesluit d .d . 28 Januari 1937 
intactis gebleven ; dat trouwens uit een door 
den Hoofdingenieur-Directeur van den Pro
vincialen Waterstaat ingest eld onderzoek is 
gebleken, dat de afstand van des appellants 
woning tot de onderhavige school, langs den 
kortsten weg gemeten, meer dan 5 km, namelijk 
5065 m bedraagt; dat ten tijde van de aanvrage 
van toepassing was artikel 6, eerste lid, der 
wet van 4 Augustus 1933, S. n° . 414, welker wer
kingsduur bij de wet van 29 Dec. 1934, S. 727, 
tot 1 Jan. 1937 e1< b\j de wet van 31 Dec. 1936, 
S. 322, tot 1 Juli 1937 werd verlengd ; dat 
krachtens die bepaling op den in artikel 13 der 
Lager-Onderwij swet 1920 bedoelden steun aan
spraak kan worden gemaakt, indien de afstand 
van de woning tot de desbetreffende school 
meer dan 5 km van de woning van den appellant 
verwijderd is, zooriat, nu dit het geval is, en 
daar de ingediende aanvrage ook overigens aan 
de daarvoor in het voormelde artikel gestelde 
eischen voldeed, de appellant voor steun uit de 
gemeentekas in aanmerking kwam ; dat, wat 
betreft de hoegrootheid van den te verleenen 
steun, deze volgens burgemeester en wethouders 
niet meer dan de helft der in totaal f 1 per week 
beloopende vervoerkosten mag bedragen, ver
mits de andere helft aan den appellant door het 
bestuur der onder ,verpelijke school wordt 
vergoed; dat dit standpunt als juist kan worden 
aanvaard ; dat, blijkens de mededeeling van de 
Inspecteur der Registratie en Domeinen te 
Alkmaar, de zuivere inkomsten van den appel
lant voor het belastingjaar 1936/1937 werd 
vastgesteld op f 700 ; dat het in verband hier
mede billijk is, den appellant voor volledige 
vergoeding van de te zijnen laste blijvende 
vervoerkosten in aanmerking te doen komen ; 
dat ten slotte de t e verleenen steun niet, zooals 
de raad heeft besloten, op 1 Januari 1937, doch 
op 2 Januari daaraanvolgende, zijnde het 
tijdstip, waarop de aanvrage bij het gemeente
bestuur is ingekomen, zal moeten ingaan ; 

dat van deze beslissing het bestuur van de 
Vereeniging tot bevordering van Christelijk 
schaolonderwijs, t.e Alkmaar, bij Ons iri beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat zijn bestuur, in 
verband met de financieele moeilijkheid, waarin 
S. de Jong, te Zuid- en Noord-Schermer, door 
het besluit van den raad dier gemeente van 
28 Januari 1937 werd gebracht, het verzoek 
richtte tot het bentuur van het Suppletie-fonds 
voor de Christelijke scholen te Alkmaar, om 
rlen betrokkene, hangende het beroep, tijdelijk 
financieel te steunen ; dat het bestuur van het 
Suppletie-fonds aan dit verzoek in zooverre vol
deed, dat het bij wijze van voorschot vijftig 
cent s per week betaalde ; dat noch het bestuur 
van het genoemde fonds, noch het bestuur zijner 
Vereeniging besloot, de helft van de vervoer
kosten van het kind - Saakje - voor zijn 
rekening te nemen ; dat dus deze overweging 
van het college van Ged. Staten onj uist. is ; 
weshalve dit schoolbestuur heeft verzocht, het 
besluit van Geel. Staten te vernietigen en alsnog 
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t e besluiten, dat aan S. de Jong, te Noord - en 
Zuid-Schermer, moet worden uitbetaald het 
volle bedrag van het vervoer van diens kind 
naar de vVilhelminaschool t e Alkmaar, bedra
gende één gulden per week, en zulks met ingang 
van 1 Januari 1937; 

0. t en aanzien van de ontvankelijkheid van 
het appelleerend schoolbestuur in zijn beroep : 
dat krachtens artikel 17, eerste lirl, van de 
Lager-Onderwijswet 1920 ieder, die belang heeft 
bij de vernietiging 0f verbetering v11,n een krach
tens deze wet door Ged. Staten genomen be
sluit, daarvan bij Ons in hooger beroep kan 
komen, terwij l ingevolge het 2• lid dit beroep 
moet worden ingesteld binnen 30 vrije dagen, te 
rekenen van den dag, waarop het besluit open
baar gemaakt of den belanghebbenrle toege
zonden is; 

0. dat belang, in het 1 • lid van "ort. 17 bedoeld, 
is te verstaan als eigen, persoonlijk belang ; 

dat het appelleerend schoolbestuur geacht 
moet worden bij de verbetering van het bestre
den beslnit zoodani'5 belaTlg te heb ben, vermits 
de daarbij gegeven beslissing uitgaat van de 
ver'.Jnderstelling, dat de helft van de f 1 per 
week beloopende vervoerkosten door het be
stuur van de onderwerpelijke school aa n den 
belanghebbende word t vergoed, welke veronder
stelling blijkens mededeeling van het appellee
rend schoolbestuur evenwel onjuist is; 

dat nu wel door de onderwerpel~j ke beslissing 
voor het schoolbestuur geen wettelijke verplich
ting wordt geschapen om de helft van de vervoer
kosten aan den belanghebbende te betalen, 
doch dat niettemin, daargelaten of het school
bestuur zich daardoor moreel genoopt zou zien 
dit deel der kosten voor zijne rekening te nemen, 
dit schoolbestuur, nu het ten gevolge van een 
te zijnen opzichte onj uiste voorstelling van 
zaken ten onrechte in de onderwerpelijke be
slissing is hctrokkpn, er aanspraak op kan ma
ken, dat de meei·bedoelde overweging worde 
geschrapt en niet a ls motief worde gebezigd om 
aan den belanghebbende een lagere vergoeding 
of tegemoetkoming te verleenen, dan hem 
anders zou zijn ten deel gevallen ; 

0 . , oorts, dat de bovenbei!0elde, in het 2• lid 
van art. 17 genoemde termijn begint te loopen 
te rekenen van r!en dag, waarop het besluit 
openbaar gemaakt of den belanghebbende 
toegezonden is ; 

dat in het onderhavige geval het bestreden 
besluit van Ged. Staten niet aan het schoolbe
stuur is toegezonden, terwijl niet gebleken is, 
dat het openbaar is gemaakt ; 

dat het meerbedoelde besluit weliswaar mede 
aan burgemeester en wethouders van Zuid- en 
Noord-Schermer ter kennisneming en ter mede
deeling aan den raad hunner ge~meente is ge
zonden, doch dat, voorzoover moet worden 
aangenomen, dat daardoor het publiek van de 
beslissing van Ged . Staten kennis zou hebben 
kunnen kri.igen, niet is komen vast te staan, dat 
zulks op 24 Juli 1937 reeds het geval is geweest; 

dat onder deze omstandigheden de appellant 
in zijn op 23 Augustus 1937 bij Ons ingekomen 
beroep ontvankel\ik is; 

dat te meer aanleiding bestaat het beroep als 
tijdig ingesteld te beschouwen, aangezien het 
beroepschrift, op 21 Augustus 1937 te Alkmaar 
gepost, den 22n dier maand Ons had kunnen 

29 
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hereiken, wan• het niet, dat d it- dag op een 
Zo ,dag viel, zoodat, indiPn de datum van ver
zending van het bestredi>n besluit (23 Juli 19:H) 
in deze beslis end ware, het heroepschrift binnen 
den wettelijk gestelden termijn van 30 vrije 
dagen geacht. kan worden Ons te hebben 
bereikt; 

0. t en aanzien van d!" zaak zelve, dat, nu 

j
"ebleker. is, nat va.n '3e•1 ·n ·r~oeding a.an R. de 

ong vo,. r de helft ':'&D de vervoerkosten uit het 
uppletie-fonds voor de Christelijke scholen te 

Alk.naar geen sprake is, er in ;erband met de 
financieele omstandigheden van den belang
hebbende alle aanleiding is de hem toekomende 
vergoeding op het volle bedrag der vervoerkosten 
vast te st~llen ; 

da.t de vergoeding, zooals Ged. Staten terecht 
hebben overwogen, behoort in te gaan op 2 
Januari 1937, datum, waarop de aanvrage bij 
het gemeentebestuur is ingekomen ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit va.n Ged. Staten van Noord
holland van 14 Juli 1937, 4c Afd ., n° . 261, de 
daarbij aan S. de Jong, te Zuid- en Noord
Schermer, toegekende tegemoetkoming nader 
vast te stellen op een bedrag, berekend naar 
f l per week. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

26Nove,nber1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36). 

De voorschriften der Woningwet omtrent 
uitbreidingsplannen verzetten zich niet te
gen een bestemming van gronden voor 
sportdoeleinden en voor handel en in
dustrie. 

Van benadeeling van appellant kan 
niet worden gesproken, nu ongeveer 1/5 
van zijn terrein voor weg is bestemd, ter
wijl daarover een rooilijn is getrokken 
op 10 m. achter de grens van den weg, 
welke rooilijn bij den bouw van fabrieks
gebouwen in acht moet worden genom n, 
doch niet in den weg staat aan het op
richten op het terrein tusschen de weg
g rens en den rooilijn van bijgebouwen 
met geen grootere hoogte dan 5 m, en 
bestemd voor kantoor e. d. , en bovendien 
de gemeente zich bereid heeft verklaard, 
te zijner t ijd den voor weg bestemden 
grond aan te koopen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . Swinkels c.s., te H elmond, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
24 Febr. 1937, G. N°. 411 , Ie afdeel ing, waar
bij een uitbreidingsplan c.a. van H elmond is 
goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Nov. 1937, N°. 441; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 ovember 1937, 

0
• 10405 M/P.B.R., Afcleeling Volkshuisves-

ting; -: 

0. dat Geel. Staten van oord-Brabant bij 
hun bovenvermeld besluit hebben goedgekeurd 
een bij besluit van den raad der gemeente 
Helmond van 31 Maart 1936 vastgesteld uit
breidingsplan voor die gemeente met bebou
wingsvoorschriften; 

dat van dit besluit Jos. Swinkels en de 
Firma Jos. Swinkels Houthandel bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat het 
plan veel te groot van opzet is; dat versch il 
lende daarop aangegeven pleinen en straten 
practisch nooit tot uitvoering zullen kowen; 
dat over het industriegebied ten oosten van 
de Zuid-Wil!emsvaart drie bijzonder breedc 
verkeerswegen zijn ontworpen, waaraan geen 
behoefte bestaat ; dat een dier wegen, ter 
breedte van 54 meter, hun terrein cloorsnijàt; 
dat huns inziens de breedte van dezen weg 
moet worden teruggebracht tot die van de 
Willem Prinzenstraat in de bebouwde kom, 
waarvan hij het verlengde vormt; dat het 
plan verder gaat dan de strekking van dP, 
Woningwet, omdat daarin ook zijn betrokken 
gronden met bestemming voor land. en tu in
bouw, sportdoeleinden en handel en industrie; 

0. dat de voor chriften der Woningwet om
trent de uitbreidingsplannen zich tegen een 
bestemming van gronden voor sportdoeleinden 
en voor h andel en industrie geenszins verzet
ten, terwijl eene bestemming van gronden 
voor land- en tuinbouw in het door Ged. Sta
ten goedgekeurd plan niet voorkomt, zooclat 
alreeds daarom de desbetreffende in het be
roepschrift vervatte grief geen steek houdt; 

dat voorts op grond van de overgelegde 
ambtsberichten moet worden aangenomen, dat 
het door Ged. Staten goedgekeurde uitbrei
dingsplan voldoet aan de eischen, welke daar
aan uit een stedebouwkundig oogpunt mogen 
worden gesteld, en met name de bewering, 
dat dit plan te groot zou zijn opgezet, in die 
ambtsberichten geen bevestiging vindt; 

dat wijders de situatie van het terrein van 
Swinkels aldus is, dat ongeveer een vijfde van 
dat terrein voor weg is bestemd, terwijl daar
over een rooilijn is getrokken op 10 mete r 
achter de grens van den weg, welke rooilijn 
bij den bouw van fabrieksgebouwen in acht 
moet worden genomen, doch ingevol ge het 
bepaalde in art. 2 onder 5 van de bebou
wingsvoorschriften niet in den weg staat aan 
het oprichten op het terrein tusschen de weg
grens en de rooilij n van bijgebouwen, welke 
geen grootere hoogte hebben dan 5 meter en 
bestemd zijn voor kantoor, garage, bergpl aats, 
expeditielokaal en dergel ijke; 

dat onder die omstandigheden van benadee-
1 ing van Swinkels niet kan worden gespro
ken, te minder, nu de gemeente zich bereid 
heeft verk laard, te zijner tijd den voor weg 
bestemden grond aan t e koopen ; · 

dat dus Ged. Staten terecht de goedkeuri:og 
aan het uitbreidingsplan in onderdeelen, 
waarbij dé bebouwingsvoorschriften behooren, 
hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hehben goedgevonden en verst:ta,. : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 
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3 D ece1nber 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36) . 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een uitbreidingsplan voor 
een gedeelte van een plattelandsgemeente, 
dat is gelegen op grooten afstand van de 
bebouwde kom dier gemeente en vlak bij 
de grens met een stedelijke gemeente, 
aangez ien op de in het besluit van Ged. 
Staten aangegeven gronden bezwaren van 
stedebouwkundigen en anderen aard zich 
daartegen verzetten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; , 
Beschikkende op het beroep, ingest eld door 

den raad der gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude tegen het besluit van Ged. Staten 
van oordholland van 2 Juni 1937, 1° afd ., 
n°. 189, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
een uitbreidingsplan c. a. voor een gedeelte dier 
gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
November 1937, n°. 456; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 November 1937, 
n°. 10533 M./P. B. R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat Ged . Staten van Noordholland bij 
besluit van 2 Juni 1937, 1° Afd. , n°. 189, goed
keuring hebben onthouden aan het bij besluit 
van den raad der gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude van 7 Juli 1936, n°. 23, vast
gestelde uitbreidingsplan met bijbehoorende 
bebouwingsvoorschriften voor het gedeelte der 
gemeente, hetwelk wordt ingesloten, aan de 
noordzijde door den Rijksweg Haarlem
Amsterdam, aan de west- en zuidzijde door de 
ter plaatse ontworpen provinciale wegen en 
aan de oostzijde door de Ringvaart van den 
Haarlemmermeerpolder en terreinen, waarop de 
Kringenwet van toepassing is ; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. hebben over
wogen, dat de noodzakelijkheid om vlak bij de 
grens met de gemeente Haarlem terreinen t e 
ontsluiten voor eene bebouwing, welke op 
grooten afstand van de bebouwde kom van 
Halfweg zal komen te liggen, niet bestaat ; dat 
inachtneming van den, blijkens de overwegin
gen van het raadsbe luit ook door den gemeen
teraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
erkenden stedebouwkundigen eisch van con
centratie der bebouwing, er juist toe had moeten 
leiden het proj ecteeren van eene bebouwing, 
ver verwijderd van de dorpskom, achterwege 
te laten; 

dat dan ook de in het plan ontworpen bebou
wing niet strekt tot het verkrijgen van eene 
logische ontwikkeling van de uitbreiding der 
gemeente Haarlemmerliede en paarnwoude ; 
dat aan bebouwing van de in het plan begrepen 
terreinen hoogstens in de verre toekomst be
hoefte zal kunnen ontstaan, doch dat het thans 
reeds projecteeren van deze bebouwing als 
voorbarig is t e beschouwen en zal moeten leiden 
tot eene onregelmatige en oneconomische ont
wikkeling van de bebouwing ter plaatse ; dat 
hun college, in overeenstemming met het 
terzake uitgebracht advies van den Inspecteur 
van de Volkshuisvesting van oordeel is, dat bet 
onderhavige plan, hetwelk zal leiden tot het 
ontstaan onmiddellijk buiten de gemeentegrens 
van H aarlem en ver van de bebouwde kom van 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, van eene 
geheel nieuwe nederzetting, ter oppervlakte van 
± 30 ha en woonruimte biedende voor ± 2000 
ingezetenen, uit een stedebouwkundig oogpunt 
niet verantwoord is t e achten ; dat de bedoelde 
nederzetting in wezen een onderdeel zou vor
men van de bevolkingsagglomeratie Haarlem ; 
dat het ontstaan van zoodanige nederzetting 
zware eischen zou stellen aan het gemeentebe
stuur en aan de gemeentelijke diensten van 
Haa rlemmerliede en Spaarnwoude, mede door
dat de gemeente aldus een beduidend aantal 
inwoners zou verkrijgen, die van de gemeente
lijke overheid meer verlangen ter voorziening 
in hunne meer steedsche behoeften, dan eene 
landelijke gemeente onder normale omstandig
heden vermag te bieden ; dat van bevolkings
toeneming in de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude zelve vrijwel geen sprake is ; dat 
het plan dan ook geen logischen samenhang 
vertoont met de ontwikkeling van genoemde 
gemeente, doch uitsluitend in verband met de 
ontwikkeling van Haarlem en omgeving moet 
worden bezien ; dat de in de gemeente Haarlem 
en hare omgeving reeds van kracht zijnde uit
breiding plannen ruimschoots gelegenheid bie
den voor uitbreiding van bebouwing en vesti
ging van den meest uiteenloopenden aard, 
zoodat aan verruiming van deze gelegenheid 
geenerlei behoefte bestaat ; dat de door het plan 
beoogde bebouwing niet anders is te beschouwen 
dan als eene geheel onnoodige parasiteerende 
randbebouwing buiten Haarlem, waartegen tal 
van bezwaren van administratieven, fiscalen, 
technischen en st edebouwkundigen aard be
staan ; dat het parasitaire karakter van deze 
bebouwing o. a . blijkt uit het feit, dat slechts is 
gerekend op den bouw van woningen en enkele 
winkels, doch niet op de stichting bijvoorbeeld 
van eenige school of kerk of andere gebouwen 
van algemeen nut, zoodat blijkbaar reeds bij 
voorbaat wordt aangenomen, dat de bewoners 
zich t e dezen opzichte op Haarlem zullen 
oriënteeren ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij Ons in 
beroep is ge.komen, aanvoerende, dat uit het 
besluit van Ged. Staten de conclusie moet wor
den getrokken, dat geen woningbouw meer 
wordt geduld nabij de grens eener stad op 
grondgebied, dat niet tot die stad behoort ; dat 
dit er toe leidt, dat de groei van plattelandsge
meenten, grenzende aan een stedelijke gemeente, 
vrijwel onmogelijk wordt gemaakt ; dat dit 
standpunt blij kbaar het eer t wordt ingenomen 
ten aanzien van z~jne gemeente, daar niet 
bekend is, dat een dergelijke diep ingrijpende 
maatregel ten opzichte van randgemeenten ooit 
t evoren genomen is ; dat H alfweg in het besluit 
van Ged. Staten wordt beschou-wd als "de" 
bebouwde kom der gemeente, terwij l de In
specteur van de Volksgezondheid, wiens advies 
Geel. taten heeft geleid tot het nemen van het 
besluit, nog verder gaat en Halfweg betitelt als 
het "centrum" der gemeente ; dat zoowel het 
een als het ander onjuist is ; dat Halfweg, niet 
~elegen in het centrum der gemeente, doch op 
eén der uithoeken tegen de grens van Amster
dam en Haarlemmermeer, een kom is van 
nauwelijks 1000 zielen ; dat de uitbreidings
mogelijkheid van Halfweg zeil door zijn eigen
aardige ligging zeer beperkt is; dat noodge-
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dwongen deze zal moeten worden gezocht buiten 
het dorp Halfweg in de IJ polders; dat de aan
leiding tot het maken van dit uitbreidingsplan is 
te zoeken in de omstandigheid, dat enkele jaren 
geleden plannen werden ingediend voor den 
bouw van een grnot complex woningen te Zuid
Schalkwijk en t e Haarlemmerliede aan het 
Liewegje; dat, ten einde deze wilde bebouwing 
te voorkomen en toekomstige bebouwing te 
concentreeren, in overleg en in overeenstemming 
met de Vaste Commissie voor Uitbreidings
plannen in Noordholland, besloten is een uit
breidingsplan te ontwerpen ; dat bij de keuze 
van het terrein, waarvoor dit plan moest gelden, 
niet gelet is op de nabijheid van Haarlem, doch 
alleen op de gunstige ligging ten opzichte van 
zijne eigen gemeente ; dat hij t er bevordering 
van eene stelselmatige bebouwing zijner ge
meente het van groot belang acht, dat het uit
breidingsplan alsnog wordt goedgekeurd ; 

0. dat Wij het met Ged. Staten niet wensche
lijk achten, door goedkeuring van dit uitbrei
dingsplan de bebouwing in den onderhavigen 
hoek der gemeente te bevorderen, aangezien, 
zooals in het bestreden besluit op juist e wijze is 
uiteengezet, bezwaren van st edebouwkundigen 
en anderen aard zich daartegen verzetten ; 

Gezien de Woningwet : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz . 
(A.B.) 

4 December 1937 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 22). 

Wel is in het waterschapsreglement het 
goedkeuren van alle overeenkomsten van 
blijvenden aard ten laste van het water
schap opgedragen aan de hoofdingelan
den, doch onder zoodanige overeenkomst, 
waaronder is te verstaan een overeen
komst, waardoor een blijvende toestand 
wordt geschapen, kan niet worden begre
pen de overeenkomst tot het huren van 
een kantom·gebouw voor den t ijd van 6 
jaren. Voor vernietiging van het desbe
treffend besluit van het waterschapsbe
stuur op een der in art. 22 vermelde 
g ronden bestaat dèrhalve geen aanle iding. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Th. P. L. Berben, M. D. Castenmiller, .J. W. 
Gijsbers, C. W. van de Kamp en J. G . . EI. van 
Stekelenburg, allen te Ravenstein, als Com
missie van belanghebbenden, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 12 
Mei 1937, G. n°. 252, l• Afd., tot afwijzing van 
hun verzoek om vernietiging van het beslui~ 
van den Dijkstoel van het waterschap de Maas
kant van 15 April 1937 inzake huur van een 
gedeelte der voormalige Jurgenskantoren te 
Oss voor de vestiging van de kantoren van dat 
waterschap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschilltin van Bestuur, gehoord,_ advies van 
10 November 1937, n°. 391 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 1 December 1937, n°. 444, afd . 
Waterstaatsrecht; 

0. dat de Dijkstoel van het waterschap de 
Maaskant in zijne vergadering van 15 April 
1937 heeft besloten het kantoorgebouw van de 
voormalige Jurgensfabrieken te Oss voor den 
tijd van 6 jaren, ingaande 1 Juli 1937, te huren, 
zulks tegen een huurprij s van f 700 en, voor den 
aanleg van de nieuwe verwarmingsinstallatie, 
uitsluitend gedurende den looptijd der overeen
komst een vergoeding van f 150 per jaar t e 
betalen ; 

dat, nadat een Commissie van belangheb
benden, bestaande uit de heeren, 1°. Th. P. L. 
Berben, oud-secretaris-penningmeest er van het 
waterschap 's-Lands van Ravenstein, 2°. M. 
D. Castenmiller, hoofd eener school, 3°. J. W. 
Gijsbers, kerkmeester, 40_ C. W. van de K amp, 
ovenbouwer, en 5°. J . G. H. van Stekelenburg, 
graanhandelaar en wethouder, allen wonende 
te Ravenstein, zich tot Ged. Staten van Noord
Brabant hadden gewend met verzoek het voor
melde besluit van den Dijkstoel wegens strijd 
met het reglement van het waterschap de Maas
kant t e vernietigen, Ged. Staten bij schrijven 
van 12 Mei 1937, C, n°. 252, l • Afd., den adres
santen hebben doen weten, dat hun college 
aan het gedaan verzoek niet kan voldoen, ver
mits een besluit van den Dijkstoel tot huring 
van de voormalige Jurgenskantoren te Oss 
voor een bepaalden en beperkten tijd (i. c. 6 
jaren) huns inziens niet valt onder "overeen
komsten van blijvenden aard", waarvan de 
rede is in art. 125, sub j, van bet reglement der 
onderhavige instelling; 

dat van deze afwijzende beschikking Th. P. 
L. Berben c. s. bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat de kantoren van het water
schap de Maa-skant thans gevestigd zijn te 
R avenstein, alwaar ook de voorzitter zijne 
woonplaats heeft, voor den griffier, te Beers 
voor den penningmeester en te Grave voor den 
technisch a mbtenaar; dat door het dagelijksch 
bestuur (Dijkstoel) van het genoemde water
schap in zijne vergadering van 15 April 1937 is 
besloten deze kantoren , alle of gedeeltelijk over 
te brengen naar Oss, alwaar bereids, evenwel 
zonder voorafgaande goedkeuring van hoofd
ingelanden en van Ged. Staten t e hebben ge
vraagd, voor dit doel de kantoren der voorma
lige Jurgensfabrieken zijn gehuurd; dat deze 
Dijkstoel van oordeel is, dat hij in het water
schap de aangewezen macht is tot het nemen 
van het bedoelde besluit en het aangaan van 
de gezegde huurovereenkomst en zich hiervoor 
beroept op art. 48 van het waterschapsregle
ment; dat zij, appellanten, met den Dijkstoel 
van gevoelen verschillen en de meening zijn 
t oegedaan, dat door het nemen van het gemelde 
besluit en het aangaan van de daarop gevolgde 
huurovereenkomst in strijd is gehandeld met 
art. 19, sub k, van het waterschapsreglement, 
welk artikel uitdrukkehjk bepaalt, dat over
eenkomsten van blijvenden aard de goedkeu
ring behoeven van hoofdingelanden van het 
waterschap, terwijl art. 125, sub j, van ditzelfde 
reglement bovendien nog in deze eischt de 
goedkeuring van Ged. Staten; dat Ged. Staten 
hun verzoek om vernietiging hebben afgewezen, 
op grond, dat naar het oordeel van hun college 
een besluit van den Dijkstoel tot huring van 
kantoren voor een bepaalden en beperkten tijd 
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(i. c. 6 jaren) niet valt onder "overeenkomsten 
van blijvenden aard", waarvan de rede is in 
art. 125, sub j, van het reglement van het water
schap; dat zij zich met deze interpretatie, die 
dan ook wel zal gelden voor artikel 19 van het 
waterschapsreglement, niet kunnen vereenigen, 
omdat naar hunne opvatting iedere overeen
komst, onverschillig voor welken t ijd aangegaan, 
moet worden beschouwd te zijn van blijvenden 
aard en alleen niet als zoodanig is aan t e merken 
een transactie, die niet aan tijd is gebonden en 
met de bet aling heeft afgedaan ; dat, indien het 
standpunt, in deze door Ged. Staten ingenomen, 
juist zou zijn, de Dijkstoel in het waterschap de 
bevoegdheid zou hebben tot het sluiten o. a . 
van iedere huurovereenkomst, onverschillig 
voor welken tijd en grootte der huursom deze 
zou worden aangegaan en hoofdingelanden zoo 
iets lijdelijk zouden hebben aan te zien en ook 
Ged. Staten daartegen geen remmende macht 
zouden kunnen uitoefenen ; dat het hun daarom 
niet aannemelijk voorkomt, gezien de overige 
reglementaire machtsverdeeling in het water
schap, dat de wetgever o. a. bij het sluiten van 
huurovereenkom sten , die toch ook van belang
rijken aard kunnen zijn, den invloed van 
hoofdingelanden en van Ged. Staten zou heb
ben willen uitschakelen; weshalve zij hebben 
verzocht, het voormelde besluit van den Dijk
stoel tot het huren van de voormalige Jurgens
kantoren t e Oss alsnog te vernietigen ; 

0. dat ingevolge art. 48 van het R eglement 
van het waterschap de Maaskant aan den 
Dijkstoel, naast zijne overige bevoegdheden, 
omschreven in de artt. 36 tot en met 4 7 van 
het genoemde Reglement, verder is opgedragen 
in alles te voorzien, waarvan de regeling en 
beslissing niet aan de vergadering van Hoofd
ingelanden is voorbehouden; 

dat het aangaan van een overeenkomst tot 
het huren van kantoren als bovenbedoeld niet 
aan de vergadering van Hoofdingelanden is 
voorbehouden ; 

dat weliswaar bij art. 19 onder k van het 
voormelde reglement het goedkeuren van a lle 
overeenkomsten van blijvenden aard t en laste 
van het waterschap aan de Hoofdingelanden is 
opgedragen , doch dat Ged. Staten terecht van 
oordeel zijn, dat hier van eene overeenkomst van 
blijvenden aard niet kan worden gesproken ; 

dat toch onder eene overeenkomst van blij
venden aard, als in deze reglementsbepaling 
bedoeld, kennelijk is t e verstaan eene overeen
komst, waardoor een blijvende toestand wordt 
geschapen, waaronder niet mede kan worden 
begrepen de overeenkomst tot het huren van 
een kantoorgebouw voor den beperkten t ijd 
van 6 jaren; 

dat de appellanten, blijkens het in hun be
roepschrift aangevoerde, bezwaar hebben tegen 
het overbrengen van de kantoren van het 
waterschap, geheel of gedeeltelijk, naar Oss, 
doch dat dit besluit, tot het nemen waarvan de 
Dijkstoel krachtens het reglement ongetwijfeld 
bevoegd was, in den aard van de bestreden 
overeenkomst geen verandering vermag te 
brengen; 

dat derhalve het bestreden besluit niet met 
de inrichting van het waterschap in strijd is, 
terwijl er ook niet om een andere reden, als 
vermeld in ar t . 22 der gewijzigde Waterstaats 
wet 1900, grond tot vernietiging van dit besluit 

aanwezig is ; 
dat Ged. Staten mitsdien t erecht op het ver

zoek afwij zend hebben beschikt ; 
Gezien de genoemde wet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz . 

(A.B.) 

6 December 1937. ARREST van den Hoogen 
R aad. (K. artt. 62-73; Sr. art. 436). 

Sedert de wetswijziging van 1922 is in 
de desbetreffende a fdeeling van het W. 
v. K. nog slechts sprake van hen, die, na 
door de Rechtb. tot de beëediging als 
makel aar te zijn toe gel aten, den eed als 
zoodanig hebben afgelegd. Uit de ge
schiedenis van de ·totstandkoming dier 
wijziging blijkt echter geenszins va n de 
bedoeling om, in afwijking van den be
staanden toestand (zie nader het a rrest 
R ed. ), voortaan te verbieden, dat perso
nen, die niet in voege als voormeld zijn 
beëedigd, hun bemep maken van hande
lingen als in het thans geldende art. 62 
l id 1 K. omschreven, hoedanig verbod 
dan ook in geen enkel e wetsbepaling uit
drukking heeft gevonden. Derhalve wordt 
voor het a ls beroep verrichten van zoo
danige handelingen eene toelating als be
doeld bij art. 436 Sr. niet gevorderd, wo
dat het ontbreken der beëediging ook 
tha ns nog slechts beteekent, dat hij , die 
het beroep aldus uitoefent, niet is " make
laar" en hij dus niet valt onder de voor
schriften, door de wet bepaaldelijk aan 
het bezit van die hoedanigheid verbonden. 

A nders Adv.-Gen . Wijnveldt met betoog, 
dat een makelaar wel , evenals een advo
caat, een vrij beroep uitoefent, doch dat 
hij daartoe eene toelating krachtens 'de 
wet noodig heeft en dat dus iemand , die, 
ronder die toelating, handelingen verricht, 
behoorende tot het terrein des makelaars, 
val t onder de stra f be pal i 11g van art. 436 
Sr. , daar de makelaar zijn bedrijf , om
schreven in art. 62 K. , als beroep uit
oefent. 

Op het beroep van den Procureur-Generaal 
bij den H . R., requirant van cassatie in het 
bela ng der wet tegen een in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis van de Arr. -Rechtbank 
te H aarlem van 10 October 1935, waarbij in 
hooger beroep werd vernietigd een vonnis van 
den K antonrechter te H aarlem van 24 Juli 
1935, bij hetwelk H enricus Martinus Franken, 
houder van een woning bureau, geboren 4 
September 1909 te Schoten en wonende te 
H aarlem, ter zake van "het, ni et toegelaten 
tot de uitoefening van een beroep, waartoe de 
wet een toelating vordert, buiten noodzaak dat 
beroep uitoefenen", met aanhaling van artt. 
436 Sr. juncto 62 K . en 23 van eerstgenoemd 
Wetboek, werd veroordeeld tot vij f gulden 
boete en een vervangende hechtenis van vijf 
dagen ; hebbende vervolgens de Rechtbank 
genoemden Franken vrijgesproken van het 
hem bij inleidende dagvaarding te laste ge
legde. 
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Vordering van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Henricus Martinus Franken, houder van een 
woning bureau, stond op 10 Juli 1935 terecht 
voor den Kantonrech ter te Haarl em terzake 
dat hij in de gemeente Haarlem niet a ls ma
kel aar beëedigd zijnde door de Arr.-Rechtbank 
en a lwo niet toegelaten zijnde tot de uitoefe
ning van het beroep van makelaar, waartoe 
de wet eene toelating vorderde, in of om
streeks de maand April 1935 telkens buiten 
noodzaak het beroep van makelaar heeft uit
geoefend doordien hij a lstoen a ldaar als be
drijf tegen een vergoeding van f 6.25 a ls loon 
of prov isie, a l thans tegen genot va n zeker 
loon of provisie op order en op naam van 
Johannes van K ampen tot wien hij , verdachte, 
niet in eene vaste betrekking stond, heeft ver
huurd een perceel ge legen aan de Lange Hee
renstraat voor f 6.25 pe r week, waarvoor hij , 
verdachte aan gemelden van Kampen in reke
ning heeft gebrach t f 6.25 a lthans een zeker 
bedrag aan geld als loon of provisie, zoomeds 
tegen een vergoeding van f 5. 75 a ls loon of 
provisie, a l thans tegen genot van zeker loon 
of prnvisie op order en op naam van :Martinus 
van Spithoven, tot wien hij , verdachte niet in 
vaste betrekking stond , heeft verhuurd een 
perceel gelegen aan het klein H eili gland voor 
f 5.75 per week, waarvoor hij, verdachte aan 
gemelden Spithoven in rekening heeft ge
bracht een bedrag van f 5.75, al thans een 
zeker bedrag in geld als loon of provisie 
en eveneens tegen een vergoeding van f 5.50 
a ls loon of provisie op order en op naam 
van een ander persoon, tot wel ken Visse r en 
tot welken anderen persoon hij , verdachte niet 
in vaste betrekk ing stond, heeft verhuurd een 
pe rceel gelegen in de K amperstraat voor 
f 5.50 per week, waa rvoor hij , verdachte , in 
rekening heeft gebracht een vergoed ing van 
f 1\.50 a lthans een zeker bedrag in geld a ls 
loon of proYisie . 

Blijkens het vonnis van 24 Juli 1937 ver
klaa rde verdachte ter terechtzitting onder 
meer: dat hij n iet beëedigd is a ls makel aar 
rloor de Arr.-Rechtbank te H aarlem; dat hij 
bekent in de maand Apri l 1935 buiten nood
zaak het beroep van ma kelaar te hebben uit
geoefend in de gemeente H aarlem, door als
toen aldaar a ls bedrijf tegen een vergoeding 
van f 6.25 als loon of provisie op order en op 
naam van Johannes van Kampen tot wien hij 
verdachte niet in eene vaste betrekking stond , 
een pe rceel ge legen aan de L ange H eeren• 
straat voor f 6.25 per week te verhuren waar
voor hij aan gemelden van Kampen f 6.25 als 
loon of provisie in rekening heeft gebracht ; 

dat hij aan de hu izen welke hij voo r de 
e igenaars mocht ve rhuren een borrl bevest igde 
met het opschrift " Te Huur, inlichtingen bij 
den makelaar H enk Franken Groote Hout
straat n°. 77 tel. 16818" terwijl ook op het 
recl amebord op de deur van zij ne won ing on
der zijn naam het woord makelaar voorkomt ; 

dat het hem bekend is dat te H aa rlem meer
dere beëedigde makelaars in onroerende goe-
deren gevest igd zijn. . 

Als getu ige ve rklaarde J. van Kampen : dat 
hij e igenaar is van een perceel gelegen aan 
de Lange H eerenvest te Haarl em, welk per
ceel verdach te voor hem getu ige en op zijn 

order in de maand April 1935 heeft verhuurd 
voor f 6.25 per week, waarvoor verdachte hem 
in rekening heeft gebrach t f 6.25 hetgeen hij 
hem ook heeft betaald ; 

dat verdachte niet in eene vaste betrekking 
tot hem stond. 

Dit leidde e r den Kantonrechter toe bewezen 
te verklaren ten laste van verdachte: ,,dat hij 
in de gemeente Haarlem niet a ls makelaar 
beëedi gd zijnde door de Arr.-Rechtbank en 
a lwo niet toegelaten zijnde tot de uitoefening 
van het beroep van makelaar waartoe de wet 
eene toelating vorderde in de maand April 
1935 buiten noodzaak het beroep van makel aar 
heeft uitgeoefend doordien hij a lstoen a ldaar 
als bedrijf tegen eene vergoeding va n f 6.25 
a ls loon of provisie op order en op naam van 
J ohannes van K ampen tot wi en hij verdachte 
niet in eene vaste betrekking stond, heeft ve r
huurd een perceel ge legen aan de Lange Hee
renstraat voor f 6. 25 per week waarvoor hij 
verdachte aan gemelden van K a mpen in reke
ning heeft gebrach t f 6.25 als loon of provi 
sie.", terwijl hij van het overige tel as tegel egde 
werd vrijgesproken. 

H et bewezen verk laa rde kreeg de oenaming 
van: ,,het niet toegelaten tot de uitoefening 
van een beroep, waa rtoe de wet eene toelating 
vordert, bui ten noodzaak dat be roep ui toefe
n en ." 

Met aanha ling de r a rtt. 436 Sr. j 0
• 62 K. , 

veroordeelde de K a ntonrechte r verdachte tot 
een geldboete van f 5 bij gebre ke van betaling 
en verhaal te vervangen door 5 dagen hech
tenis. 

In hooger beroep was de Arr.-Rechtbank te 
H aarlem van een ander oordeel. Zij overwoog 
in haa r vonnis van 10 October 1935 na ver
melding van den inhoud der te lastelegging , 
dat geen wette lijke hepal ing toelating vordert 
tot de uitoefening van het bernep van make 
laar en dat dit evenmin het geval was in of 
omstreeks de maand April 1935 ten t ij de dat 
vol gens de da gvaarding de ve rdachte het hem 
tenlaste ge legde zou hebben gepleegd; 

dat weliswaar art. 62 K. tot makelaars in 
den zin der wet stempelt slechts diegenen , di e 
het daar omschreven beroep uitoefenen, na 
door de A rr .-Rechtban k a ls ma kelaar te zijn 
beëedigd, doch dat uit genoemde wetsbepal ing 
geenszi ns volgt, dat in het a lgemeen de werk
zaamheden, di e tot het beroep van den make
laa r behooren - bepaaldelijk het tegen genot 
van loon of provisie overeenkomsten a fsluiten 
op order en op naam van personen, tot wien 
een vaste betrekking niet bestaat, zijn voor
behouden aan hen, di e a ls makelaar beëedi gd 
zijn ; 

dat dan ook aan de bedoelde beëediging het 
karakter van eene toelating tot de uitoefen ing 
van het beroep van makelaar, welke tot het 
verrichten van de bij art. 62 K. aangegeven 
,verkzaamheden is gevorderd, niet kan worden 
toegekend ." 

Op g rond hiervan kwam zij tot de slotsom, 
dat niet bewezen is hetgeen den verdachte is 
ten laste gelegd, wodat, met vernietiging van 
het beroepen vonnis, de verdachte alsnog daar
van behoort te worden vrijgesproken hetgeen 
zij dan ook deed. ' 

Tegen d it vonn is is blijkens verklaring van 
den Griffier hoogere voorziening niet aange-
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teekend, zoodat eenig gewoon rechts.middel 
hiertegen niet meer openstaat. 

Ik kan m ij met de overwegingen der Recht
bank, welke tot haar vrijsprekend vonnis ge
le id hebben, n iet vereenigen, en oordeel , ge
zien het belang dezer besliss ing voor de ge
heele makelaardij, het nood ig, beroep in cas
satie "in het belang der wet" in te stell en. 

De Rechtbank acht blijkens haar overweging 
niet bewezen, dat de wet een toelating vordert 
tot de uitoefening van het beroep van makelaar, 
en kent in het bijzonder aan de beëediging 
niet het karakter van een toelating toe . Argu
menten daarvoor voert zij echter niet aan. Ik 
vermoed, dat zij zich liet le iden door hetgeen 
vee l geleerd wordt, en o. a. door Prof. Molen
graa ff werd gezegd in zijn Leidraad (6e dr. 
blz. 160) , n .l. dat het iedereen vrijstaat zijn 
beroep. te maken van de hand'elingen in art. 
62 lid 1 K. genoemd, terwijl clan de beëedi
ging a lleen zou dienen het- recht te geven den 
titel van "makelaar" te voeren. Deze stelling 
nu acht ik te ruim, en ik wijs er op, dat reeda 
vóór de wijzig ingen van art. 62 K. in de wet
ten van 1922 en 1934, waarop ik nader terug 
kom , die opvatting niet algemeen gehuldigd 
werd. R eeds voor die wijzigingen kenden ook 
andere wetten dan het W. v. K. den " make
laar" zonder meer, zooals b.v. volgt uit de 
artt. 447, 456, 1124 en 1201 B. W. Ik le id 
daaruit af, dat reeds toen dus onder "make
laar" moest verstaan worden dat, wat het 
clestijd geldende art. 62 K. ermee bedoelde, 
n.l. een pe1·soon, die een beroep uitoefende 
waarvoor een toelating vereischt was. 

Ik meen echter, dat ik voor deze zaak niet 
te diep op de oude geschiedenis, hoe belang
rijk deze in versch illende opzichten ook zij , 
behoef in te gaan. De geschiedenis der make
laardij in Nederland en elders is grond ig be
sproken in verschillende proefschriften en ar
tikelen , waarvan ik noem: Mr. U. Stheeman, 
De Makelaardij (1869), Mr. A. Duparc in 
Themis 1897 (blz. 475) , Mr. C. D. Salomon
son in De Economist van 1909 en 1910. 

Ik wil nog de aandacht vragen voor een 
geschrift der Vereeniging " H a ndelsrecht" 
over de Makelaardij, waarvan de inhoud ver
mel d is in W. P. N. R. 2589 . In dat geschrift 
van 1919 toch noemt die vereeniging de wet
telijke regeling op het stuk der Makelaardij 
een merkwaardige versteening uit de oudheid
kamer van ons N ederlandsch handelsrecht. 
Strekking daarvan was de makelaardij geheel 
vrij te maken en de tweede afdeeling van het 
lste boek, IV t itel , alsmede van de zesde af
deel ing van het 2de boek, IX t itel W. v. K. 
geheel te schrappen. 

Voor de l atere wetgeving zijn nog van be
lang het proefschrift van Mr. H . J . W. van 
der Poel van 1923 (besproken door Mr. L. E. 
Visser in Themis 1923, blz. 376) en de ver
handeling van Mr. J. de Jongh over den 
makelaar in onroerende goederen (1935) . 

Om de al of niet juistheid der opvatting 
van de Rechtbank te beoordeelen komt m. i. 
in de eerste pi aats echter de gesch iedenis der 
wetswijzig ingen van art. 62 K . in aanmerking. 

De geschiedenis der wijzigingswet van 5 
Mei 1922 (Stbl. 247) der bepalingen betrnf
fende de makelaardij is merkwaardig. 

In den aanhef der Memorie van Toelichting 
op het wetsontwerp (zitting 1920- 1921 - 502) 
kon Minister Heemskerk aanvangen met de 
woorden:' ,,Reeds meer dan vijfti g jaar, kan 
men aannemen, bestaat er eenstemmigheid in 
de opvatting, dat aan het beroep van make
laar het ambtel ij k karakter, gevolg van de 
aanstelling van overheidswege, dient te wor
den ontnomen." 

Dit stemt overeen met hetgeen de Vereeni
ging "Handelsrecht" in haar bovenvermeld 
geschrift betoogde, en met het ontwerp van de 
Staatscommissie voor de Burgerlijke Wetge
ving. 

S lechts een begripsbepaling van "makelaar" 
bleef in het ontwerp behouden, welke echter 
in geen enkel opzicht afbreuk deed aan het 
beginsel , dat het makelaarschap een vrij be
roep zou zij n. 

Aanvankelijk liep de behandeling in · de 
Tweede Kamer naar den wensch des Minis
ters, en blijkens de Memorie van Antwoord 
(zitting 1921- 1922-94) kon Z.Exc terecht 
opmerken , dat de algemeene strekking van 
het ontwerp waardeering vond. 

Van makelaarszijde kwam verzet, ee·n verzet 
dat invloed uitoefende, want eenige maanden 
na de verschijning der Memorie van Antwoord 
stelde de Commiss ie van Rapporteurs een 
amendement op het ontwerp voor, waardoor 
art. 62 K . weer een geheel ander karakter 
kreeg (zitting 1921-1922-94) n°. 6). 

Beëediging werd weer voorgesteld , en dat 
wel onder vee l strengere e ischen dan de wet 
tot heden kende. 

De mondelinge behandeling in de Tweede 
Kamer op 22 Feb1·uari 1922 (Handelingen 
Staten Generaal 1921- 1922-II, blz. 1608 vlg.) 
deed uitkomen, dat de makelaar wel een vrij 
beroep zou uitoefenen, doch dat er voor ge
zorgd moest worden, dat dit bernep werd uit
geoefend door behoorlijke en bekwame per
sonen . Ten e inde dit te bereiken stelde het 
amendement eischen aan de toelating. Ten 
slotte is een gewijzigd amendement aangeno
men, waar in die eischen in hoofdzaak gehand
haafd bleven. 

In de Eerste Kamer betoogde de Minister 
van Justitie in zijn nota over het Eindverslag 
(Eerste Kamer, zitting 1921-1922, 94 n °. 
171a) , dat de makelaarseed het karakter van 
vrij beroep niet aantastte, en maakte een ver
gelijking met de toelating tot de advocatuur. 

Bij de opheffing van de onderscheiding 
tusschen handelsdaden en n iet-handelsdaden 
en kooplieden en niet-kooplieden, kwam het 
onderwerp - niet in der.zalfden vorm - t,,r 
sprake. Het ontwerp van wet (zitting 1932-
1933, 253, n°. 2) stelde een wijziging in de 
begripsbepaling van "makelaar" voor, om 
zekerheid · te brengen, dat de makelaar een 
bedrijf uitoefende. 

De Wet van 2 Juli 1934, S. 347, stelt dan 
ook geen andei·e of nieuwe eischen vool" de 
toelating. 

Ik vermeldde de geschiedenis van art. 62 
K. eenigsz ins uitvoerig, om daaruit gronden 
te mogen afleiden voor mijn opvatting, dat 
een makelaar wel a ls een advocaat een vrij 
beroep uitoefent, doch, dat hij daartoe een 
toelating krachtens de wet noodig heeft. 
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Zonder die toelating valt iemand die han
delingen verricht behoorend tot het terrein 
des makelaars dus onder de strafbepaling van 
art. 436 Sr., het artikel, dat strekt ter ver
vanging van de strafbepalingen tegen het 
uitoefenen van beroepen zonder de vereischLc 
toelating in onderscheidene wetten verspreid. 

Uit het hierboven vermelde volgt, dat ik 
van meening ben, dat "beroep uitoefenen" in 
art. 436 Sr. een term is, welke, in dit geval 
mede omvat het "een bedrijf van maken" uit 
art. 62 K. 

Tijdens de behandeling van het ontwerp der 
wet van 2 Juli 1934, S . 347, is herhaaldelijk 
gesproken over het verschil tusschen "be
drijf" en "beroep". Ik kom tot de slotsom, 
dat die grenzen niet scherp getrokken zijn en 
ook moeilijk kunnen worden. Zelfs achtte de 
Minister van Justitie het waarschijnlijk, dat 
over de vraag, of iemand bij wijze van bedrijf 
zaken doet, of hij enkel een beroep uitoefent, 
dan wel ook een bedrijf, processen zullen ont
staan en ging niet in op den wensch van het 
Eerste Kamerlid Mr. Basse van Ysselt een 
mondelinge begripsbepaling van "bedrijf" te 
geven . 

De uiteenzetting van genoem d Kamerlid is 
ook voor deze zaak van groot belang (Hande
lingen Eerste Kamer - 27 Juni 1934 - zit
ting 1933- 1934 I , blz. 587 vlg.). 

M.i. oefent de makelaar zijn bedrijf als 
beroep uit, en is dus, gezien art. 62 K. de 
toelating ertoe aan bepaalde wettelijke voor
schriften onderworpen. 

Ik concludeer derhalve , dat het vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Haarlem van 10 0ctober 
1935 worde vernietigd zonder verdere gevol
gen voor den betrokkene. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
0. dat aan genoemden Franken bij inle i

dende dagvaarding is te laste gelegd, <lat hij , 
enz. (zie vordering Adv. -Gen. ); 

0. dat de Rechtbank dat telastegelegde niet 
bewezen heeft geoordeeld op grond, dat geen 
wettelijke bepaling toelating vordert tot de 
uitoefening van het beroep van makelaar en 
dat dit evenmin het geval was in of omstreeks 
de maand April 1935 ten tijde, dat volgens 
de dagvaard ing de verdachte het hem ten 
laste gelegde zou hebben gepleegd; dat welis
waar art. 62 K. tot makelaars in den zin der 
wet stempelt slechts diegenen, die het daar 
omschreven beroep uitoefenen, na door de 
Arr.-Rechtbank als makelaar te zijn beëedigd, 
doch dat uit genoemde wetsbepaling geenszin 
volgt, dat in het algemeen de werkzaamheden, 
die tot het beroep van den makelaar behooren 
- bepaaldelijk het tegen genot van loon of 
provisie overeenkomsten afsluiten op order en 
op naam van personen, tot wien een vaste 
betrekking niet bestaat - zijn voorbehouden 
aan hen, die als makelaar beëedigd zijn; dat 
clan ook aan de bedoelde beëediging het ka
rakter van eene toelating tot de uitoefening 
van het beroep van makelaar, welke tot het 
verrichten van de bij art. 62 K. aangegeven 
werkzaamheden is gevorderd, niet kan worden 
toegekend; 

0. dat tegen die overwegingen door requi
rant is aangevoerd, dat reeds vóór de wijzi
gingen van art. 62 K. bij de wetten van 1922 
en 1934 ook andere wetten den "makelaar" 
zonder meer kenden, zooals b.v. volgt uit artt. 
447, 456, 1124 en 1201 B. W., waaruit re
quirant afleidt, dat reeds toen onder .,make
laar" moest worden verstaan wat het destij ds 
geldende art. 62 K. er mee bedoelde, n .l. een 
persoon, die een beroep uitoefende, waarvoor 
een toelating vereischt was, terwijl requirant 
voorts verwijst naar verschillende geschriften 
over dit onderwerp, en, na de ge chiedenis der 
wijzigingswet van 5 Mei 1922, S. 247, te 
hebben nagegaan, daaruit afle idt, dat een 
makelaar wel, evenals een advocaat, een vrij 
beroep uitoefent, doch dat hij daartoe een 
toelating krachtens de wet noodig heeft, en 
dat iemand, die zonder die toelating hande
lingen verricht, behoorende tot het terrein 
des makelaars, dus valt onder de strafbepaling 
van art. 436 Sr., daar de makelaar zij n bedrijf, 
omschreven in a rt. 62 K ., als beroep uit,· 
oefent; 

0. dienaangaande: 
dat het W. v. K., zooals dit oorspronkelijk 

luidde, uitdrukkelijk naast elkaar erkende -
in art. 62 - de tusschenhandelaars, door het 
openbaar gezag als makelaar aangesteld en 
door de Arr.-Rechtbank beëedigd, en - in 
art. 63 - de tusschenhandelaars, die niet al
zoo zijn aangesteld, aan welke onderscheiding 
dit verschil werd verbonden, dat de hande
lingen van laatstbedoelden "geen verder ge
volg hebben, dan hetgeen uit de overeen
komst van lastgeving voortspruit", terwijl a l
leen ten aanzien van eerstbedoelden golden de 
voorschriften, vervat in artt. 65-73, .waarbij 
hun bij de uitoefening van hun beroep bij 
zondere verplichtingen werden opgelegd, en 
aan hun bij art. 68 bedoelde aanteekeningen 
zekere bewijskracht werd toegekend; 

dat sedert de wetswijziging van 1922 in de 
desbetreffende afdeeling van het W. v. K. 
nog slechts sprake is van hen, die, na door de 
Rechtbank tot de beëediging als makelaar te 
zijn toegelaten, den eed a ls zoodanig hebben 
afgelegd, doch uit de geschiedenis van de tot
standkoming dier wijziging geenszins blijkt 
van de bedoeling om, in afw ij king van den 
bestaanden toestand, voortaan te verbieden, 
dat personen, die niet in voege als voormeld 
zijn beëedigcl , hun beroep maken van hande
lingen als in het thans geldende art. 62, lid 1 
K. omschreven, hoedanig verbod dan ook in 
geen enkele wetsbepaling uitdrukking heeft 
gevonden; 

dat derhalve voor het a ls beroep verrichten 
van zoodanige handelingen een toelating a ls 
bedoeld bij art. 436 Sr. niet wordt gevorderd, 
en het ontbreken der beëediging ook thans 
nog slechts beteekent, dat hij, die het beroep 
aldus uitoefent, niet is "makelaar", en dus 
niet valt onder de voorschriften, door de wet 
bepaaldelijk aan het bezit van die hoedanig
he id verbonden; 

dat dus de aangevoerde grieven niet juist 
zijn; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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6 December 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 73; Wet R. 0. 
art. 99). 

De grief, dat het bestreden vonnis ge
heel ongemotiveerd is, mist feitelijken 
grondslag. Mocht req. willen klagen , dat 
de aangevoerde gronden de beslissing niet 
kunnen dragen, dan stuit deze grief af op 
het bepaalde bij art. 99 lid 2 Wet R. 0. 

Ten onrechte meent req., dat het ge
bruik van de loods van req. als kampeer
inrichting niet zou zijn bewoning in den 
zin van art. 73 der Woningwet. H et be
grip "bewoning" omvat toch in het ge
wone spraakgebruik - waarvan art. 73 
niet heeft willen afwijken - mede het 
tijdelijk kampeeren, dat is het tijdelijk 
bezigen tot huisvesting van een loods, zoo
dat het kippenhok van req., - dat is te 
beschouwen als een inrichting, soortgelijk 
aan een loods - volkomen valt onder de 
in art. 73, lid 1 genoemde inrichtingen. 

Op het beroep van J . J. B., pluimveehouder 
te Maartensdijk, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van het Kantongerecht te Utrecht 
van 16 Juli 1937, waarbij requirant schuldig 
verklaard is aan "zonder schriftelijke vergun
ning van Burgemeester en Wethouders eene 
inrichting als bedoeld in het eerste I id van 
art. 73 der Woningwet, welke niet aan het 
Rijk, de provincie of de gemeente behoort, ter 
bewoning afstaan" met aanhaling der artt. 
73 en 65 der Woningwet, terwijl in verband 
met de geringe beteekenis van het feit en de 
omstandigheden, waaronder het is begaan, be
paald is , dat geen straf zal worden toegepast. 

De Hooge Raad, enz. : 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon BakP-; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, inhou
dende, dat art. 73 der Woningwet verkeerd is 
toegepast, daar requirant slechts een loods 
(kippenhok) aan een vereeniging heeft ver
huurd ten gebruike als kampeerinrichting ge
durende de weekeinden, welk gebruik niet is 
" bewoning" terwijl overigens het bestreden 
vonnis geheel ongemotiveerd is; 

0 . dat bij het bestreden vonnis, - met qua
lificatie als voormeld, - is bewezen verklaard 
het aan requirant telaste· gelegde, luidende: 
dat hij op of omstreeks 13 Juni jongstleden, 
te Maartensdijk op een bij hem in gebruik 
zijnd terrein, gelegen aan de "Hollandsche 
Rading" W. Z ., zonder schriftel ijke vergun
ning van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente een inrichting, a ls bedoeld in art. 
73 der Woningwet (een ter tijdelijke bewoning 
bestemd kippenhok, toebehoorende aan hem, 
verdachte, althans niet behoor-ende aan Rijk, 
provincie of gemeente), ter bewoning heeft 
a fgestaan door alstoen aldaar die inrichting 
ter beschikking te stellen van een vereeniging, 
ten einde te dienen als kampeer-gelegenheid 
voor de leden dier vereeniging gedurende de 
weekeinden, als hoedanig die inrichting als
toen al daar dan ook door een aantal personen 
werd gebezigd; 

0. dat die bewezenverklaring steunt op: 
I. de door requirant ter terechtzitting afge

legde verklaring, 

en II. den inhoud van het ambtseedig pro
ces-verbaal, een en ander opgenomen in de 
aanteekeningen van het monde! ing vonnis; 

Wat nu het middel betreft: 
0. dat de grief, dat het bestreden vonnis 

geheel ongemotiveerd is, feitelijken grondslag 
mist blijkens het hiervoor overwogene, terwijl, 
mocht requirant bedoelen te klagen, dat de 
aangevoerde gronden de beslissing niet kun
nen dragen, deze grief afstuit op het bij art. 
99 der Wet R. 0. 2de lid bepaalde; 

0. dat ook de grief, dat het gebruik van de 
loods van requirant als kampeerinrichting niet 
zou zijn "bewoning" in den zin van art. 73 
der Woningwet, faalt; 

dat toch het begrip "bewoning" in het ge
wone spraakgebruik, waarvan art. 73 niet 
heeft willen afwijken, - mede omvat het tij
delijk kampeeren in, dit is het tijdel ij k bezigen 
tot huisvesting van, een loods, zoodat het kip
penhok van requirant, - dat is te beschouwen 
a ls een inrichting, soortgelijk aan een loods, -
volkomen valt onder de in het eerste Jid van 
art. 73 genoem de inrichtingen; 

0. dat het middel dus in geen zijner grieven 
tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van L ier.] 

(N. J.) 

7 D ecember 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39). 

Aan het feit, dat de minderjarige krank
zinnige, toen de rechterlijke machtiging 
werd aangevraagd, ingevolge art. 78 
B. W. woonplaats had in de gemeente A., 
kan niet afdoen de omstandigheid, dat de 
patiënt, vóórdat zijn vader de gemeente 
B. metterwoon verliet, aanvankelijk werd 
opgenomen in een "aangewezen inrich
ting", zulks te m inder omdat ter zake 
van deze opneming geen verklaring, als 
bedoeld in art. 39 4e lid, was gedaan door 
een door de Kroon aangewezen deskun
dige. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Cornelia 
Wink; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
17 November 1937, n°. 459; 

Op de voordracht van Onzen Minister v&n 
Binnenlandsche Zaken van 3 December 1937. 
n°. 12266 , afd. Armwezen; 

0. dat Cornelia Wink, geboren te Vlissin
gen op 17 Nov. 1918, op 3 ov. 1936 voor 
rekening van de gemeente Haarlem, waar 
haar vader toenmaals woonachtig was , werd 
opgenomen in het, in den zin van art. 7 der 
wet tot regeling van het Staatstoezicht op 
Krankzinnigen aangewezen Sint Anton ius-ge
sticht te Leur, waarna de patiënte krachtens 
daartoe op 12 Juni 1937 verleende rechter
lijke machtiging op 16 Juni daaraanvolgend 
werd overgebracht naar het krankzinnigenge
sticht "Coudewater" te Rosmalen ; 
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dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiënt.e in laatstgenoemd 
gesticht geschil is ontstaan; 

dat burgemeester en wethouders van Haar
lem, in verband met de omstandigheid, dat 
rle vader der patiënte op 16 Februari 1937 
uit de gemeente Haarlem is verhuisd naar de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
van meening zij n, dat de kost.en van verple
ging van de patiënte in het krankzinnigenge
sticht, overeenkomstig het bepaalde in het 
eerst.e lid van art. 39 der Armenwet, moeten 
worden voldaan uit de kas der gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, aangez ien 
de patiënte ingevolge het bepaalde in art. 78 
B. W. ten tijde, dat de rechterlijke machti
g ing werd aangevraagd, woonplaats had in 
die. gemeent.e; 

dat burgemeester en wethouders van Haar
lemmerliede en Spaarnwoude er bezwaar 
t.egen maken om de evenbedoelde verpleeg
kosten ten laste van hunne gemeente te 
brengen, aanvoerende, dat, zooals uit art. 39, 
le lid en 3e lid, der Armenwet blijkt, voor 
de verpleegkosten van een krankzinnige die 
gemeent.e aansprakelijk is t.e st.ellen, waar, 
wanneer het de plaatsing van een krankzin
nige in een krankzinnigengesticht betreft, de 
verpleegde woonplaats had ten t ijdei, dat de 
rechterlijke machtiging werd aangevraagd, en, 
wanneer het de plaatsing in t'lene "aangewezen 
inrichting" betreft, waar de verpleegde woon. 
plaats had op den datum van afgifte van de 
geneeskundige verklaring; dat het in ieder 
geval niet de bedoeling der Armenwet kan 
zijn om een kraukzinnige, die aanvankelijk 
voor rekening van de gemeent.e A . werd ver
pleegd in een aangewezen inrichting, ten aan
zien van de kosten van verpleging in con 
krankzinnigengesticht voor rekening der ge
meent.e B. te laten komen, wanneer tusschen
tijds de woonplaats van dien krankzinnige in 
den zin van a rt. 78 B. W. van de eene ge
meent.e naar de andere is overgebracht; dat 
de Armenwet er anders toe zou leiden, dat de 
aanvankelijk met de betaling van de kosten 
belaste gemeent.e de deur openhoudt om mo
gelijk te een iger tijd de verpleegkosten op 
eene andere gemeente af t.e schuiven; 

0. dat, bl ijkens de stukken, de patiënte toen 
de recht.erlijke machtiging, om haar in een 
gesticht te plaatsen, werd aangevraagd, inge
volge art. 78 B. W. woonplaats had in de 
gemeent.e Haarlemmer] iede en Spaarnwoude, 
a lwaar haar vader op 16 Februari 1937, ko
mende uit de gemeente Haarlem, zich had 
gevestigd; 

dat derhalve krachtens het bepaalde in art. 
39, eerste lid , der Armenwet de kosten van 
verpleging van de patiënt.e uit de kas van 
deze gemeent.e behooren t.e worden voldaan; 

dat hieraan niet kan afdoen de omstandig
he id , dat de patiënt.e op 3 Nov. 1936, dus vóór
dat haar vader de gemeente Haarlem metter
woon verliet, aanvankelijk werd opgenomen 
in het, in den zin van art. 7 der wet tot rege-
1 ing van het Staatstoezicht op krankzinnigen 
aangewezen Sint Antonius-gesticht te Leur, al
reeds omdat ter zake van deze opneming geen 
verkla ring, a ls bedoeld in art. 39, vierde I id , 
der Armenwet was gedaan door een ·Joor Ons 
aangewezen deskundige; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude aan te wijzen als de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Cornelia Wink, 
voor de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ig 
belast enz. 

(A. B.) 

9 D ece1nber 1937. KONINKLIJK BESLüIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Een geval als bedoeld in art. 40 doet 
zich niet voor, waar de behoeftige wel 
door de gemeentelijke instelling voor 
maatschappelijken steun in de gelegenheid 
is gesteld naar elders te verhuizen, doch 
n iet is aangetoond, dat die instelling op 
ontoelaatbare wijze op het vertrek van 
het gezin naar elders zou hebben aange
stuurd en veeleer moet worden aangeno
men, dat het in de eerste plaats, zoo niet 
uitsluitend, het aan den behoeftige ge
geven geneeskundig advies, zich elders te 
vestigen, is geweest, dat hem tot verhui
zing heeft bewogen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschi l over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gez in 
M. Steenis; 

Den Raad van Stat.e, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Nov. 1937, n°. 468; 

Op de voordracht van Onzen Minist.er van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Dec. 1937, n° . 
12263, afd. Armwezen; 

0. dat M. Steenis, die in dienst van Philips 
te Eindhoven overspannen was geraakt en 
daarna eenigen tijd te Vught was verpleegd, 
op medisch advies in J an. 1937 met zijn ge
zin naar Groot-Ammers, waar familie van 
zijne vrouw woonde, is verhuisd, waartoe hij 
in staat werd gesteld door de Gemeentelijke 
Inst.elling voor Maatschappelijken Steun, te 
Eindhoven, door welke instelling hem f 57, 
álsmede de verhuiskosten zijn verstrekt; dat 
hij, te Groot-Ammers aangekomen, al spoedig 
genoodzaakt was, bij het gemeentebestuur on
dersteuning te vragen; 

dat burgemeester en wethouders der gemeen
te Groot-Ammers van oordeel zijn, dat- goede 
redenen bestaan, om aan te nemen, dat tot 
de komst van Steenis naar hunne gemeente 
eenige invloed vanwege de gemeentelijke In
stelling voor Maatschappelijken Steun, te Eind
hoven, heeft meegewerkt, en dat ingevolge 
art. 40 der Armenwet de kosten van onder
steuning van het gezin Steenis moeten worden 
gedragen door de gemeente Eindhoven, waar
toe zij nog aanvoeren , dat Steenis eerst is 
vertrokken, nadat hem van de zijde van de 
genoemde Instelling op zijn herhaald verzoek 
was toegezegd, dat hij gesteund zou worden, 
waa,·heen hij zich ook begaf; dat, ook al zou 
in dit geval het initiatief tot de verhuizing 
van den armlastige zijn uitgegaan, een ge
meentebestuur onder a lle omstandigheden een 
verhuizing maar niet heeft te bevorderen ; 
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dat de Gemeentelijke Instelling voor Maat
schappelijken Steun te Eindhoven wist, dat 
Steenis ook in zijne nieuwe woonplaat steuu 
zou behoeven; 

dat burgemeester en wethouders van Eind
hoven daarentegen hier voor toep::issing vàn 
art. 40 der Armenwet geen aanleiding acht~n, 
zulks in overeenstemming met het gevoelen 
van het Bestuur der Gemeentelijke In te!J iug 
voor Maatschappelijken Steun te Eindhoven, 
dat ter zake aanvoert, dat het volgens verkla
ring van Dr. A. Mooij voor de gezondheid 
van M. Steenis gewenscht was, dat hij na::ir 
een landelijke omgeving verhuisde; dat zijne 
schoonmoeder en de overige familie van zijn 
vrouw te Groot-Ammers woonde; dat hij bij 
de voormelde Instelling een aanvrage om 
steun deed, ten einde te kunnen verhuizen; 
dat hem gezegd is, dat omtrent ondersteuning 
aan hem door de gemeente Groot-Ammers 
geen toezegging kon worden gedaan; dat hij 
eerst na herhaald verzoek geldel ijk tot de 
verhuizing in staat is gesteld ; 

0. dat weliswaar Steenis door de Gemeen
telijke Instelling voor Maatschappelijken 
Steun te Eindhoven geldelijk in de gelegen
heid is gesteld, met zijn gezin naar Groot
Ammers te verhuizen, doch dat niet kan ge
zegd worden, dat hierdoor van de zijde van 
die Instelling op de komst van het bedoelde 
gezin te Groot-Ammers invloed is uitgeoefend, 
welke tot toepass ing van het bepaalde bij het 
tweede lid van art. 40 der Armenwet zou be
hooren te le iden; 

dat toch niet is aangetoond, dat de genoem
de Instelling op ontoelaatbare wijze op het 
vertrek van het gez in Steenis naar Groot
Ammers zou hebben aangestuurd; 

dat veeleer moet worden aangenomen, dat 
het in de eer te plaats, zoo niet uitsluitend 
het aan Steenis gegeven geneeskundig advies, 
zich elders te vestigen, is geweest, dat hem 
heeft bewogen, uit Eindhoven naar Groot
Ammers te verhuizen; 

Gez ien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren , dat een geval, a ls bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit gesch il geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

13 December 1937 . ARREST van den Hoo
gen Raad. (Reglement op de wegen van 
Zuid-Holl and art. 7; Sr. art. 23). 

Het betoog van req., dat lid 4 van art. 
7 van het Reg!. op de provinciale wegen 
van Zuid-Holl and (bepalende, dat de in 
dit artikel bedoelde vergunniugen om 
van de provinciale wegen gebruik te ma
ken en tot het maken van uitwegen niet 
worden geweigerd en dat aan die ver
gunningen geen voorwaarden worden ver
bonden, indien door deze weigering of 
voorwaarden verkregen rechten zouden 
worden aangetast) zonder beteekenis zou 
zijn voor de vraag of voormelde verbods-

bepaling al dan niet verbindend is, faalt, 
daar de bepalingen in onderling verband 
moeten worden gelezen en het voorschrift 
van art. 7 in zijn geheel genomen, niet 
ook de uitoefening van een bestaand 
recht van erfdienstbaarheid van uitweg 
afhankel ijk stelt van een door Geel. Staten 
naar goedvinden te verleenen vergunning, 
integendeel , bij bestaan van zoodanig 
recht, aan dat College de bevoegdheid 
ontzegt door het weigeren der vergunning, 
of door het stellen van voorwaarden, dat 
recht aan te tasten. 

Ambtshalve: De bepaling in het bestreden 
vonnis, dat de opgelegde boete "bij ge
breke van betaling worde vervangen door 
hechtenis van een dag" is m strijd met 
art. 23 Sr. 

Op het beroep van A. de H . v. D., land
bouwer te Oude Tonge, requ irant van cassatie 
tegen een vonnis van den Kantonrechter te 
Sommelsdijk van 23 April 1937, waarbij requi
rant ter zake van "het in de Provincie Zuid
Holland zonder vergunning verleend door of 
vanwege Gedeputeerde Staten dier Provincie 
van een provincialen weg gebruik maken tot 
het behouden van een uitweg", met aanhaling 
van de artt. 1 lid 2, 7 li d 1 en - lees: aan
hef en - onder b, 23 onder a, - lees: aanhef 
en onder a - van het Reglement op de pro
vinciale wegen iu de Provincie Zuid-Holland, 
23 en 91 Sr ., is veroordeeld tot een geldboete 
van vij ftig cent, met bepaling dat deze boete 
bij gebreke van betaling worde vervangen 

.door hechtenis van een dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Art. 7 van het Reglement op de P rovi nciale 
Wegen in Z uid-Holland verbiedt in lid 1 -
voorwover ten dezen van belang - om, zon
der vergunning van Gedeputeerde Staten, van 
de provinciale wegen gebruik te maken: ... .. . b. 
tot het maken en behouden van uitwegen en 
andere verbindingen en het verbreeden van 
bestaande uitwegen, met inbegrip van de daar
toe noodige werken aan of op den berm of in 
de bermsloot en aan de beplanting, terw ij l lid 
4 van genoemd arti kel lu idt : ,,De in dit 
artikel bedoelde vergunningen worden niet 
geweigerd, en aan bedoelde vergunningen wor
den geen voorwaarden verbonden, indien 
door deze weigering en door deze voorwaarden 
verkregen rechten zouden worden aangetast." 

Bij het bestreden schriftelij k vonnis werd ten 
laste van requirant bewezen verklaard: ,,dat 
hij te Oude Tonge op 2 Juli 1936 zonder 
eenigerlei door of vanwege de bevoegde Gede
puteerde Staten daartoe verleende vergunning 
van den zich tusschen Oude Tonge en Som
melsdijk uitstrekkenden weg voor beperkt ge
bruik, welke door de provincie Zuid-Holland 
tot openbaren weg was bestemd, gebruik heeft 
gemaakt tot het behouden van een uitweg van 
het kadastraal bekende perceel gemeente Oude 
Tonge, Sectie C nummer 2588 naar of op 
vermelden weg", en requirant werd deswege, 
met toepassing van voormelde bepaling en van 
het, de strafbedreiging inhoudend art. 23 on
der a van genoemd Reglement veroordeeld tot 



1937 13 DECEMB E R 460 

betaling van eene geldboete van vijftig cent, 
met bepaling dat deze boete bij gebreke van 
betaling, worde vervangen door hechtenis van 
een dag. 

H et vonnis bevat de verwerping van een 
vijftal, door requirant in het midden gebrach
te, weren, waarvan thans nog alleen van 
bel ang zijn, de tweede, luidende, dat art. 7 
lid 1 en onder b van voormeld Reglement 
verb indende kracht mist, omdat op grond van 
dat artikel Gedeputeerde Staten der P rov incie 
Zuid-Holland de uitoefening der erfdienstbaar
heid van uitweg, welke sedert onheugelijke 
t ijden ten behoeve van het ter dagvaarding 
vermeld perceel en ten laste van den bij dag
vaarding vermelden provincialen weg is ge
vestigd , afhankelijk wuden kunnen stell en 
van het hebben eener publiekrechtelijke ver
gunning en de uitoefening van dat zakelijk 
recht wuden kunnen opheffen, en de vijfde, 
houdende, dat de voormelde uitweg wel hon
derden jaren ter plaatse aanwezig is. De voor
noemde tweede weer is door den K antonrech
ter verworpen, op grond, dat door voormeld 
art. 7 1 id 1 en onder b verdachte wel in zijn 
bevoegdheid om van zijn zakelijk recht gebru ik 
te ma ken, kan worden beperkt, doch dat recht 
in verband met het bepaalde in lid 4 van voor
meld art. 7 niet kan worden opgeheven, en 
de voor;nelde vijfde weer, op grond, dat de 
daarbij genoemde omstandigheid aan de nood
zakelijkheid van een vergunning niet afdoet. 

Bij schriftuur worden beide genoemde weren 
gehandhaafd en in verband daarmede a ls ge
schonden of verkeerd toegepast voorgesteld 
art. 7 van het meerbedoelde R eglement, art. 
134 der Grondwet en de artt. 130 en 140 der• 
Provinc ia le W et. 

Als toe! ich t ing van dit middel van cassatie 
geeft de schriftuur het navolgende : ,,\Vel is 
waar kan een erfdi enstbaarheid van uitweg, 
a ls niet-voortdurend servituut, naar het B. 'vV. 
door verjaring niet ontstaan, doch in het vroe
gere recht bestond dit beginsel niet. De uit
weg - als gesteld , honderden jaren bestaande 
- dateert van vóór de werking van het B. W . 
en wordt beheerscht door het recht van den 
t ijd van het ontstaan van de erfdienstbaarheid. 
Dit nu bracht mede, dat uitoefening boven 
menschenheugen is {volgens het gestelde aan
wezig) gehouden wordt voor constitutie en dus 
een recht van erfdienstbaarheid doet ontstaan. 
Verwezen worde naar de Inleiding van Hugo 
de Groot en de aanteeken ingen daarop in de 
ui tgave van Van Apeldoorn (1925) deel U, 
blz. 215. 

Adressant stelt dus te zijner verdediging een 
burgerl ij k recht te hebben, te weten het rech t 
van erfdienstbaarheid van uitweg. 

Van zoodanig recht vermag een provinciale 
verordening, gelijk het R eglement is, de uit
oefening n iet afhankelijk te stellen van het 
hebben van een publiekrechtelijke vergunning. 
De vaste rech tspraak is in dezen zin gevestig!il . 

E en provinciale verordening, de uitoefening 
van een burgerlijk recht afh ankelijk stell end 
van een vooraf door of vanwege Gedeputeerde 
Staten te verleenen vergunning, heft de uit 
het burgerlijk recht voortvloeiende bevoegd
heid om van zijn recht gebruik te maken op. 
De verordenende Provincie is daartoe niet 

bevoegd en de door haar gemaakte bepaling 
is niet verbindend. 

H et gevolg hiervan is, dat de aanliggende 
servituutgerechtigde een vergunning niet be
hoeft en overtreding van de niet-verbindende 
verbodsbepaling niet strafbaar is. 

H et is duidelijk, dat het vonnis de hier ge
voerde verdedi g ing niet heeft weerlegd. De 
theoretische beschouwing dat door het bewuste 
artikel der verorden ing de gerechtigde wel in 
zijn gebruik van zijn recht kan worden be
perkt, doch dat rech t niet kan worden opge
heven {op lid 4 van het artikel wordt hier
onder nog teruggekomen - in het onderhavig 
verband heeft dit lid ech ter geen beteekenis) , 
- is een petitio principii. Die beschouwing 
toch komt hierop neer, dat een bepaling in 
een verordening slech ts een beperkende, en 
niet een opheffende beteekenis kan hebben , 
omdat zoodanige opheffende beteekenis de 
bepaling onverbindend wu doen zijn. 

Lid 4 van het artikel bepaalt , dat de ver
gunning niet wordt geweige rd en aan haar 
geen voorwaarden worden verbonden, indien 
daardoor verkregen rechten zouden worden 
aangetast. 

Dit moge beteeken is hebben voor het vierde 
verdedigingsmiddel , het heeft dit niet voor 
de hierboven besproken vraag of de verbods
bepaling a l of niet verbindend is. Eerst indien 
men de verbindendheid aanneemt, wu het 
hebben van een vergunning vere ischt zijn en 
kan de vraag rijzen of de weiger ing van ver
gunn ing of de voorwaarden, welke aan de 
vergunning worden verbonden, in strijd zij n 
met lid 4 van art. 7 van het Reglement. 

De hier ontvouwde bezwa ren tegen het be
streden vonn is schijnen mij niet doeltreffend. 
De stelling, dat eene provincia le verordening 
de uitoefening van een burgerlijk recht, 1,ier 
het recht van erfdi enstbaarheid van u itweg, 
niet a fh ankel ijk vermag te stell en van een 
publiekrechtelijke vergunning, immers daar
door de uit dat burgerlij k recht voortvloeiende 
bevoegdheid om van zijn recht gebruik te 
maken opheft, moge in het algemeen, waar 
eene vergunning wordt vere ischt, welke naar 
believen ka n worden verleend of geweigerd, 
ju ist zijn, in het onderhavige geval gaat zij, 
naar het mij voorkomt, niet op, nu lid 4 van 
art. 7 van het toegepaste R eglement wo na
drukkelijk mogelijk tot uitdrukking brengt, 
dat geenerlei aantasting van verkregen rechten 
wordt beoogd, door te bepalen, dat vergun
ningen , als bedoeld , niet worden geweigerd en 
daaraan geene voorwaarden worden verbon
den, indien door die weigering en door die 
voorwaa rden verkregen rechten zouden worden 
aangetast. Ik heb mij dan ook afgevrnagd, of 
het verwijt tegen des Kantonrechters weerl eg
ging van het bedoel de verweer, a ls zoude 
daarin eene "petitio pr incipii " zijn gelegen, 
niet well icht meer verdiend ware te richten 
tegen de in de schriftuur vervatte beschou
wingen, welke immers, in p laats van de be
palingen van art. 7 van het Regl ement in haar 
geheel te lezen, blijkbaar in strijd met ha ren 
opzet en hare strekking, deze verordening in 
twee, los van elkander staande, deelen splitsen 
en zoodoende, m. i. ten onrechte, aan de daar
bij vereischte vergunning toekennen eene op-
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heffende werking ten aanzien van bestaande 
burgerlijke rechten, waal' duidelijk niet anders 
is beoogd en uitgedrukt, dan eene beperking 
in de uitoefening van wodanige rechten, 
welke beperking in het algemeen belang, zoo
wel ten opzichte van het recht van eigendom, 
a lsook ten opzichte van alle andel'e burger
lijke rechten, door de lagere wetgevende orga
nen, onder controle van het hooger gezag, mag 
plaats vinden, mits zij slechts niet zoover ga, 
dat zij neerkomt op algeheele opheffing van 
het betrokken recht (vg. van Gel e in Vitringa 
- Verordening en Burgerl ijk Recht -- in 
" Nederlandsch Administratief R echt" 1919 
blz. 447 v. en de aldaar aangehaalde arresten: 
H . R. 10 Oct. 1887 W. 5479; 25 Nov. 1889 
W. 5805; 27 Dec. 1904 W. 8161 ; 15 Juni 
1908 W. 8732; 2 Maart 1917 W. 10185 , als
mede Bool, De Gemeentewet, 1930, bi. 62 en 
63) . I s mijne lezing van Uw arrest van 29 
Juni 1936 (1937 N°. 8) juist, dan heeft Uw 
Raad, naar het mij voorkomt, daarin reeds 
geoordeeld , dat eene "formeele" vergunning, 
als ten dezen voor den bezitter van een ver
kregen recht vereischt, slechts eene geoorloofde 
beperking van zoodanig recht en geensz ins 
opheffing daarvan medebrengt. H et voorge
dragen middel mitsdien ongegrond achtende 
zoude ik willen concludeeren tot verwerping 
van het beroep, ware het niet, dat ik ambts
halve, het volgende meen te moeten opmer
ken. In het bestreden vonnis is bepaald, dat 
de opgelegde geldboete bij gebreke van be
taling zal worden vervangen door hechtenis 
voor den t ijd van één dag, waarbij dus geene 
rekening is gehouden met het in a rt. 23 Sr. 
mede bepaalde, dat ook verhaal op de goede
ren en inkomsten van den veroordeelde is 
toegelaten. Ofschoon nu wel de voorwaarde 
voor de toepassing der vervangende hechtenis 
niet in het vonnis behoeft te worden vermeld, 
doch de rechter slechts den duur daarvan be
hoeft te bepalen (vg. H. R. 9 Febr. 1925 W . 
11353, N. J. 1925, 563), zoo is toch bij ver
melding van die voorwaarde, met het oog op 
de tenuitvoerlegging van het vonnis, volledig
heid wel vereischt, (H. R. 16 Nov. 1925 W . 
11425 , N. J . 1925 , 1193; 7 Juni 1927 W. 
11732, N. J. 1927, 939). Ik concludeer der
halve tot vernietiging van het bestreden von
nis, doch alleen in zoover daarbij is bepaald, 
dat de opgelegde boete bij gebreke van be
tal ing zal worden vervangen do9r hechtenis 
van een dag, en dat de H . R. , rechtdoende 
krachtens art. 105 R. 0. , za l bepalen, dat die 
boete bij gebreke v.an betaling en verhaal zal 
worden vervangen door hechtenis van voor
melden duur, en overigens tot verwerp ing van 
het be roep. 

De H ooge Raad, e nz. ; 
Gehoord het verslag va n den Raadsheer' 

Servat ius · 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requira nt voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: (zie conclusie lid 4); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qualifi
cati e en strafoplegging a ls voormeld, ten laste 
van requirant is bewezen verklaard: ,,dat hij 
(zie conclusie); 

0. dat het vonnis voorts vermeldt, dat de 

raadsman van requirant zes verweermiddelen 
heeft aangevoerd , welke a lle dool' den Kan
tonrechter zijn verworpen , en waarvan thans 
nog van belang zijn: 

het tweede, luidende : dat art. 7 lid 1 en 
onder b van voormeld reglement verbindende 
kracht mist, omdat op grond van dat artikel 
de Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid
Holl and de uitoefen ing der erfdienstbaarheid 
van uitweg, welke sedert onheugl ijke tijden 
ten behoeve van het tel' dagvaarding vermeld 
perceel en ten laste van den bij dagvaarding 
vermei den provincia len weg is gevestigd, af
hankelijk zouden kunnen stell en van het heb
ben oener publiekrechterlijke vergunning en 
de uitoefen ing van dat zakelijk recht wuèen 
kunnen opheffen ; 

en het vijfde: dat voormelde uitweg wel 
honderden ja l'en ter plaatse aanwezig is ; 

welke verweermiddelen door den Kanton
rechter werden verworpen, het tweede: ,, ver
mits door voormeld art. 7 lid 1 en onder b 
verdachte wel in zijn bevoegdheid om van het 
zakelijk recht gebru ik te maken kan worden 
beperkt, doch dat recht in verband met het 
bepaalde in lid 4 van voormeld art. 7 niet kan 
worden opgeheven" ; 

en het vij fde : ,,omdat de daarbij vermelde 
omstandigheid aan de noodzakelijkheid van 
een vergunning n iet afdoet"; 

0. dat, blijkens de toelichting, het middel 
bedoelt tegen die verwerping van genoemde 
twee weren, welke door requirant worden ge
handh aafd, op te komen; 

0 . dienaangaande: 
dat art. 7 van voormeld regl ement onder 

meer inhoudt : 
lid 1: ,,Het is verboden, zonder vergunning, 

verleend door of vanwege Gedeputeerde Sta
ten, van de provinciale wegen gebruik te 
maken"· 

,, b. tC:t het maken en behouden van uit
wegen"; 

en I id 4: ,,De in dit artikel enz. (zie con
clusie lid 1); 

dat bij de toelichting tot het middel wordt 
betoogd, dat vorenaangehaald lid 4 zonder 
beteekenis is voor de vraag, of vool'melde ver
bodsbepaling al of niet ve rbindend is, omdat 
a lleen, indien men de verb indendheid aan
neemt, het hebben van een vergunning ve r
e ischt zou zijn, en eerst dan de vraag kan 
rijzen of wei ge ring van vergunning, of het 
aan de vergunning verbinden van voorwaar
den, in strijd is met voormeld vierde lid; 

dat evenwel de bepalingen van het voor
schrift in onderling verband moeten worden 
gelezen, en dat voorschrift, in zijn geheel ge
nomen, niet ook de uitoefening van een be
staand recht van erfd ienstbaarheid van uit
weg afhankelijk stelt van een door Gedepu
teerde Staten naar goedvinden te verleenen 
vergunning, doch , bij het bestaan van zoo
danig recht, aan Gedeputeerde Staten de be
voegdheid ontzegt door het weigeren der ve r
gunning, of door het ste ll en van voorwaarden, 
dat recht aan te tasten; 

dat de verordening dus uitdrukkelijk voor
schrijft, dat be taande rechten zu ll en worden 
geëerbiedigd, en het middel niet juist is; 

0. ambtshalve: 
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dat de bepaling van het bestreden vonnis, 
dat de opgelegde boete "bij geb reke van be
tal ing worde vervangen door hechtenis van 
een dag" , in strijd is met art. 23 Sr., voor
schrijvende, dat de boete eerst wordt vervan
gen door hechten is, voorwover óók verhaal op 
de goederen en inkomsten van den veroor
deelde achterwege blijft; 

Vernietigt het be treden vonnis voorzooveel 
betreft voormelde bepaling omtrent de ver
vangende hechtenis; 

En te di en aanzien rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. 0.: 

Bepaalt den duur der vervangende hech
tenis op een dag; 

Verwerpt overigens het beroep. 
( . J .) 

13 December 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet artt. 209 en 
221; Alg. Pol.Verord. van Haaksbergen 
art. 25a). 

De bij art. 25a der Alg. Pol.Verord. 
van Haaksbergen den Burgemeester toe
gekende bevoegdheid te beoordeelen, ,,van 
wie het bekend is, dat zij als openbare 
dronkaards bekend staan" [ welke perso
nen dan niet in vergunnings- of verlof
lokalen mogen verblijven of daar worden 
toegelaten] heeft noch een wetgevend 
noch een rechtsprekend karakter, doch 
strekt zuiver tot uitvoering dier verorde
ning, welke uitvoering, daar zij betrek
king heeft op de politie over herbergen 
en tapperijen en dergelijke inrichtingen, 
krachtens art. 221 der Gemeentewet in 
het bijzonder tot de taak van den Burge
meester behoort. Of reg. terecht door den 
Burgemeester is aangewezen als iemand, 
die als openbaar dronkaard bekend staat, 
kan in cassatie niet worden onderzocht. 

Op het beroep van A . te H. , rijwielherstel
ler te Haaksbergen, requirant van cassatie 
tegen een schr iftelijk vonnis van het Kanton
gerecht te Enschedé van 25 Aug. 1937, waarbij 
hij ter zake van "te Haakshe1·gen, niet behoo
rend tot het gezin van den houder der i nrich
ting, terwijl het van hem, ter beoordeeling 
van den Burgemee ter, bekend is, dat hij als 
openbaar dronkaard bekend staat, en zijn 
naam voorkomt op een door den Burgemeester 
gewaarmerkte lij st, welke door of van wege 
den Burgemeester aan den houder de,· inrich
ting is afgegeven, zich bevinden in een voor 
het publiek toegankelijke locali teit van eene 
inrichting, waarvoor een verlof is verleend 
tot den verkoop van a lcoholhoudend n drank, 
anderen dan sterken drank" met aanhaling 
der artt. 25a, 25b, 33 de r Alg. Pol.Verord. 
voor de gemeente Haaksbergen, 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van twee 
gulden, bij niet betaling en verhaal te vervan
gen door één dag hechten is. 

Conclusie van den Adv.-Gen . Berger. 

Post alia : 
Requirant, te wiens laste bij schriftelijk von

nis van den Kantonrechter te Enschede werd 

bewezen verklaard, dat hij 111 de gemeente 
Haaksbergen te Buurse op 25 April 1937, des 
voormiddags omstreeks 11 uur zich hee ft be
vonden in een voor het publiek toegankelijke 
locali te it van een in perceel F 25 gevestigde 
inrichting, waarvoor een verlof A als bedoeld 
in de Drankwet 1931 S. 47 6 was verleend, 
zulks tenvijl hij, verdachte, niet tot het gez in 
van den houder dier inrichting behoorde en 
van hem, naar het oordeel van den Burge
meester van Haaksbergen bekend was, dat hij 
a ls openbare dronkaard bekend stond, tenge
volge waarvan zijn naam voorkwam op een 
door den Burgemeester voornoemd gewaar
merkte lijst, welke door, althans vanwege dien 
Burgemeester, aan den houder dier inrichting 
was afgegeven, werd dientengevolge, met toe
passing van voormelde bepalingen en van art. 
33 der genoemde politieverordening, alsmede 
van de artt. 23 en 91 Sr., veroordeeld tot eene 
geldboete van twee gulden, subsidiair een dag 
hechtenis. 

Blijkens het proces-verbaal van de terecht
zitting van het voormelde Kantongerecht werd 
aldaar door den rijksveldwachter, die den 
requirant op diens eigen verzoek verbaliseer
de, onder meer verklaard, dat hij reeds 25 
jaren te Haaksbergen als rijksveldwachter 
werkzaam is en requirant nimmer drnnken 
heeft gezien. Het is dan ook wel zeer begrij
pelijk, dat requirant, die zich door de plaat
sing van zijn naam op voormelde lijst ver
ongelijkt voelt, moeilijk vrede kan hebben met 
de tegen hem uitgesproken veroordeeling en 
de vernietiging daarvan in cassatie poogt te 
verkrijgen. I k vrees echter dat requirant, 
wiens naam nu eenmaal - hetzij terecht, hetzij 
ten onrechte - op voormelde zwarte lij st voor
komt, in die poging niet zal kunnen slagen. 
Volgens de door hem ingediende schriftuur 
oordeelt requirant de voormelde bepalingen 
van de Politieverordening van Haaksbergen 
onverbindend, omdat daarbij ten onrechte aan 
den Burgemeester zoude zijn opgedragen, a l
thans overgelaten, de beoordeeling wie een 
openbare dronkaard is. H et begrip "openbare 
dronkaard" sluit toch, volgens requirant, in , 
dat -dit alleen slaat op hem, die zich in het 
openbaar meermalen in kennelijken staat van 
dronkenschap heeft bevonden, terwijl deze bij 
art. 453 Sr. strafbaar gestelde overtreding 
a lleen staat ter beoordeeling van den desbe
treffenden competenten Rechter. De artt. 25a 
en 25b der onderwerpelijke verordening geven 
dus, naar requirant meent, aan den Burge
meester der gemeente H aaksbergen eene be
voegdheid , die bij de Wet niet aan dergelijken 
Ambtenaar is opgedragen en die evenmin 
strekt ter uitvoering van de desbetreffende 
verordening. De bevoegdheid, in de desbe
treffende bepalingen aan den Burgemeester 
gegeven, is, vo lgens requirant, eene legisla
tieve en deze is in strijd met de wet. Requi
rant is daarom van oordeel, dat hij ter zake, 
als in de introductieve dagvaarding vermeld, 
niet veroordeeld had mogen worden, doch dat 
hij ontslagen had dienen te worden van a ll e 
rechtsvervolging ter zake der door hem zelf 
met behulp der Rijkspolitie uitgelokte bekeu
ring, zu lks om in deze een uitspraak van den 
Rechter te kunnen krijgen. Door het bestreden 
vonnis acht requirant geschonden, a lthans ver-
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keerd toegepast, o. m. de artt. 25a, 25b j O • 33 
der desbetreffende Politieverordening der Ge
meente Haaksbergen, art. 144 Grondwet, art. 
168 (subsidiair art. 193}, 209 sub a en 221 
der Gemeentewet. Zooals ik reeds te kennen 
gaf, zal het aangevoerde middel m. i. niet tot 
cassatie kunnen le iden. Mocht de ten dezen aan 
den Burgemeester toegekende bevoegdheid in
derdaad zijn van wetgevenden aard, dan ware 
aan requirant toe te geven, dat de veroordee
l ing in strijd zoude zijn met de wet. Art. 169 
der Gemeentewet opent immers wel de moge
lijkheid om bij gemeenteverordening burge
meester en wethouders bevoegd te verklaren 
nadere regels te stellen nopens bepaalde, in 
die verordening aangewezen, onderwerpen, 
doch niet om den burgemeester alleen zoo
danige bevoegdheid te verleenen (v.g. dien
aangaande: Oppenheim-van der Pot, Het Ne
derlandsch gemeenterecht, III bl. 65/G6). In
tusschen komt het mij voor, dat de in dezen 
aan den Burgemeester opgedragen of over
gelaten bevoegdheid om te beoordeelen, van 
welke personen bekend is, dat zij als openbare 
dronkaards bekend staan, geenszins het karak
ter van wetgeving draagt, doch niet a11ders is, 
clan eene bevoegdheid met betrekking tot de 
uitvoering der verordening, welke, als betref
fende de politie over herbergen en tapperijen, 
volgens art. 221 der Gemeentewet, tot de uit
si uitende taak van den Burgemeester behoort. 

De hier in aanmerking komende bepalingen 
der meergemelde politieverordening bevatten 
toch een, door den gemeenteraad uitgevaar
digd, algemeen verbod, dat personen, die a ls 
openbare dronkaards bekend staan, zich be
vinden in de daarbij bedoelde localiteiten, ter
wijl alleen de vraag, of de omstandigheid, 
voor welke de gemeenteraad dit verbod heeft 
uitgevaardigd , zich ten aanzien van eenen 
bepaalden persoon voordoet, aan den burge
meester ter beantwoording is opgedragen of 
overgelaten. Dit komt derhalve neer op be
oordeeling van de vraag, of de algemeene 
verordening in eenig bijzonder geval toepas
selijk is, hetgeen de uitvoering der verorde
ning betreft. Dat met name oone beoordeeling 
van overeenkomstigen aard, als de hier aan 
den Burgemeester toevertrouwde, strekt tot 
uitvoering van de verordening en geene over
dracht van wetgevende bevoegdheid inhoudt, 
heeft Uw Raad dan ook bij verschillende 
arresten uitgemaakt, waarvan ik in het bijzon
der moge aanhalen die van 29 Oot. 1906 W. 
8449; 23 Dec. 1907 W. 8634; 9 Juni 1908 
W. 8728; 28 ov. 1910 W. 9101; 6 Jan. 1919 
W. 10380, N . J . 1919, 233; 28 Juni 1926 W. 
11560, N . J. 1926, 868 en 10 Febr. 1930 W . 
12101, . J. 1930, 508 . 

Dat de vraag, of iemand al s openbare dronk
aard bekend staat, al leen zoude zijn te beoor
deel en door den rechter, gelijk requirant even
eens beweert, kan niet juist zijn , nu de rechter 
immers alleen in voor hem aangebrachte ge
vallen van overtreding van art. 453 W. v. S . 
heeft te beoordeelen, of de ter zake voor hem 
gedagvaarde persoon zich op het tijdstip der 
telastelegging in kenlijken staat van dronken
schap op den openbaren weg heeft bevonden, 
hetgeen natuurlijk allerminst uitsluit eene op
dracht aan het administratief gezag van de 

beoordeeling buiten eenig rechtsgeding, of 
iemand al dan niet, als openbaar dronkaard 
bekend staat. Waar zoodanige beoordeeling 
in het onderhavige geval m. i. bevoegdelijk 
aan den Burgemeester is opgedragen a ls uit
vloeisel van de tot zijnen werkkring behoo
rende uitvoering eener gemeente lijke veror
dening en de beslissing over de vraag, of de uit
voering van die verordening door het bevoegde 
gezag naar behooren heeft pi aats gevonden, 
niet aan de rechterlijke macht is opgedragen, 
zoekt requirant, naar het m ij voorkomt, even
zeer a ls bij den Kantonrechter, tevergeefs ook 
bij Uwen H. R. bescherming tegen eene, door 
hem, hetzij terecht, hetzij ten onrechte, a ls 
onbi llijk gevoelde, adm inistratieve besliss ing. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, inhou
dende: s., althans v. t. van de artt. 25a, 25b, 
j O • 33 der desbetreffende Politieverordening 
der Gemeente Haaksbergen, 144 der Grond
wet, 168 (subsidiair art. 193), 209 sub a en 
221 der Gemeentewet, door requirant, terw ij l 
tegen deze in de laatste 25 jaar nimmer een 
verbaal ter zake van openbare dronkenschap 
is opgemaakt, te veroordeelen wegens over
treding van de artt. 25a en 25b der Alge
meene Politieverordening voor de Gemeente 
Haaksbergen, hoewel die artikelen onverbin
dend zijn, omdat daarbij aan den Burgemees
ter wordt opgedragen, althans overgelaten te 
beoordeelen, wie een openbaar dronkaard is, 
waa rdoor aan den Burgemeester worden toe
gekend bevoegdheden van rechtsprekenden en 
legislatieven aard in strijd met de wet, welke 
bevoegdheden niet behooren tot uitvoering der 
verordening; 

0. dat in de Alg. Pol.Verord. voorkomen 
de navolgende artikelen: 

Art. 25a. Het is den houder van een in
richting, waarvoor vergunning is verleend tot 
den verkoop van sterken drank in het kl e in 
of waarvoor verlof is verleend tot den ver
koop van alcoholhoudenden drank anderen 
dan sterken drank, of diens plaatsvervanger 
verboden in de voor het publiek toegankel ijke 
locali teiten dier inrichting toe te laten of te 
1 aten verblijven, niet tot het gezin van dt'n 
houder der inrichting behoorende personen. 
tegen wie gedurende de laatste 5 jaren meer 
dan eenmaal proces-verbaal wegens openbare 
dronkenschap is opgemaakt en die ter zake 
onherroepel ijk zijn veroordeeld, c. q. de straf
vervolging hebben voorkomen door vrijwillige 
voldoening aan e n voorwaarde a ls bedoeld in 
a rt. 74 Sr., of van wie, ter beoordeel ing van 
den Burgemeeste r, bekend is, dat zij als open
bare dronkaards bekend staan . 

H et bepaalde in het voorgaande I id geldt 
alleen ten aanzien van hen, wier namen voo r
komen op een door den Burgemeester gewaar
merkte lijst, welke door of vanwege den Bur
gemeester aan den houder der inrichting is 
afgegeven. 

De in het voorgaande lid bedoelde lijst moet 
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in een der voor het publiek toegankel ijke loca
liteiten der inrichting niet hooger dan twee 
meter boven den vloer zijn opgehangen . 

Art. 25b . Het is den in het vorig artikel 
bedoelde personen verboden zich te bevinden 
in een voor het publiek toegankelijke loca li
teit van een daar bedoelde inrichting. 

Ingeval zij daa r worden aangetroffen zijn 
zij verplicht op de eerste aanzegging van een 
pol itie-beambte de inrichting terstond te ver
laten. 

0 . dat de bij art. 25a aan den Burgemeester 
toegekende bevoegdheid te beoordeelen, ,,van 
wie het bekend is, dat zij a ls openbare dronk
aa1·ds bekend staan", noch een wetgevend, 
noch een rechtsprekend karakter heeft, doch 
zu iver strekt tot uitvoering dier verorden ing, 
welke uitvoer ing, daar zij betrekking heeft op 
de politie over herbergen en tapperijen en 
dergelijke inrichtingen, krachtens art. 221 der 
Gemeentewet in het bijwnder tot de taak van 
den Burgemeester behoort, terwijl in cas atie 
niet kan worden onderzocht, of requirant te
recht door den burgemeeste r is aangewezen 
a l iemand, die a ls openbaar dronkaard be
kend staat; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan le iden; 

Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

13 Dece1nbe1· 1937. ARREST van den H oo
gen R aad. (Visscherijwet art. 16). 

Klacht dat iedere motiveering in het 
vonn is ontbreekt mi t fe itelijken g rond
slag en klach t, dat de rnotiveering onvol
doende is, kan op grond van art. 99 , lid 2 
Wet R. 0. niet ten toetse komen. 

A l Iaat het vonn is zich daarover niet 
uitdrukkelijk uit, mag toch worden aan
gevoerd, dat in de bewezenverklaring ligt 
opgesloten, dat het bezit van twee kle ine 
v ischakten geen bevoegdheid geeft tot het 
gelijktijdig door één persoon visschen met 
twee peuren. 

Deze besli sing is juist. Verstrekking in 
meervoud aan één persoon met het gevolg 
dat het tegelijkertijd visschen met meer 
v isch tuigen of het meervoudig bezigen van 
hetzelfde v ischtui g, door het bez it van 
evenzoovele kl e ine v ischakten zou worden 
gedekt, kan niet in de bedoeling van de 
wet I iggen. Daarmede zou toch een wijze 
van visschen worden be re ikt, welke ten 
eenenmale wude strijden met hetgeen met 
het instellen van de kle ine vischakte door 
de wet is beoogd. 

De tweede vischa kte is reg. in strijd met 
de wet verleend, hij kan daaraan geener
le i recht ontleenen. 

Op het beroep van J . J. v. d. V ., grond
werker te H aarlem, req uirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen mondeling 
vonnis van het K antongerecht te Haarlem van 
30 Aug. 1937 , waarbij requirant is schuldig 
verklaard aan " binnenvisscherij ui toefenen 
zonder voorzien te zij n van eene voor de vis
scherij , di e wordt uitgeoefend, geldige acte", 
ro nder toepassing van straf. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Aan den requ irant werd bij de dagvaarding 
te I aste gelegd, dat hij op 26 J uni jongst
leden, des namiddags omstreeks te 10.30 uur 
in de gemeente H aarlemmerli ede en Spaarn
woude door het in het openbaar wate r de 
"l'l'looie Nel" te water hebben van twee peuren 
vischte, terwijl hij niet voorzien was van een 
ingevolge de Visscherijwe voor die visscherij 
vereischte geld ige akte . 

Bij het bestreden mondeling vonn is enz. 
R equirant, d ie te dezer zake strafbaar werd 

verklaard, doch op wien geene straf werd toe
gepast, heeft zich niettemin tegen het vonnis 
in cassatie voorzien, bij schriftuur als mid
delen van cassatie stellende : 

a. ,,S. of verzuim van t. van de artt. 358 
en 359 Sv. ;" 

b. ,,V. t. van art. 16 van de Visscherijwet 
(S. 410, 1931)." 

De bewezenverklaring steunt blijkens de 
Aanteekening van het mondeling vonn is op 
den aldus weergegeven inhoud van het proces
verbaal der verbal isanten: ,, dat zij op 26 
J uni 1937 des nam iddags omstr eks 10.30 uur 
hebben waargenomen, dat in het openbaar 
vaarwater de "Mooie N el" in de gemeente 
Haarlemmerl iede en Spaarnwoude een per
soon vischte met 2 peuren, welke peuren hij 
te water had ; dat deze persoon desgevraagd 
opgaf te zij n, genaamd : J . J . v. d . V .,van be
roep grondwerker, wonende te Spaarndam, ge
meente H aarlem, IJ dijk 83; dat verdachte na 
gedane vordering niet een vischakte, geldig 
voor die visscherij , heeft getoond," alsmede 
op de verklaring van verdachte: ,,dat hij op 
26 Juni 1937 , des namiddags omstreeks 10. 30 
uur in de gemeente H aarl emmerliede en 
Spaarnwoude in het openbaar water de " Mooie 
Nel" met 2 peuren heeft gev ischt, welke peu
ren hij te water had; dat hij niet in het bezit 
was van een groote vi schakte A." 

Hieruit bl ij kt, dat het middel onder a, voor 
wover ter toe! ichting daarvan wordt aange
voerd, dat in het bestreden vonnis iedere mot i
veering ontbreekt, fe ite] ijken grondsla g mist, 
terwijl de mede gevoerde bewering, dat n iet 
aan de hand der wet is weerl egd het door 
requirant gevoerde verweer, dat hij , in het 
bezit van twee kle ine vi schakten, gemachti gd 
was, met twee v ischtuigen te visschen, niet tot 
cassatie kan leiden, omdat zij betrekking heeft 
op een beweerd verzu im van ecnen an<leren 
vorm, dan de beide in het laatste l id van art. 
99 R. 0 . genoemd. 

Blijkens den inhoud van het proces-verbaal 
der terechtzitting van het Kantongerecht van 
23 Augustus 1937 heeft requirant aldaar te 
zijner verdedig ing medegedee ld, dat hij in het 
bezit was van eene geld ige kl eine vischakte 
tot het visschen met één peur en van eene 
geld ige klei ne v ischakte tot het visschen met 
één hengel, geaasd met vi sch, en dat hij meen
de, dat hij op deze twee kleine vischa kten met 
2 peuren mocht visschen. H e t middel onder b 
berust nu blijkens de toelichting hierop, dat 
requirant van oordeel is, dat, verm its bij het 
arrest van den H . R . van 16 ovember 1936 
N. J. 1937, N°. 544 is uitgemaakt, dat hij zich 
niet behoefde te bepalen tot het in de a kte 
genoemde v ischtuig, doch op iedere akte mocht 
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visschen hetzij met één peur, hetzij met één 
sleephengel, hetzij met één hengel, geaasd met 
visch, het gel ijktijdig benutten van de beide, 
in zijn bezit zijnde kleine vischakten niet wude 
zijn verboden. 

Het wil mij voorkomen, dat dit middel niet 
zal kunnen worden onderwcht, omdat de Kan
tom·echter omtrent het door requirant ten 
dezen gevoerde verweer niets heeft vastgesteld, 
wodat de feitelijke grondslag, waarop het 
middel zoude moeten steunen , ontbreekt. Ove-
1·igens schijnt het mij toe, dat de gevolgtrek
king, welke requirant uit het aangeh aalde 
arrest meent te kunnen maken, niet juist is. 
\Veliswaar wordt in dat arrest beslist, dat de 
houder van eene kleine vischakte daarmede te 
zijner keuze mag visschen met een der drie, 
in art. 16, 1 id 3 onder c der Visscherij wet 
genoemde, vischtuigen, ook al wordt in die 
akte één van die vischtuigen met name ver
meld, doch tevens lees ik in het arrest, dat 
moeilijk kan worden aangenomen, dat ver
strekking van een kleine vischakte in meer
voud aan één persoon in de bedoeling der wet 
heeft gelegen, in kennelijke overeenstemming 
met welke opvatting dan ook verder wordt 
overwogen, dat de vermelding van het 
vischtuig in de toen uitgereikte kleine 
vischakte ten onrechte was opgenomen. Naar 
het mij voorkomt, valt dus uit Uw gemeld 
arrest af te leiden, dat evenzeer ten onrechte 
in het onderhavige geval aan den requirant 
twee kleine vischakten zijn verstrekt, daar hij 
aan één wodanige akte genoeg had om te 
zijner keuze te kunnen visschen hetzij met één 
peur, hetzij met één hengel geaasd met v isch , 
hetzij met één sleephengel en het bezit van 
twee kleine vischakten den requirant dienten
volge niet het recht kon verleenen, om gel ijk
tijdig met meer, dan één van voornoemde 
vischtuigen de visscherij uit te oefenen, doch 
daartoe - voor het visschen, gelijk hier, in 
binnenwateren - eene groote vischakte A 
vereischt was . 

Ik concl udeer derhalve tot· verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet bp de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0. dat, blijkens de Aanteekening van het 
mondeling vonnis, ten laste van requ irant is 
bewezenverklaard, met qualificatie a ls voor
meld, dat (zie de dagv. in de conclusie, Red.); 

0. dat tot toelichting van het eerste middel 
onder meer is aangevoerd, dat in het bestre
den vonnis iedere motiveering ontbreekt, dat 
de Kantonrechter niet heeft weerlegd het door 
requirant gevoerde verweer, dat hij in het 
bezit was van twee kleine vischakten, en voorts 
ten aanzien van het tweede middel, dat deze 
twee vischakten hem het recht gaven om op 
iedere akte te visschen, ,,hetzij met één peur, 
hetzij met één sleephengel , hetzij met één 
hengel geaasd met visch" en nergens bij de 
wet is verboden het gelijkt ij dig door één per
soon benutten van twee kleine vischakten, 
weshalve het visschen met twee peuren door 
het bezit van de twee kleine vischakten was 

L. 1937. 

gedekt en daarom niet noodig was het bezit 
van een groote vischakte; 

0. dat de klacht, dat in het vonnis iedere 
motiveering ontbreekt, indien daarmede be
doeld mocht zijn, dat het vonnis niet inhoudt 
de gronden, waarop het is gewezen, feitelijken 
grondslag mist, nu in het vonnis de inhoud 
dei· bewijsmiddelen, waarop de bewezenverkla
ring steunt, is opgenomen, terwijl indien met 
de kl acht onvoldoende motiveering is bedoeld, 
zij, ingevolge het bij art. 99, 2e lid R. 0. 
bepaalde, in cassatie niet ten toetse kan ko
men, hetgeen ook met de grief betreffende 
het niet weerleggen van een door requirant 
gevoerd verweer het geval is ; 

0. wat de verder aangevoerde klacht be
treft, dat uit den inhoud van de voor het 
bewijs gebezigde bewijsmiddelen blijkt, dat in 
de telastelegging en bewezenverklaring - vol
gens de met den tekst niet onvereenigbare op
vatting van den Kantonrechter - met de 
,,voor die visscherij vereischte geldige akte" 
is bedoeld de groote vischakte A", zoodat, al 
laat het vonnis zich daarover niet uitdruk
kelijk uit, mag worden aangevoerd, dat in de 
bewezenverklaring ligt opgesloten de beslis
sing dat het bezit van twee kleine vischakten, 
waarop requirant, blijkens het proces-verbaal 
der terechtzitting een beroep heeft gedaan, 
geen bevoegdheid geeft tot het gelijktijdig 
door één persoon visschen met twee peuren ; 

0 . dat deze beslissing juist is; dat toch de 
kleine vischakte den houder daarvan het recht 
geeft om te visschen met een der drie in art. 
16, 3 onder C der Visscherijwet 1931 , S. 410, 
genoemde vischtuigen naar zijne keuze, met 
dien verstande, dat hij niet tegelijkertijd met 
meer dan een der drie genoemde middelen 
mag visschen; dat echter moeilijk kan worden 
aangenomen, dat verstrekking in meervoud 
aan één persoon in de bedoeling der wet heeft 
gelegen, met het gevolg dat het tegelijkertijd 
visschen met meer vischtuigen of het meer
voudig bezigen van hetzelfde vischtuig, door 
het bezit van evenwovele kleine vischakten 
zou worden gedekt; dat daarmede immers 
eene wijze van visschen zoude kunnen worden 
bereikt, welke ten eenenmale zou strijden met 
hetgeen met het instellen der kleine visch
akte door de wet is beoogd; dat dan ook moet 
worden aangenomen, dat de tweede vischakte 
aan requirant in strijd met de wet is uitgereikt 
en hij daaraan geenerlei recht kon ontleenen; 

dat de Kantonrechter derhalve door zijne 
beslissing art. 16 van genoemde wet niet heeft 
geschonden, wodat het middel niet gegrond is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

15Deceniber 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36). 

Een uitbreidingsplan behoeft niet steeds 
beperkt te blijven tot de gronden buiten 
de bebouwde kom; alwaar de praktijk 
zulks e ischt kunnen terreinen binnen de 
bebouwde kom, welker bestemming in de 
toekomst nauw samenhangt met de te 
verwachten stadsuitbreiding, in voorko
mend geval in het plan worden opgeno
men. 

30 
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Wel wordt een niet onaanzienlijk ge
deelte van den eigendom van appell ante 
voor weg bestemd en wordt hierdoor aan 
de aantrekkelijkheid van dezen eigendom 
als buitenverblijf afbreuk gedaan, doch 
dit bezwaar is niet voldoende om tot ont
houding van goedkeuring te kunnen lei
den, daar te verwachten is, dat spoedig 
tot aankoop of onteigening van de voor 
wegaanleg bestemde strook zal worden 
overgegaan, waarna appellante de be
schikking zal behouden over een landhuis 
en tuin van behoorlijke afmetingen, die 
toch nog een goed afgerond geheel vor
men, dat vermoedelijk nog gemakkelijker 
verkoopbaar zal zijn dan het bezit in zijn 
tegenwoordigen vorm, terwijl na even
tueele afbraak van het huis waardevol 
bouwterrein wordt verkregen. 

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

de Naamlooze Vennootschap tot exploitatie 
van het landgoed "Zegenwerp", te . Sint 
Michiels.,.estel, en Mevrouw de Weduwe W. H . 
van Loc;'sbroek-Cox, aldaar, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 16 
,Juni 1937, G. N°. 410, waarbij een uitbreidings
plan c . a. voor de gemeente Sint Michielsgestel 
is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 1 
December 1937, n°. 489; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 December 1937, 
no. 11137 M/P .B.R., afdeeling Volkshuisves
ting; 

O. dat Ged. Staten van oord-Brabant bij 
besluit van 16 Juni 1937, G. n° . 410, het besluit 
van den raad der gemeente Sint Michielsgestel 
van 4 September 1936, tot. vaststelling van een 
uitbreidingsplan met b1J behoorende bebou
wingsvoorschriften hebben goedgekeurd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van 
het landgoed "Zegenwerp" , te Sint Michiels
gestel en Mevrouw de Weduwe W. H. van 
Loosbroek-Cox, aldaar, bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat de Naamlooze Vennootschap voornoemd 
aanvoert, dat van hare perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Sint Michielsgestel, sectie E 
nos. 1067, 828, 832 en 833, een strook, gelegen 
lan~s den weg Sint Michielsgestel-Esch, g_edeel
teliJk ter breedte van 8 meter en gedeeltel1Jk ter 
breedte van 20 meter in het plan is bestemd tot 
"voortuin" ; dat zij geen bezwaar heeft, dat 
een strook van 8 meter breedte langs dezen weg 
wordt bestemd tot voortuin, maar een breedte 
van 20 meter onnoodig en onredelijk bezwarend 
acht ; · dat van hare perceelen, kadastraal be
kend gemeente Sint Michielsgestel, sectie E 
llOS 406, 1068, 414, 413, 379, 1329, 380, 1330, 
545, 822, 823, 824, 825, 826, 543, 829, 830 en 
831 een strook ter breedte van 40 meter, ge
leg;n langs de voorschreven tot voortnin be
stemde strook, in het plan is bestemd tot "land
huizen" ; dat blijkens de ?ebouwingsvoor
schriften onder deze bestemmmg worden ver
staan woningen met een uitgesproken landelijk 
karakter en een minimum-inhoud van 750 m3 

en met een zijwaartschen afstand ter weerszijden 

van een woning tot de erfscheiding van ten 
minste 50 meter; dat bij een minimum-inhoud 
van 750 m8 de bouwkosten eener woning ten 
minste f 6000 bedragen, terwij l bij een zijwaart
schen afstand van 50 meter voor het bouwen 
eener woning een terreinoppervlakte noodig is 
van ten minste 4800 m 2, waarvan de koopprijs 
ter plaatse ten minste f 6000 beloopt ; dat 
onder dergelijke bezwarende bebouwingsvoor 
schriften op deze perceelen enkel gebouwd kan 
worden door personen met een aanzienlijk ver
mogen - dat is een rubri"J,, die, zekn in Sint 
Michielsgestel, vrijwel uitgest,orven is - , het
geen noch door het belang der volkshuisvesting, 
noch door het verkeer of anderszins gerecbt
vaardigd is ; dat verder niet is in te zien, waarom 
op deze perceelen niet tevens mogen febouwd 
worden twee of meer ,, oningen onder eén dak ; 
dat bovendien sectie E n°. 406 ligt in de be
bouwde kom der gemeente Sint Michielsgestel, 
waarvoor een plan van uitbreiding niet geldt ; 
dat zij door een en ander groot nadeel zal lijden, 
aangezien haar thans kostbaar bouwterrein het 
overgroote deel zijner waarde zal verliezen ; dat 
ten onrechte hare perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Sint Michielsgestel, sectie E nos. 1066, 
435 en 419, zijn opgenomen in het plan, aange
zien zij liggen in de bebouwde kom der gemeente 
Sint Michielsgestel, waarvoor een plan van 
uitbreiding niet geldt; . 

dat Mevrouw de Weduwe W . H. van Loos
broek-Cox aanvoert, dat hare onroerende 
goederen, gelegen in de gemeente Sint Michiels
gestel, kadastraal bekend sectie C nos. 1614 en 
1655, ten zeerste bij dit plan zijn betrokken ; 
dat een gedeelte van haar eigendom, hetwelk 
momenteel als boomgaard en moestuin bij haar 
woonhuis behoort, hebbende een oppervlakte 
van plus minus 2400 m2, voor wegaanleg is 
bestemd ; dat daardoor de bij haar woonhuis 
behoorende ~H,rage zal moeten worden afgebro
ken; dat zij het genot zal moeten missen van 
plus minus 150 fruitboomen en een nieuwge
bouwde druivenka:s, met den daaraan grenzen
den moestuin ; dat ter verkrijging van een 
ruimer uitzichr in de bo~ht van c!en ter plaatse 
gelegen provincialen kunstwe~ Sint Michiels
gestel- Den Dungen, de rooilijn ten opzichte 
van het overige gedeelte van haar eigendom 
zoodanig is bepaald, dat het noordelijke gedeel
te van haar woonhuis, onmiddellij k komt t e 
grenzen aan den openbaren weg, zoodat het 
monumentale hekwerk, hetwelk thans haar 
eigendommen van den openbaren weg afscheidt, 
zal komen te verdwijnen ; dat door de uitvoe
ring van het uitbreidingsplan haar woonhuis 
met den daarbij behoorenden tuin zoodanig zal 
worden ontsierd, dat kwalijk van een buiten
verblijf zal kunnen worden gesproken en als 
zoodanig zoo goed als waardeloos wordt ; dat 
door de vaststelling van het bovenbedoelde 
uitbreidingsplan de verkoopwaarde van haar 
aangeduid onroerend goed ten zeerste is gedM,ld, 
in verband met de bestemming, die daarbij aan 
haa.r eigendorr, is gegeven ; dat er naar het 
oordeel van het gemeentebestuur eerst sprake 
van schadevergoeding kan zijn op het oogenblik, 
dat in den feitelijken toestand van hare eigen
dommen door de uitvoering van het plan ver
andering in hare bezittingen ontstaat, zoodat 
het. geen reden aanwezig acht, thans reeds eenige 
schadevergoeding toe te kennen ; dat er echter 
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haars inziens wel degelijk schade door bestem
ming aanwezig is; dat, indien zij, wat mogelijk 
is, haar eigendom van de band zal doen vóór de 
uitvoering van het plan, de eventueele kooper 
bij het bepalen van den koopprijs wel degelijk 
met het bestaande plan rekening zal moeten 
houden ; dat zii verzoekt, het bestreden besluit 
van Ged. Statèn te vernietigen en het daarheen 
te leiden, dat haar een redelijke schadevergoe
ding wordt toegekend; 

O. ten aanzien van het beroep der vorenge
noemde Naamlooze Vennootschap, dat een 
diepte van de tot voortuin bestemde strook van 
20 meter voor een dergelijk landelijk gebied niet 
overmatig groot is te noemen en voor de Naam
looze Vennootschap geen overwegend bezwaar 
oplevert, omdat het terrein, waarover zij hier 
beschikt, van den weg af gerekend een groote 
diepte heeft en alleen langs den weg kan worden 
bebouwd; 

dat het voorts niet gewenscht zou zijn, om -
zooals de Naamlooze Vennootschap verlangt -
op de onderhavige gronden langs den weg naar 
Esch eene andere dan ruime open bebouwing 
toe te laten, omdat dit zou leiden tot een ver
brokkelde en ondoelmatige uitbreiding van de 
bebouwing in deze gemeente met alle daaraan 
verbonden nadeclen; 

dat ook de grief der N aamlooze Vennootschap, 
dat eenige aan haar toebehoorende gronden 
niet in het plan hadden behooren te zijn opge
nomen, omdat zij binnen de bebouwde kom 
zouden zijn gelegen, niet opgaat ; 

dat namelijk perceel n° . 406 buiten de be
bouwde kom ligt, en, zoo dit al ten aanzien van 
de perceelen nos. 435, 419 en 1066, die grenzen 
aan de bestaande bebouwing, niet met volkomen 
zekerheid mocht vaststaan, die omstandigheid 
toch niet aan de opneming in het plan van de 
laatstgenoemde perceelen, die zelve onbebouwd 
zijn, in den weg zou staan, wijl een uitbreidings
plan naar de bedoeling van den wetgever niet 
steeds streng beperkt behoeft te blijven tot de 
gronden buiten de bebomvde kom en, alnaar de 
practijk zulks eischt, terreinen binnen de be
bouwde kom, welker bestemming in de toekomst 
nauw samenhangt met de te verwachten 
stadsuitbreiding, in voorkomend geval in het 
uitbreidingsplan zullen kunnen worden opge
nomen; 

0. ten aanzien van het beroep van Mevrouw 
van Loosbroek, dat weliswaar een niet onaan
zienlijk gedeelte van haar eigendom voor weg 
is bestemd en hierdoor aan de aantrekkelijk
heid van dezen eigendom als buitenverblijf af
breuk wordt gedaan, doch dat dit bezwaar niet 
voldoende is om tot onthouding van goedkeu
ring te kunnen leiden ; 

dat immers te verwachten is, dat spoedig tot 
aank6op of onteigening van de voor wegaanleg 
bestemde strook zal worden overgegaan, waarna 
de appellante de beschikking zal behouden over 
een landhuis en tuin van behoorlijke afmetin
gen, die toch nog een goed afgerond geheel 
vormen, welk geheel vermoedelijk nog gemak
kelijker verkoopbaar zal zijn dan het bezit in 
zijn tegenwoord igen vorm, terwijl na eventueele 
afbraak van het huis waardevol bouwterrein 
wordt verkregen •; 

O. dat dus Ged. Staten terecht hunne goed 
keuring aan het plan hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

l6Dece1nbe1· 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244). 

Het is in strijd met een goed financieel 
beleid om de begrooting sluitend te ma
ken met behulp van de overschotten van 
vroegere jaren, zulks temeer, nu de reke
ning over het vorig jaar geen batig saldo 
van eenige beteekenis zal opleveren, zoo
dat de gemeente dan over vrijwel geen 
enkele reserve meer zou beschikken. Dit 
middel om de begrooting te doen sluiten 
zou slechts dan mogen worden aange
wend, indien het onmogelijk was gebleken 
om op normale wijze tot een slu itende 
begrooting te komen. De bezwaren der ge
meente tegen invoering eener straatbe
lasting kunnen niet zóó klemmend worden 
geacht, dat, onder de omstandigheden, 
waarin de financiën der gemeente op dit 
oogenblik verkeeren, dit middel om de 
inkomsten te verhoogen ongebruikt zou 
moeten blijven. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Simpelveld tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 25 
Juni 1937, 2• afdeeling, La. 7958/3 v., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
dier gemeente voor het jaar 1937 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
27 October 1937, n°. 430, en 24 November 1937, 
n°. 430/123; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 December 1937, 
n° . 35588, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
even vermeld besluit hebben overwogen, dat als 
eerste post van ontvangst op deze begrooting 
geraamd is het batig slot van den gewonen 
dienst der rekening van inkomsten en uitgaven 
van het dienstjaar 1935 ten bedrage van 
f 4885.70 en dat daarenboven een bedrag van 
f 2015.80, zijnde het gereserveerde gedeelte van 
het batig saldo van den gewonen dienst der 
rekening over het dienstjaar 1933, aan die be
grooting is toegevoegd ; dat voor onvoorziene 
uitgaven is geraamd een bedrag van f 1669.60, 
zoodat, mede in verband met het feit, dat de 
voorliggende begrooting nagenoeg geen aan
wijsbare reserve bevat en zonder saldo sluit, 
gedurende het dienstjaar 1937, naar het zich 
laat aanzien, een bedrag van meer dan f 5000 
zal worden ingeteerd ; dat met het oog op de 
heerschende tijdsomstandigheden en in aan
merking genomen de onzekere toekomst niet 
kan worden goedgevonden, dat overschotten 
van vroegere dienstjaren tot naar verhouding 
zoo aanzienlijke bedragen in één jaar worden 
verbruikt voor en aleer alle middelen zijn aan
gewend om een reëel evenwicht in het budget te 
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verkrijgen ; dat bij het gemeentebestuur van 
Simpelveld aangedrongen is op de invoering 
eener straatbelasting ten einde eene betere 
verhouding te verkrijgen tusscben de gewone 
inkomsten en de gewone uitgaven ; dat invoe
ring dezer belasting, ook met het oog op de 
zware lasten, die tengevolge van uitgevoerde 
verbeteringswerken aan straten en wegen, op 
de gemeente drukken, volkomen te billijken is; 
dat de raad der gemeente Simpelveld blijkens 
brief van burgemeester en wethouders van 11 
Februari 1937, n°. 180, niet tot invoering van die 
belasting wenscbt over te _gaan en evenmin_ er 
in geslaagd is op andere WIJZ~ eene verbeter~g 
van beteckenis te brengen lil de verhoudrng 
tusschen de bij de begrooting geraamde gewone 
ontvangsten en gewone uitgaven; dat onder 
deze omstandigheden de voorliggende begroo
ting niet kan geacht worde~. te voldoen aan_ de 
eischen van een goed geldehJ k gemeentebele1d ; 

dat de raad der gemeente Simpelveld in be
roep aanvoert, dat bij zie~ in ~eerderheid 
(8 tegen 3 stemmen) tegen mvoermg van_ ~en 
straatbelasting heeft verklaard naar aanleidrng 
van het betoog van een zijner leden, in hoo~d
zaak hierop neerkomende, ~at een z?o_damge 
belasting zeer onrechtvaardig en onb1lliJ k 1s, 
omdat ze grootendeels drukt op den midden
stand en vooral op de neringdoenden, een klasse 
der bevolking, die van niemand st eil? ontv3:?gt 
en waar vooral de stille armen te vmden ZIJn ; 
dat hij voorts meent, dat, gezien de werkelijke 
opbrengst in 1935 en 1936, de navermelde 
posten feitelijk als vrij juist nader geraamd kun
nen worden als volgt: volgn°. 76 Aandeel in het 
batig slot van den keuringsdienst ingevolge de 
Vleeschkeuringswet der gemeente Gulpen op 
f 500 volgno. 215 Uitkeering van het Rijk 
weger{s de heffing van een recht op de mijnen 
op f 7500, waardoor een meerdere inkomst 
wordt gevonden onderscheidenlijk van f 100 
en f 750, terwijl daarentegen " egens het niet 
goedkeuren der verhoogde vermakelijkheids 
belasting de post onder volgn°. 218 "Belasting 
op tooneelvertooningen en andere vermakel\jk
heden" met f 500 verminderd en gebracht kan 
worden op f 2800, tengevolge waarvan de post 
onvoorziene uitgaven, vermeld onder volgn°. 
229 feitelijk geraamd kan word en op f 1669.60 + 
f 350 = f 2019.60; dat de gemeentebegrooting, 
dienst 1937, toch op een reëele wijze sluitend 
is gemaakt en voor dit loopende jaar dan ook 
toch geen nieuwe bronnen van inkomsten be
hoeven aangeboord te worden ; dat bij de voor
melde niet-goedkeuring derhalve onjuist acht; 

0. dat Ged. Staten van Limburg aan de 
onderwerpelijke begrooting t erecht goedkeuring 
hebben onthouden; 

dat het immers in strijd is met een goed finan 
cieel beleid om deze begrooting sluitend te 
maken met behulp van de overschotten_ over de 
jaren 1933 en 1935, zulks temeer, nu bhJkens de 
ter zake ontvangen am bt sberichten de rekening 
van inkomsten en uitgaven dezer gemeente 
over het jaar 1936, voor wat den gewonen 
dienst betreft, geen batig saldo van eenige 
bet cekenis zal opleveren, zoodat de gemeente, 
indien de evenbedoelde overschotten zouden 
worden verbruikt, over vrij wel geen en kele 
reserve meer zou beschikken ; 

dat dit middel om de begrooting t e doen 

sluiten slechts dan zou mogen worden aange
wend, indien het onmogelijk was gebleken om 
op normale wijze, te weten door verhooging 
van de inkomsten en verlaging van de uitgaven, 
tot een sluitende begrooting t e komen ; 

dat evenwel dit laatste, naar met Ged. Staten 
moet worden aangenomen, niet het geval is ; 

dat de gemeenteraad in beroep wel bezwaren 
aanvoert tegen de straatbelasting, op de invoe
ring waarvan door Ged. Staten is aangedrongen, 
doch dat deze bezwaren niet zoo 1demmend 
kllllllen worden geacht, dat, onder de omstan
digheden, waarin de financiën van de onder
havige gemeente op dit oogenblik verkeeren, 
dit middel om de inkomsten te verhoogen 
ongebruikt zou moeten blijven, terwijl de andere 
wijzigingen in de begroot ing, door den raad 
beoogd, voor het oogenblik niet van zóó over
wegende beteekenis zijn, dat uit dezen hoofde 
de beslissing van Ged. Staten verandering zou 
moeten ondergaan ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. . 
Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

16Decem ber 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Gelet op de geestelijke ontwikkeling van 
den patiënt, die op kinderlijken leeftijd 
is blijven staan, en in verband met het 
feit, dat hij in 1935 uit een krankzinni
gengesticht als niet-hersteld is ontslagen, 
is er niet voldoende grond om aan te 
nemen, dat hij bij zijne terugkomst ten 
huize van zijne moeder te A. het voor
nemen zou hebben gehad aldaar zijn 
hoofdverblijf te vestigen, zoodat A. niet 
kan worden aangewezen als woonplaats in 
den zin van het B. W. , toen in 1937 de 
rechterlijke machtiging om hem opnieuw 
in een krankzinni gengesticht te plaatsen 
werd aangevraagd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Paulus J. 
Stuiver; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 1 
December 1937, n°. 486 ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 13 December 1937, 
n°. 12689, Afdeeling Armwezen ; 

0 . dat Paulus Jacobus Stuiver, geboren 2 
Augustus 1904, te 's-Gravenhage, wegens zijn 
geestestoestand door de gemeente Rotterdam 
aanvankelijk in de Johannes-Stichting werd 
geplaatst, doch in September 1928 in "Maas
oord" moest worden opgenomen ; dat hij daar 
verpleegd werd tot December 1932 en toen als 
niet hersteld werd ontslagen ; dat hij op verzoek 
van zijne moeder bij baar en C. A. Meijer, 
pleegvader van den patiënt, t e Amsterdam kwam 
inwonen ; dat zijn toestand het in Augustus 
1933 noodig maakte, hem in de Willem Arntsz 
Hoeve te Den Dolder op te nemen, welke ver-
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pleging in Januari 1934 voor rekening van het 
Rijk kwam, hetgeen zijne overplaatsing naar 
Eindhoven ten gevolge had ; dat hij daar in 
Februari 1935 als niet hersteld werd ontslagen 
en weer bij zijne moeder in Amsterdam kwam ; 
dat hij op 17 Maart 1937 krachtens daartoe op 
dienzelfden dag aangevraagde rechterlijke mach
tiging in het voormelde gesticht te Den Dolder 
moest worden opgenomen ; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging van den patiënt voorzoover deze niet 
uit eigen middelen kunnen worden bestreden, 
geschil is ontstaan ; 

dat burgemeester en wethouders van Ameter
dam niet bereid zijn de verpleegkosten voor 
rekening van hunne gemeente te nemen, omdat 
de patiënt ten tijde van zijne komst in Amster
dam (13 Maart 1935) en sindsdien niet in staat 
was te achten, met bewustheid keuze te doen 
over eigen woonplaats, tot staving waarvan zij 
een rapport van den Leider der Afdeeling Gees
tes- en Zenuwzieken van den Gemeentelijken 
Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst over
leggen, waarin deze betoogt, dat naar het 
oordeel van den In~pecteur van het Staatstoe
zicht op krankzinnigen de toestand van den 
patiënt de laatste jaren niet is veranderd ; dat 
in J annaci 1934 aanleiding bestond om den 
patiënt voor Rijksrekening te doen verplegen in 
verband met zijn onvermogen tot het vestigen 
van zijn hoofdverblijf; dat reeds hieruit zou 
moeten volgen, dat de patiënt ook tbans daartoe 
niet in staat is; dat hij echter, o"k afgezien 
daarvan, van meening is, dat, zelfs indien men 
den maatstaf aanlegt, dien de Insr ecteurs ten 
deze plegen te bezigen, niet is vo te houden, 
dat deze jongen inderdaad in staat was tot het 
vestigen van een hoofdverblijf; 

0. dat, gelet op de geestelijke ontwikkeling 
van den patiënt, die mede blijkens het rapport 
van den bij deze zaak betrokken Inspecteur van 
het Staatstoezicht op krankzinnigen op kinder
lijken leeftijd is blijven staan, en in verband 
met het feit, dat hij in Februari 1935 uit het 
voormelde krankzinnigengesticht te Den Dolder 
als niet hersteld ontslagen was, niet voldoende 
grond aanwezig is om aan te nemen, dat hij bij 
zijne terugkomst ten huize van zijne moeder te 
Amsterdam het voornemen zou hebben gehad 
aldaar zijn hoofdverblijf te vestigen ; 

dat onder deze omstandigheden Amsterdam 
niet kan worden aangewezen als de woonplaats 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek, toen op 
17 Maart 1937 de rechterlijke machtiging, om 
hem opnieuw in een krankzinnigengesticht te 
plaatsen, werd aangevraagd ; 

dat, vermits op dit tijdstip ook geen andere 
gemeente als zijne woonplaats kan worden aan
gemerkt, de kosten van zijne verpleging uit 
's Rijks kas behooren te worden voldaan; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat geene gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van den arm
lastigen krankzinnige Paulus J. Stuiver, voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet ; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

l6December 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 15 .) 

Aan een vereeniging als " Zonnestraal", 
welke een zoo uitnemend belang als de 
bestrijding der tuberculose behartigt, be
hoort toestemming tot het houden van 
openbare inzamelingen slechts dan te wor
den geweigerd, indien gewichti ge redenen 
zich tegen het verleenen daarvan zouden 
verzetten; als wodanig kan niet gelden de 
omstandigheid, dat in dezelfde gemeente 
reeds wordt gecollecteerd door het "Groe
ne Kruis", al moge deze vereenig i ng het 
algemeen belang der tuberculosebestrij
ding ter plaatse op ruim voldoende wijze 
en volgens den blijkbaren wensch der in
gezetenen behartigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Vereeniging "Zonnestraal", 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van Venlo van 
16 April 1937, n°. 28/50, waarbij toestemming 
is geweigerd tot het houden van een openbare 
inzameling in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 December 1937, n°. 492; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 December 1937, 
no. 12691, afd. Armwezen; 

0. dat burgemeester en wethouders van Ven
lo bij besluit van 16 April 1937 afwijzend heb
ben beschikt op het verzoek van het bestuur 
van de Vereeniging Zonnestraal gevestigd te 
's-Gravenhage, om toestemming tot het houden 
van een collecte op 26 Juni 1937, uit overweging, 
dat bij besluit van hun college van 12 Maart 
1!)37 aan de Vereeniging Het Groene Kruis, te 
Venlo, toestemming is verleend tot het houden 
van eene collecte, welke vereeniging hetzelfde 
doel nastreeft als de Vereeniging Zonnestraal; 

dat van dit besluit het bestuur der Vereeni
ging Zonnestraal bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat, al moge het waar zijn, dat 
de plaatselijke Vereeniging H et Groene Kruis 
ook werkzaam is in het belang der tuberculose
bestrijding, dit nog niet er toe mag leiden, 
andere vereenigin&en, de tuberculosebestrijding 
behartigend, van net houden van een coUecte 
ter plaatse uit te sluiten ; dat Zonnestraal geen 
enkel subsidie geniet en is aangewezen op de 
openbare liefdadigheid van ons volk, zoodat de 
Vereeniging noodwendig collecteeren moet en 
aanspraak meent te hebben dat overal in het 
land te mogen doen ; 

0. dat aan eene vereeniging als Zonnestraal 
welke een zoo uitnemend volksbelang als de 
bestrijding der tuberculose behartigt, de toe
stemming tot het houden van openbare inzame
lingen slechts dan behoort te worden geweigerd, 
indien gewichtige redenen zich tegen het ver
leenen daarvan zouden verzetten ; 

dat echter zulks hier niet het geval is en be
paaldelijk niet a ls zoodanige reden kan gelden 
de omstandigheid, dat te Venlo alreeds wordt 
gecollecteerd door Het Groene Kruis, al moge 
deze vereeniging, blijkens het ambtsbericht van 
burgemeester en wethouders van Venlo, het 
algemeen belang der tuberculosebestrijding in 



1937 17 DECEMBER -!'iO 

Venlo op ruim voldoende wijze en volgens den 
blijkbaren wensch der ingezetenen behartigen; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beschlk
king, t e beslissen, dat burgemeester en wethou
ders der gemeente Venlo ten onrechte toestem
ming tot het houden van de vorenbedoelde 
collecte hebben geweigerd .. 

Onze Minister van l3innenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

17 D ecem ber 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 2). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit in
zake ontheffing van een voorgevelrooilijn, 
daar een herbouw van het onderhavig 
perceel in voege a ls door den belangheb
bende verlangd, met het oog op de zee r 
ongunstige wijze, waarop het in den ver
keersweg uitsteekt, ongewenscht moet wor
den geacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Sluis tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 25 J uni 
1937, 3e afdeeling, 0

• 244, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan het besluit van den 
J·aad der gemeente Sluis van 26 Februari 1937, 
inzake ontheffing van een voorgevelrooilijn ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 December 1937, 0

• 485; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

l3innenlandsche Zaken van 14 December 1937, 
N°. 11138 M/P.B .R., afdeeling Volkshuisve -
ting; 

0. dat de raad der gemeente Sluis in zijne 
vergadering van 26 Februari 1937 aan P. F. 
de K aestecker, te Sluis, ontheffing heeft ver
leend van de vastgestelde voorgevelrooi lijn 
voor den weg van Sluis naar de Rijksgrens te 
Sint Anna ter Muiden, voor het herbouwen , op 
perceel kadastraal bekend gemeente SI uis, sec. 
tie G. N°. 496 , van zijn , op de bijgevoegde 
teekening rood gea,·ceerd, af te breken woon
huis; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
bij raadsbesluit van 29 Augustus 1927, N °. 
498/428 , goedgekeurd door Ged. Staten bij be
sluit van 16 September 1927, N°. 175, waarbij 
voor den weg van Sluis naar de Rijksgrens bij 
Sint Anna ter Muiden is vastgesteld een bij 
zonder voorgevel rooi I ij n-voorsch rif t , name! ijk 
de rooilijn 12 meter uit de as van den weg, 
tevens aan den gemeenteraad de bevoegdheid 
is voorbehouden om, ten allen tijde, ten aan
zien van ver- of herbouw van bestaande ge
bouwen, die buiten de voorgevelrooilijn uit
steken, van de vastgestelde rooilijn ontheffing 
te verleenen; dat P. F. de Kaestecker, te 
Sluis, voornemens is zijn bestaand woonhuis, 
op de daarbijgevoegde teekening in rood ge
arceerd, staande langs den bovengenoemden 
weg, op perceel kadastraal bekend gemeente 
Sluis, sectie G. N °. 496 , af te breken en op 
dezelfde plaats te herbouwen; dat, zooals uit 

de teeken ing blijkt, het gebouw 3.80 m buiten 
de voorgevelrooilijn uitsteekt; dat hij zijn 
woonhuis niet kan herbouwen in de rooilijn , 
daar dan de toegang tot het onbebouwde ge
deel te van het gemelde kadastraal perceel zou 
worden afgesloten en h ij ook een zeer on
practischen ingang van zijn schuur zou moe
ten maken; dat hij getracht heeft deze be
zwaren te ondervangen, door aankoop van een 
stuk van het naastgelegen perceel , sectie G. 
N°. 495 , doch de e igenaar daartoe niet ge
negen is ; dat tegen de gevraagde ontheffing 
geen bezwaren bestaan; 

dat Ged . Staten van Zeeland bij hun beslü.it 
van 25 Juni 1937, 3e afdeeling, N°. 244, aan 
dit raadsbesluit hunne goedkeur ing hebben 
onthouden, uit overweging, dat door den In
specteur van de Volksgezondheid, in tegen
woordigheid van den belanghebbende en van 
een tweetal gemeenteambtenaren, ter plaat e 
een onderzoek is ingesteld en daarbij is ge
bleken, dat met inachtneming van de rooilijn 
het terrein bebouwd kan worden, zonder den 
toegang tot het terrein te versmallen of den 
toegang tot de schuur te belemmeren; dat een 
ontheffing, als hier bedoeld, a lleen dan gemo
tiveerd kan zijn, wanneer de noodzakelijkheid 
daarvan vaststaat; dat dit geenszins het ge
val is, daar het terrein achter de rooilijn 
groot genoeg is om een nieuw gebouw van 
bruikbare afmetingen aldaar op te richten; 
dat van een gedeeltelijke vernieuwing of ver
andering, die ingevolge art. 2, eerste lid , 
onder a der Woningwet voor het buiten de 
rooilijn gelegen deel van het gebouw zou zijn 
toegelaten, hier geen sprake is; dat de ge
meente, indien gewenscht, een driehoekige 
strook ter rechterzijde van het gebouw aan den 
belanghebbende zou kunnen overdragen, zoo 
noodig in ruil voor den grond, die vóór rle 
rooilijn is gelegen; dat de aldaar liggende 
weg, waarvan de driehoek eventueel zou kun
nen worden afgesneden, alleen dient tot toe
gang tot het onderhavige perceel en tot een 
aangrenzende boerderij en van dezen toegang, 
na den bedoelden grondafstand, nog 8½ m 
breedte zou overblijven, hetgeen ruimschoots 
vol doende is te ach ten; dat het bestaande ge
bouw in een bocht van den weg is gelegen, 
waarover een groot verkeer gaat, en met een 
punt van 3.80 m buiten de rooilijn uitsteekt ; 
dat om een en ander goedkeuring aan het 
bedoelde raadsbesluit behoort te worden ont
houden; 

dat van dit besluit de raad van SI uis bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijns inziens het verleenen van ontheffing, als 
hier bedoeld, gemotiveerd is, daar de nood
zakelijkheid daarvan vaststaat; dat de mee
ning van Ged. Staten, dat het terrein achter 
de rooilijn groot genoeg is om al daa r een 
nieuw gebouw van bruikbare afmetingen op 
te richten, juist kan zijn, doch in dit geval 
niet opgaat, daar dan een gebouw zou worden 
verkregen van voor "De Kaestecker niet bruik. 
bare afmetingen, daar hij ruimte noodig heeft 
voor café, eigen bewoning en ten behoeve van 
zijn landbouwbedrijf, terwijl hij ook dient te 
voldoen aan het bepaalde bij a rt. 109 van de 
bouwverordening voor deze gemeente" ; dat, 
indi en de overweging van Ged. Staten, .,dat 
het gebouw in de bocht van een drukken ver-
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keersweg za l komen te staan en met een punt 
van 3. 80 m bui ten de rooilijn u itsteekt " , mede 
dient te strekken tot niet-goedkeur ing van het 
raadsbeslu it, het wel zeer e igenaardig aan
doet, dat hetzelfde college toestemming heeft 
gegeven tot plaats ing va n een benzinepomp 
voor het hier betreffende perceel van De 
K aestecker , welke pomp naast den weg staat 
en veel verder dan 3.80 m buiten de rooilijn ; 
dat de gemeente niet ongenegen zou zijn een 
dri ehoekige strook ter rechterzijde . van het 
gebouw met den belanghebbende te ru ilen 
tegen grond, di e voor de roo ilijn ligt , inàien 
daardoor een a fdoende oplossing zou zijn te 
verkrijgen ; da t , indien de Inspecteur van de 
Volksgezondheid met Ged. Staten van mee
ning is, dat bij bouwen binnen de roo ilij n een 
gebouw van bruikba re afm etingen is te ver 
krijgen, het ontgaat, waarom die ambtenaar 
aa n B . en W. heeft geadviseerd De K aes
tecker behulpzaam te zijn in zijn streven, om 
g rond van zij n westelijken buurman bij te koo
pen ; dat di e h ulp inderdaad van gemeente
wege is ve rl eend , doch zonder resul taat; daL 
het juist m ag zijn, dat de toegang tot h et ter
re in n iet wordt versm ald, doch daarbij over 
het hoofd is gezien door den Inspecteur va n 
de Volksgezondheid , dat de toegang tot de 
schuur veel te sm al wordt ; dat he t de bedoe
ling van den belanghebbende is a lleen te her
bouwen, daar de gevels a an de noord-, west
en noordoostzijde voor een g root gedeel te zul 
len blijven staan, zooda t wel degelijk sprake 
is van een gedeel telijke ve rnieuwing of ver 
andering ; 

0. dat mede naar het oordeel van den 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) een herbouw van het bo
vengemelde pe rceel, in voege door den be
langhebbende verl a ngd, met het oog op de 
zee r ongunstige wij ze, waarop het in den ver
keersweg ui tsteekt, ongewenscht moet worden 
geach t; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
rnadsbesluit hunne goedkeur ing hebben ont
houden ; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan : 

het beroep ongegrond te ve rkl a ren. 
Onze Minister van Binnenl andsche Za ken is 

belast enz. 
(A. B . ) 

20 Dece1nb er 1937. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Visscherijwet 1931 a rt. 1.) 

H et a fgesloten gedeel te de r Zuiderzee, 
bekend onder den naam IJsselmeer , kan 
niet meer worden beschouwd a ls " Zuider
zee" in den zin van a r t. 1, 1 id 1, b der 
Visscherijwet S. 1931 °. 410, daar doo r 
de a fslu it ing het watergebied van de vroe
gere Zuiderzee, voorzoover di t b innen de 
afslui tdijk is komen te li ggen geheel van 
karakter is veranderd, daar het in tegen
stelling met hetgeen voor de a fslui t ing het 
geval was, elke rechtstreeksche open ver
binding met de Noordzee mist. 

Geheel in overeenstemm ing met dezen 
toestand is dan ook bij Al g. M . van Be
stuur va n 23 Juni 1932, S. 315 een bij
zonder vi sscherijreglement voor de a fge-

sloten Zuiderzee vastgesteld, waarin dat 
afgesloten watergebied geheel is behan
deld a ls binnenwate r , waarop - behou
dens de in het R eglement zelf voorz iene 
afwijkingen - het bij di enzelfden Al g . 
Maatr. v. Bestuur vastgeste lde Al gemeen 
Visscher ij regl ement voor de binnenwateren 
van toepassing is. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M . bij 
het K antongerech t te Sneek, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van dat K a ntonge
recht van den 30 A ug. 1937, waarbij de gere
quireerde A . v. d. L ., vi sscher te M a kkum , 
ter zake van het te zijnen laste bewezen ver
k laarde van a ll e rechtsve rvolging is ontslagen, 
met bevel tot teruggave van het inbeslagge
nomen vischtui g aan den ve rdachte. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveld t . 

De K a ntonrechte r te Sneek besli ste bij 
schr iftelijk vonnis van 30 Augustus 1937 dat 
ten laste van ge requireerde bewezen was , dat 
hij op 23 Juli 1937 in he t a fgesloten gedeelte 
der Zuiderzee (IJsselmeer) onder M akkum , 
van welk wate r een ander dan verdachte de 
rech thebbende op het vischrech t wa , heeft 
gev ischt met fuiken, door die v isch tui gen al 
daar te water te brengen en te water te heb
ben, zonder dat hij was voorzien van een voor 
derge lijke visscherij geldige acte voor binnen
visscherij, en evenmin van een schriftelijke 
vergunn ing va n de rechthebbende op het 
visch recht in dat wate1·, om daarin te mogen 
visschen. 

De Kantonrechte r ach t te het bewezen ver
ki aarde echter niet strafbaa r , daa rbij ove r
wegend , da t de Visscherijwet S . 1931 n°. 410 
volgens a rt. 1 , 1 id 1 di e r wet onder kustvi s
scherij verstaat het vi sschen onder meer in de 
Zuiderzee ; 

dat na de totstandkoming die r wet een ge
deel te de r Zuiderzee is a fgesloten , maa r daa r
mee di t gedeelte niet aan die bepa ling is ont
t rokken en dus visschen daarin niet zijn be
stempeling als kustvisscherij heeft ver loren en 
is geworden tot binnenvisscherij ; 

dat wel het Kon . Besluit van 28 (lee : 23) 
Juni 1932 S. 315 tot vaststelling onder meer 
van een Algemeen Visscherij regl ement voor 
de bi nnenwateren, zeven bijzondere Visscherij 
reglementen en een bijzonder Visscherijreg le
ment voor de a fgesloten Zuiderzee kennelijk 
ui tgaat van de gedach te, dat vi sscherij in het 
a fges loten gedeelte der Zuiderzee is b innen
visscherij , di e gedachte speciaal tot uitdruk
king komt in den aanhef van a rt . 3 en die 
van a rt. 5 van het Bijzonder Visscherijregle
m e nt voo r de a fges loten Zuide rzee e n da n ook 
vo lgens die reglementen visschen in het afge
sloten gedeelte der Zuiderzee is binnenvis
scherij ; maar daardoor uitteraa rd niet eenige 
wetsbepa ling wordt aangetast en voormelde 
wetsbepa ling dan ook ongerept blijft ; dan wel 
volgens voornoemde wet bi nnenvisscherij is 
verboden , tenzij men voorzien is van een voor 
de vi sscherij die word t u itgeoefend, geldige 
acte en van een schr iftelij ke vergunning van 
den rechthebbende op het vischrecht van het 
betrekkelijke wate r, maa r voo r kustvisscherij 
geen a kte is ve reischt en ook niet een schrifte-
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lijke vergunning van den rechthebbende op 
het vi chrecht, behoudens een hier niet ter 
zake afdoende uitzondering, wanneer en voor 
zoover, als in dezen, het Rijk die rechtheb
bende is. 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht stelde beroep in cassatie 
in , en droeg als middel bij schr iftuur voor: 

"S. en v. t . van de artt. 1, 2, 16, 17, 31 der 
Visscherijwet 1931 S. 410, artt. 351, 352, 398 
Sv., doordien de Kantonrechter, als bewezen 
aannemende dat de verdachte heeft gev ischt 
met fuiken in het afge loten gedeelte van de 
Zuiderzee, waarvan een ander dan de ver
dachte de rechthebbende op het vischrecht was, 
zonder acte voor binnenvisscherij en zonder 
schriftelijke vergunning van den rechthebben
de op het vischrecht, dezen heeft ontslagen 
van rechtsvervolging, 

ten onrechte, omdat, sedert het IJsselmeer 
door den Afsluitdijk van de open zee is ge
scheiden, dit watergebied niet langer a ls "zee" 
kan worden beschouwd doch een binnenwater 
is geworden en de bepalingen voor binnen
visscherij aldaar gelden." 

Ter toel ichting van dit middel zegt requi
rant: 

" De onderhavige zaak wordt door mij op 
last van hoogerhand aan het oordeel van 
Uwen Hoogen Raad onderworpen. Er ligt een 
meeningsverschil aan ten grondslag tusschen 
de Kantonrechters te neek (voorheen Bol s
ward,cf. vonnis van 7 December 1932, W. 
12623) en Heerenveen (wijlen Mr. baron van 
Harinxma thoe Slooten) en mij eenerzijds, en 
het betrokken Departement anderzijds. 

Dezerzijds is het standpunt ingenomen, dat 
blijkens art. 1 lid 1 sub b der V isscherijwet 
"kustvisscherij" wordt uitgeoefend o. a. in " de 
Zuiderzee". Daargelaten waar hiervan nu 
precies de grens li gt (art. r lid 3), staat toch 
wel in groote lijnen va t, welk watergebied 
h ie r door den wetgever met de uitdrukking 
,.Zuiderzee" aangeduid wordt. Met name slaat 
deze uitdrukking ook op de tegenwoordige 
"afgesloten Zuiderzee (IJsselmeer") . H et fe it 
dat men tusschen de oordhollandsche en de 
Friesche kust een dijk heeft aangelegd, doet 
daaraan niet af. 

H et standp\mt van het Departement heb ik, 
naar ik meen, in het cassatiem iddel jui t 
weergegeven: door de a fscheid ing van de open 
zee is het betreffende watergebied n iet lange r 
"zee" , en dus ook geen " Zuiderzee". Echter 
kan ik niet inzien, waarom het feit, dat een 
water niet meer open zee is, zou meebrengen, 
dat het niet meer is " Zuiderzee" in den zin 
der Visscherijwet. 

Het bestaan van een dijk is ook niet bes] i -
send voor de grens tusschen het geb ied van 
kustvisscherij en dat van binnenvisscherij ( vgl. 
a rt. 1, lid 1 sub c en lid 3, der Visscherijwet, 
a lsmede het K. B. van 4 Juni 1932 S. 235, 
art. 1 sub B). 

In werkelijkheid kan ik mij dus met net 
vonnis van den Kantonrechter zeer wel ver
eenigen . Wel werd veroordeeling gerequireerd 
ter zake van overtreding yan art. 13 der 
Visscherijwet, maar daarbij werd het v ierde 
lid van dat artikel sub b over het hoofd ge
zien." 

Ik vermeld de geheele toelichting, omdat ik 

daardoor reeds onmiddell ij k op het zwakke 
punt kan wijzen, dat aanleiding geeft tot deze 
zaak. 

Het gaat er n.l. om wat de grenzen der 
Zui derzee zijn, in verschillende tijden en krach
tens verschillende wetten, i. c. de Visscherij
wet. 

Art. 1 der V isscherijwet, S. 1931 , n° . 410, 
zegt o. m. : ,,De wet verstaat onder kustvis
scherij het visschen in de Zuiderzee". 

Op deze bepaling doet de Kantonrechter zijn 
vonnis steunen, en daarmede is de Ambtenaar 
0. M. het eens, al kwam hij in cassatie om 
het geschil punt uitgemaakt te krijgen . 

Het standpunt van den Kantonrechter is, 
blijkens de aanhef van de woeven vermelde 
overweging, dat het er niet toe doet of een 
gedeelte van de Zuiderzee is a fgesloten - wat 
hij eens tot Zuiderzee rekende, blijft Zuider-
1.ee, zoolang i.c. de Visscherijwet geen nieuwe 
grenzen noemt, want, is kennelij k de redenee
ring de Visscherijwet spreekt over " Zuider
zee" vóór de afs luiting en blijft dus hetzelfde 
terrein bestrijken, ongeacht wat er van die 
Zuiderzee wordt. Terloops merk ik op, dat 
men in dien gedachtegang ook met een hengel 
in een der slooten van den Wieringermeer 
polder visschend, kustvisscherij uitoefent. De 
Ambtenaar 0. M. deelt - niet in het middel 
- doch in de toelichting die opvatting door te 
stell en: ,,het staat wel in groote lijnen vast, 
welk watergebied in art. 1 lid 1 sub b der 
Wet met de Zuiderzee wordt aangeduid. Met 
name slaat deze uitdrukking ook op de tegen
woordige afgesloten Zuiderzee". 

och Kantonrechter, noch Ambtenaar 0. M . 
geven i ntusschen aan waar de grenzen der 
Zuiderzee voor of na de afsluiting liggen, de 
Ambtenaar spreekt, zonder gronden aan te 
geven, over "vaststaan der grenzen in groote 
lijnen". 

Ik moet we l aannemen dat beiden a ll een 
dachten aan wat vóór de afslui ting de aard
r ij kskundige leerboeken omtrent de Zuiderzee 
en hare grenzen vertel den, doch dat zij daarbij 
in dit geval het derde lid van art. 1 der Vis
scherijwet uit het oog hebben verloren. Di t 
toch bepaalt: ,,de grenzen tusschen de in het 
eerste lid bedoelde wateren, worden voor zoo
veel noodig bij algemeenen maatregel van 
bestuur bepaald." 

In verband met deze zaak heb ik getracht 
een onderzoek in te stell en naar de vaststel
ling der grenzen van de Zuiderzee - vroeger 
en thans - , en kwam daarbij tot de slotsom, 
dat een voor ~lle geval len geldende grens
regeling niet bestond en bestaat. Er is slechts 
onzekerheid . 

In een Staatscourant van 1932 is te vinden 
een ministerieele kennisgev ing luidende als 
volgt: 
22 Septembe r 1932, La. Q. 

De Minister van Waterstaat, 
B rengt ter algemeene kennis, 
dat de volgende namen zijn vastgesteld: 
voor het afgesloten gedeelte van de Zuider-

zee · IJs e lmeer· 
v~or het overige gedeelte van de Zuiderzee 

benoorden den afsluitdijk: Waddenzee. 
's-Gravenhage, 22 September 1932. 

(get.) Reymer. 



473 20 DECEMBER 1937 

Zoo oppervlakkig brengt deze algemeene 
kennisgeving de zaak een eind verder, doch 
m. i. is dit niet het geval, nu niet blijkt, waar 
de bevoegdheid van den Minister van Water
staat tot het geven van namen op berust. Er 
waren naar ik mij herinner destijds voorstan
ders van den naam Flevo-meer, zulks op his
torische gronden, en ik meen, dat zij , bij ge
breke van een wettelijke regeling, want dit is 
een ministerieele kennisgeving niet, nog altijd 
hun wensch bevredigd zouden kunnen zien. 

Bovendien helpt deze kennisgeving niet, 
omdat een regeling van namen niet in zich 
sluit een grensregeling. 

Duidelijk spreekt de verwarring welke 
heerscht omtrent de vraag wat onder de Zui
derzee moet worden verstaan, uit hetgeen in 
de Tweede K amer is opgemerkt n. a. van de 
toepassing der Zuiderzeesteunwet ( 0

• 226, 
n° . 2 Zi tting 1936-1937 ; n°. 337, zitting 
1937- 1938). Het ging er toen over of deze 
wet alleen go! d voor het afgesloten gedeelte 
der Zuiderzee. In gemeld stuk n°. 226 is o.a. 
te lezen: De bekende auteurs op aardrijkskun
dig gebied geven nergens een duidelijke om
schrijving van het begrip Zuiderzee. In van 
der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek wordt 
de Zuiderzee genoemd een golf van de Noord
zee, gescheiden door de eilanden Texel, Vlie
land, Terschelling en Ameland, benevens 
eenige zandbanken. Bij Witkamp kan men ver
meld vinden, dat de Zuiderzee met de Wadden 
ongeveer 52,500 ha groot is, plus de mede
deel ing, dat de Zuiderzee tusschen Texel en 
den Frieschen wal meer dan 8 uren gaans 
breed is. In het werk "Nederland" spreekt de 
aardrijkskundige R. Schuil ing van het ver
schil tusschen hoog- en laagwater in de Zui
derzee; hij geeft enkele cij fers voor Harlingen 
en vermeldt als terloops, dat door de zeegaten 
de vloed als stroom den Zuiderzeeboezem bin
nendringt. De Encyclopaedie van Winkler 
Prins stelt, dat de natuurlijke grens tusschen 
Zuiderzee en Waddenzee niet bestaat, doch 
dat men dikwijls de grens neemt van Harlin
gen via het griend naar het Vlie. Ook Minis
ter Lely schijnt de opvatting te zijn toegedaan, 
dat de Zuiderzee grooter was dan hetgeen 
thans door den afsluitdijk is afgesloten. In 
en nota van zijn hand, van 16 December 1897, 

is het volgende te vinden: ,, 'IVanneer men 
echter opmerkt, dat in het gedeel te der Zui
derzee ten noorden van de afsluiting zeer 
diepe en hreede stroomgeulen van den Texel
en Vliestroom voorkomen, dan schijnt het 
waarschijnlijk , dat de meerdere hoogte van 
den waterstand te Harlingen bij stortvloed 
boven de waterstanden van het Marsdiep en 
het Vliegat het gevolg is van een opwaaiing 
alleen over het ondiepe gedeelte der zee tus
schen Harlingen e n de genoemde stroo1ngen
len." Voo,· Minister Lely was dus blijkbaar 
dit alles Zuiderzee. 

\Vat de werking der Zuiderzeesteunwet be
trof kwam de Kamer-Comm issie tot deze slot
som: dat de prelabele vraag of personen, wo
nende en (of) hun hoofdmiddel van bestaan 
op 25 Juli 1918 vindende in het Zuiderzee
v isscherij- of een daarop gegrond dan wel 
daaraan verwant bedrijf benoorden den afslui t
dijk, als belanghebbenden in den zin der Zui
derzeesteunwet behooren te worden erkend, 

indien ook overigens hun omstandigheden aan 
de bepalingen der Zuiderzeesteunwet voldoen. 

Van nog veel meer belang lijkt mij het 
Ministerieel Antwoord n°. 337 uit het zittings
jaar 1937-1938, toen het weer over de Zuider
zeesteunwet ging en waarin een beroep wordt 
gedaan op de oude grensregeling van kust- en 
binnenvisscherij. 

Het luidt : ,,Bij het tellen van de vraag, 
of tie bedoelde visschers vallen onder de Zui
derzeesteunwet, is in de stukken aangeroerd 
het punt: wat onder Zuiderzee moet worden 
verstaan. Ook in het verslag van de Kamer
commissie worden daaraan uitvoerige beschou
wingen gewijd, waaruit blijkt, dat voor de 
Zuiderzee verschillende grenzen zijn te ste llen. 
H et verwondert mij echter in dat verslag niet 
te hebben aangetroffen de begrenzing van de 
Zuiderzee, die in de Visscherijwet en hare 
voorschriften wordt aangegeven, hoewel het 
hier toch bij uitstek een visscherijaangelegen
heid betreft. Naar het mij voorkomt is het 
Kon, Besluit van 15 April 1911 S. 117 tot 
vaststelling van de grenzen tusschen kust- en 
binnenvisscherij en tusschen de wateren , waar
in kustvisscherij wordt uitgeoefend, ,..ooals dit 
besluit tijdens de totstandkoming van de Zui
derzeesteunwet gold, in dezen toch zeker als 
een gezaghebbende bron te beschouwen. In dat 
besluit nu wordt als grens tusschen de W ad
denzee en de Zuiderzee aangegeven de lijn 
gaande van het licht van de Ven ( oord-Hol
land) naar den molen op het roode klif bij 
Laaxum. Deze lijn ligt dus nog aanzieniijk 
zuidelijker dan de tegenwoordige afsluitdijk. 

Waar de Zuiderzeesteunwet zelf geen defi 
nitie geeft, ligt het voor de hand, dat men, 
voor wat de toepassing van de Zuiderzeesteun
wet betreft, den afsluitdijk als grens van de 
Zuiderzee heeft aangenomen. Immers, indien 
men zich er rekenschap van geeft dat de Zui
derzeevisschersbevolking in hoofdzaak haar 
bestaan vond uit de opbrengst van visch, welke 
uit de Noordzee in de Zuiderzee was binneu
getrokken, is het aannemelijk dat door de toe
passing van de Zuiderzeesteunwet onder Zui
derzee wordt verstaan, het vischwater, dat 
door den afsluitdijk voor deze visch onto.,
gankelijk is gemaakt." 

Oplo sing van de vraag geeft dit alles niet 
en daarom rou ik de grensbepaling, zooals 
de Ambtenaar Openbaar Ministerie deze aai,
geeft, ietwat an ders stell end, kunnen ,.eg
gen: ,,Daargelat,en wat nu precies de grer,
zen der Zuiderzee waren, wist iedereen wel 
zoo ongeveer welk terrein daaronder te ver
staan was". Daartegenover wu men dan kun
nen stellen, dat tegenwoord ig, nà de afsluiting 
wo ongeveer iedereen weet, dat geen Zuider
zee meer bestaat, hoogstens wu men kun,urn 
beweren dat er tusschen den Afsluitdijk ea de 
Waddeneilanden een stukje Zuiderzee is over
gebleven, en daarmede kom ik weer tot het 
begrip " Zuiderzee" in art. 1 lid 1 sub b der 
Visscherijwet. 

Men wu zich echter nog kunnen afvragen, 
welke beteekenis een wettelijke regeling heeft, 
wanneer het onderwerp waarop het betrekking 
heeft, verdwenen is, waarbij ik met alle erken
ning voor het gebrekkige der vergelijking 
denk aan de belangrijke regeling omtrent de 
beteekenis van "kerfstokken" in art. 1924 
B. W. 
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Voor zoove,· mij bekend is er geen wet te 
vinden, waarin welomlijnd de grenzen van de 
Zuiderzee waren aangegeven - toen deze nog 
bestond - ; de Kantonrechter geeft dan ook 
geen gronden aan voor zijn terreinomschrij
ving van de Zuiderzee, zooals die in de Vis
scherijwet genoemd wordt. Zijn eenige argu
ment is dat, al wordt er een stuk van afge
sloten. en ik zou er aan toe willen voegen, al 
werd ze geheel drooggelegd, het toch Zuièler
zee blijft, omdat toen de wet tot stand kwam, 
deze het oorspronkelijk, op dat tijdstip bestaan
de terrein op het oog had. 

Ik heb de voor de Visscherij geldende rege-
1 ing eens vergeleken met de Wet op de Lood -
dienst van 20 Augustus 1859, S. 93 (meer
malen gewijzigd). Deze wet noemt geen be
paalde gebieden in art. 1 , maar spreekt van 
de Nederlandsche zeegaten, enz. waarna art. 
3 de zes districten noemt, waarin het water
gebied verdeeld wordt. Uit deze Wet vloeide 
het K. B. van 23 Maart 1925, S. 106 voort, 
waarbij tevens het bijzonder R eglement op den 
Loodsdienst werd vastgesteld. Dit bepaalde 
o. m. in art. 4: ,,De binnenlooclsen van de 
tanclplaats Harlingen zijn bestemd tot het 

loodsen van schepen uit de haven of van de 
reecle van Harlingen: a. enz.; b. naar de 
reede van Texel of in het Nieuwediep en naar 
a ll e havens en plaatsen aan de Zuiderzee ge
legen, benevens Amsterdam, Zwoll e en Kam
pen en omgekeerd." 

Bij K. B. van 10 Augustu 1932, S. 433 is 
voormeld Besluit ingetrokken en zijn het ge
wijzigd Algemeen Reglement op den Loods
dienst en de daaruit voortvloeiende Districts
R eglementen vastgesteld. In het Reglement 
voor de loodsdiensten in het eerste en tweede 
district, wordt thans gezegd, dat de binnen
loodsen bestemd zijn o. m. tot het loodsen 
naar de reede van T exel of in het nieuwe 
Diep en naar de havens van Kornwerderzand 
en den Oever en omgekeerd, waardoor m. i. 
het toen afges loten oude Zuiderzee-gebied bu i
ten hun ressort valt. 

Bij deze regeling van het loodsen behoefde 
echte r de vraag omtrent de omvang der Zui
derzee niet te rijzen, daar de \Vet dit water
gebied niet met zoovele woorden noemde, zoo
a ls wel het geval is in de Visscherijwet. 

Wat volgens deze wet onder Zuiderzee moet 
worden verstaan, behoort m. i. te worden vast
gesteld aan de hand van art. 1 lid 3 der wet 
in verband met het daarop berustende K. B. 
van 4 Juni 1932, S. 235 tot vaststel] ing van 
de grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij 
en van de wateren, waarin kustvisscherij wordt 
uitgeoefend (gew. bij K. B. 24 Juli 1933, 
S . 371). De Zuiderzee wordt daarin a ls nog 
bestaande genoemd, want in art. 2 worden a ls 
grenzen van de wateren, waarin de kustvis
scherij wordt uitgeoefend, onder C genoemd, 
tusschen de Waddenzee en de Zuiderzee: de 
lijn gaande van de Oostkaap op Texel hij 
Oosterend naar de toren van de !lroote kerk 
,·an Harlingen. · 

Nu kan men echter niet aannemen, da t het 
watergebied, dat ten Zuiden van die lijn ligt, 
ook thans nog Zuiderzee is, waar uitsluitend 
kustvisscherij kan worden uitgeoefend, omdat 
art. 1 der Wet de Zuiderzee als zoodanig 
noemt. H et K. B. van 4 Juni 1932, S. 235 

geeft behalve plaat elijke grenzen immers ook 
nog algemeene regels voor grensbepaling, eu 
wel in art. 1. Het bepaalt, dat de grenzen, 
tusschen de wateren waarin kustv isscherij en 
die waarin binnenvisscherij wordt uitgeoefend 
zijn: 

A . voor de wateren, di e door sluizen of dui
kers! ui zen met wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend, in gemeenschap staan: 

de waterkeering of, indien de sluis- of dui
kers! uis wowel aan de zee- als aan de land
zijde water keert, de buitenste waterkeering; 

B. voor de wateren, die in , open gemeen
schap staan met wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend: 

1 °. waar hoofden of le idammen aanwezig 
zijn: de lijn, gaande over de uiteinden daar
van· 

2°'. waar hoofden of le idammen ontbreken: 
de lijn, gaande over den mond ter plaatse, 
waar deze de kustlijn, gerekend ter hoogte van 
gewoon hoogwater, snijdt, 

en geeft dan voor bepaalde wateren - ech
ter niet voor de Zuiderzee - nog eenige na
dere aanwijzingen. 

Hetzelfde geldt ook vóór de afsluiting der 
Zuiderzee, en daarom acht ik het goed hier 
weer te geven, wat destijds gezegd werd in het 
eerste nummer van de "Mecledeelingen en 
Vers! agen der Visscherij inspectie" omtrent 
deze grenzen (I. Binnenvisscherii, Uitgegeven 
door het Departement van Landbouw, Nijver
heid en Handel, April 1912, blz. 114). Daar 
vindt men: 

Daar de wateren, waarin kustvisscherij en 
die, waarin binnenvisscherij wordt uitgeoefend, 
op vele plaatsen met elkander in verbinding 
staan, is nader aangegeven waar in die ge
vallen de grens I igt tusschen de kust- en de 
binnenwate ren. 

Indien tusschen die wateren sluizen of dui
kersluizen aanwezig zijn, wordt de waterkee
ring, dat is derhalve de sluisdeur, de sch uif, 
enz., gerekenJ de grens te vormen. Het kan 
echter ook voorkomen, dat meer clan één 
waterkeering aanwezig is, woals dat het geva l 
is bij een schutsluis. Dan wordt de buitenste 
waterkeering, derhalve die welke gelegen is 
nau.r den kant van het kustwater, ais de grens 
beschouwd. 

Niet steeds echter is er een si ui s of een 
duikersluis aanwezig op de plaats, waar het 
kustwater met het binnenwater in verbinding 
staat. Vaak ook is er open gemeenschap. In
dien nu bij open gemeenschap het binnen
water tusschen hoofden of le idammen door iri 
het kustwater uitstroomt, wordt a ls grens be
schouwd de l ijn gaande over de uiteinden van 
die hoofden of le idammen. Dit is o. a. het 
geva l bij het Zwolsche Diep, het Ganzendiep, 
het Keteldiep en de E em. 

Op somm ige plaatsen ontbreken bij een open 
verb inding die hoofden of leidammen, zooals 
b.v. aan den mond der Veluwsche beken, die 
in de Zuiderzee uitstroomen. Bij een zoodani
gen mond wordt de grens gevormd door de 
lijn, die over den mond gaat op de plaats 
waar deze de kust! ijn, gerekend ter hoogt~ 
van gewoon hoogwater, sn ijdt. 

Voor enkele wateren waar hoofden of le i
dammen ontbreken en geen bepaalde kustlijn 
is aan te wijzen , die door den mond ge neden 
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wordt, is de grenslijn tusschen het gebied van 
de kustvisscherij en dat der binnenvisscherij 
nader aangewezen . 

Hierna volgt nog een omschrijving van bij
zondere grenzen voor met name genoemde 
wateren . Deze betreft gevallen, waar de hoofd
beginselen, zooeven vermeld, niet geheel en al 
uitkomst konden geven, hetgeen hier verder 
niet van belang is. H et K. B. van 4 Juni 
1932. S. 235 toch, geeft zooals ik reeds op
merkte dezelfde a lgemeene grensl ijnen a ls 
vroeger bestonden. De afslu iting van de Zui
der,,ee heeft dus verandering in clen feitelijken 
toestand gebracht, en het grootste gedeelte 
van dat water, waarin vroeger kustvisscherij 
werd uitgeoefend, va lt thans door de bepaling 
van art. 1 onder A van laatstgenoemd K. B. 
onder binnenvisscherij. H et afgesloten gedeelte 
is een water geworden, dat door sluizen in 
gemeenschap staat met wateren, waarin kust
visscherij wordt uitgeoefend. Als grenslijn 
moet dus de buitenste wate rkeer ing, de Af
slu itdijk worden aangenomen. Is die uitlegging 
juist, dan behoorde er ook een regeling voo,r 
dat afges loten gebied te komen, welke te vin
den is in het K. B. van 23 Juni 1932, S. 315, 
dat o. m . het bijzonder reglement voor de afge
sloten Zuiderzee bevat. De vermeld ing der 
Zuiderzee in art. 1 lid 1 sub b der Wet heeft 
dan alleen beteekenis voor een watergebied, 
dat volgens de Vi scherijwet nog als Zuiderzee 
beschouwd moet worden en bedoeld wordt in 
het K. B. van 4 Juni 1932, S. 235 , waar, 
woals ik reeds vermeldde de grenzen tusschen 
Zuiderzee en Waddenzee worden vastgesteld. 

Voor de Zuiderzee, zooals de Visscherijwet 
die kent loopt dus de Noordgrens van Ooster
end op Texel naar Harlingen. De Zuidgrens 
is de Afsluitdijk. Op dat watergebied is het 
Zuiderzeevisscherijreglement van 23 April 
1915, S . 205 (herh.gew.) nog van toepassing. 

In de eer te p laats dus op grond van het
geen ik gezegd heb n. a. v. de Wet en de daar
uit voortvloe iende Koninklijke Besluiten, en in 
de tweede plaats, indien de H. R. hierin niet 
mede mocht gaan, op grond dat het object 
dat de Wet noemt als zoodanig verdwenen is, 
zoodat de vermelding er van geen zin zou 
hebben, ben ik van meening, dat de Kanton
rechter ten onrechte het bewezen verklaarde 
niet strafbaar heeft geoordeeld. 

Er zou nog verschil van meening kunnen 
rijzen over de vraag of het vonnis de feiten 
vaststelt op wodanige wijze , dat de H. R. ten 
principale recht kan doen. Ik meen dat dit 
wel het geval is. en concludeer derhalve, dat 
de H. R. het vonnis vernietige, voorzoover het 
de feiten niet strafbaar acht en een ontslag 
,·an rechtsvervolging bevat. 

De H. R. verkl are het bewezen verklaarde 
en den dader strafbaar. 

Het feit behoort m. i. de benaming te dra
gen van : 

,,v isschen in een water, waarvan een andel' 
de rechthebbende op het vischrecht is zonder 
,·oorzien te zijn van een schriftelijke vergun
ning van den rechthebbende" en 

"binnenvisscherij uitoefenen zonder voorzien 
te zijn van een voor de visscherii, die wordt 
uitgeoefend, geldige akte", en gezien de artt. 
1, 2, 12, 13, 16 , 31, 39 der Visscherijwet, S. 
1931 , n° . 410, artt. 23, 62, 91 Sr. in aanmer-

ki11g genomen den aard van het feit en de 
omstandigheden waaronder het gepleegd is, 
concludeer ik ten slotte dat de H. R. gerequi
reerde veroordeele tot twee geldboeten, elk 
van f 2 bij gebreke van betaling en verhaal 
voor elke boete te vervangen door 2 dagen 
hechtenis , met verbeurdverklaring van het 
inbeslaggenomen vischtuig. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassat ie, door cien 

requira nt voorg stel d bij schriftuur: (zie con
clusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeenkom
stig de dagvaarding, ten laste van den gere• 
quiree rde is bewezen verklaard, dat hij enz. 
( zie conclusie) ; 

0. dat de K antonrechter dit bewezene niet 
strafbaar heeft geoordeeld, met ontslag van 
rechtsvervolging als voormeld, daartoe over
wegende : 

dat de Visscherijwet S. 1931 n°. 410 volgens 
art . 1, 1 id 1 dier wet onder kustvisscherij ver
staat het visschen onder meer in de Zuiderzee; 

dat na de totstandkoming enz. (zie con• 
clusie); 

Ten aanzien van het middel van cassatie: 
0. dat de beslissing over het al of niet 

strafbare van het bewezene wordt beheerscht 
door het antwoord op de vraag, of het afge
sloten gedeel te der Zuiderzee, bekend onder 
den naam IJsselmeer , moet worden beschouwd 
a ls " Zuiderzee" in den zin van artt. 1, lb der 
Visscherijwet S. 1931 n°. 410, waardoor de 
aldaar uitgeoefende visscherij wude zijn kust
visscherij , dus geen binnenvisscherij als in• 
art. 1, lc der wet bedoeld ; 

0. dat deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, op grond, dat, door de afsluiti11g, 
het watergebied van de vroegere Zuiderzee, 
voorzoover dit binnen den afslu itdijk is komen 
te I iggen, geheel van karakter is veranderd, 
dus geen " Zuiderzee" meer is ia den zin va n 
genoemd a rtikel , daar het ia tegenstelling met 
hetgeen voor de afsluiting het geval was, elke 
rechtstreeksche open verbinding met de Noord
zee mist; 

0. dat, geheel in overeenstemming met 
dezen, door de afslu iting geschapen toestand, 
dan ook bij A. M. van Bestuur van 23 Juni 
1932 S. 315 is vastgesteld een bijzonder ,·is
scherijreglement voor de afgesloten Zuiderzee, 
waarin dat afges loten watergebied geheel is 
behandeld als een binnenwater, waarop, be
houden de afwijkingen in het Reglement zelf 
voorzien, het bij dienzelfdea Algemeenen 
Maatregel van Bestuur vastgestelde Al gemeen 
Visscherijreglement voor de binnenwateren van 
toepassing is; 

0 . dat hieruit volgt, dat het bewezenver
klaarcle door den Kantonrechter ten onrechte 
niet strafbaar is geoordeeld, zoodat het middel 
is gegrond; 

Vernietigt het bestreden vonnis, beha! ve wat 
de bewezen verklaring betreft, en 

R echtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Verkl aart het bewezene strafbaar als op
leverende na te noemen overtredingen; 

Qua! ificeert het bewezene als: ,, visschen in 
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een water, waarvan een ander de rechtheb
bende op het vischrecht is, zonder voorzien te 
zijn van een schriftelijke vergunning van den 
rechthebbende" en 

"b innenvisscherij uitoefenen zonder voorzien 
te zijn van een voor de visscherij, die wordt 
uitgeoefend, geldi ge akte"; 

V erklaart den verdachte strafbaar, zijnde 
niet gebleken van eenigen grond, waarom zij n 
strnfbaarheid roude zijn uitgesloten; 

ü. dat na te noemen straffen moeten worden 
geac;ht te zijn in overeenstemming met aard 
en ernst der gepleegde feiten ; 

Gezien de artt. 13, 16, 31, 39 der Visscherij
wet, S. 1931 n°. 410, 23 Sr.; 

Veroordeelt den verdachte tot twee geld
boeten el k van vijftig cents, elke boete bij 
gebreke van betaling of verhaal te vervangen 
door een dag hechtenis. 

{N. J.) 

20 Decernber 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. {Regl. op de wegen van Zuid
Holl and, art. 7; B. W. art. 625.) 

H et verbod van art. 7, lid 1 van het 
Reglement op de Provinciale wegen van 
Zuid-Holl and is aldus te verstaan, dat 
reeds hij, die den toestand doet aanwez ig 
zij n, dat een uitweg naar den Provincial en 
weg feitelij k bestaat, van den Provincia
len weg gebruik maakt, te weten tot het 
behouden van een uitweg. Worden de in 
de dagv. vermelde woorden "gebruik heeft 
gemaakt" a ldus opgevat, dan wordt de 
e i ch , dat in de t.1.1. nader zoude moeten 
zijn aangeduid , van welke uitwegen req. 
op 16 Juni 1937 gebmik heeft gemaakt, 
zonder eenigen grond gesteld. 

Uit de stukken, waarvan de H. R. ken
n is neemt, blijkt geenszins, dat aan de 
vergunning voorwaarden plegen te worden 
verbonden, waardoor verkregen rechten 
worden aangetast. 

T erecht neemt req . aan, dat ook een 
vergunning overeenkomstig het 4e lid van 
art. 7 verleend, tot wederopzegging van 
kracht is {art. 24). Dit leidt echter tot 
geen ander gevolg, dan dat, ind ien na de 
opzegging een nieuwe vergunning wordt 
gevraagd, door Gedep. Staten ande rm aa l 
bij het verleenen der vergunning, waaraan 
dan zoo noodig nieuwe voorwaarden kun
nen worden verbonden, dit vierde li d 
{eerbiediging van verkregen rechten) moet 
worden nageleefd. 

Op het beroep van G. A. K., landbouwer te 
Schipluiden, requirant van cassatie tegen een 
vonn is van het Kantongerecht te Delft van 
8 Sept. 1937, waarbij requirant ter zake van: 
ronder vergunning, verleend door of vanwege 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, in die 
provincie van een provincialen weg gebruik 
maken tot het behouden van uitwegen, met 
aanhaling der artt. 1, 7 l iel 1 en 4, 23 van 
het R eglement op de Provinciale wegen van 
Zuid-Holland en 23, 91 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijf gu lden en vervangende 
hechtenis van vij f dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantom-echter te Delft verklaarde bij 
schriftelijk vonnis van 8 September 1937 ten 
laste van requirant bewezen, dat hij te Schip
luiden op 16 Juni 1937 zonder vergunning 
verl eend door of vanwege Gedeputeerde Staten 
van Zui d-Holland van den weg Den Hoorn
Maasdijk, dat door de provincie Zuid Holland 
was bestemd tot openbare weg en a ls zoodanig 
door haar werd onderhouden - gebruik heeft 
gemaakt tot het behouden van eenige uitwe
gen. Hieraan enz. 

In cassatie gekomen heeft requ irant bij 
schr iftuur tegen dit vonn is het volgende aan
gevoerd: 

"Het gebruik maken van den weg D en 
Hoorn-Maasdijk tot het behouden van eenige 
uitwegen, wordt in het vonnis gelijk gesteld 
met het hebben van een toestand, met het 
l aten voortbestaan dier uitwegen; 

<lat het - omni reverentia - niet wel denk
baar is de uitwegen te laten voortbestaan, ron
der gebru ik te maken van den weg D en 
Hoorn- Maasdijk, ronder dus dezen weg te 
gebru iken; 

dat toch "gebru ik maken van iets" volgens 
van Dale's groot Woordenboek der ederland
sche Taal "zich van iets bedienen" is; 

dat ook voor de uitoefening van een niet 
voortdurende erfdienstbaarhe id , waarmede het 
recht van uitweg in casu gelijk te stellen is, 
noodig is 's menschen toedoen, waa rbij het 
hebben van den toestand zelfs sedert onheu
gel ijke jaren niet voldoende is tot verkrijging ; 

dat dus bewezen moet zijn, dat de provin
cial e weg gebrui kt is door verdachte om een 
uitweg te behouden en verdachte op 16 Juni 
1937 den voornoemden provincialen weg daar
toe niet gebrui kt heeft, gelijk ook trouwens 
het tegendeel n iet a ls bewezen is aangenomen 
in bovengenoemd vonnis; 

dat nu er tien uitwegen bestaan van ver
dachtes eigendommen tot den provincialen weg 
D en Hoorn- Maasdijk en er n iet aangeduid 
is in de dagvaard ing tot het behouden van 
welken uitweg verdachte heeft gebruik ge
maakt van den prov incialen weg, de dagvaar• 
ding nietig had moeten worden verklaard, 
omdat zij niet bevatte een duidel ij ke plaats
aanwijzing, waar de overtreding zou zijn be
gaan, hetgeen zeer zeker a ls gevolg is te ver
staan van de opvatting van "gebruik make11 
van den weg", gelijk ze ook in het vonnis ge
huldigd is ; 

<lat alle verdachtes eigendommen, waarvan 
hier sprake is, steeds hebben gelegen langs den 
openbaren weg Den Hoorn- Maasdijk en ver
dachte bij acte van 30 Juni 1930 aan Gede
puteerde Staten der Pronvincie Zuid-Holland 
verkocht heeft aan dien openbaren weg aan
grenzende p l'Ceelsgedeelten, tot verbetering 
en verbreeding van dien openbaren weg, thans 
den Provincia len weg Den Hoorn-Maasdij k, 
waarbij aan verdachte geen enkele beperkende 
bepaling is opgelegd ten opzichte van het heb
ben en houden van bedoelde uitwegen, die er 
altijd geweest waren; 

dat daarna, immers op 12 October 1931 , 
gekomen is het B eslui t N °. 134, ter afkondi
g ing van het R eglement op de Prov incia le 
wegen, waarbij in art. 7 lid 1 sub b het ver-
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bod uitgevaardigd is om zonder vergunning, 
verleend door of vanwege Gedeputeerde Staten, 
van de provinciewegen gebruik te maken tot 
het behouden van uitwegen, welke bepaling 
dus het reeds jaren bestaande recht van ver
dachte geheel illusoir maakte, omdat aan die 
vergunning voorwaarden plegen verbonden te 
worden, waardoor verkregen rechten worden 
aangetast, niettegenstaande het 4e lid van art. 
7 van vorenbedoeld Reglement; 

dat dit ook hier gebleken is, daar verda~hte, 
bij brief van 1 September 1937 aan Gedepu
teerde Staten verwekende de voorwaarden te 
mogen vernemen tot het behouden van uit
wegen naar de provinciale wegen, bij missive 
van 12/14 October 1937, waarvan afschrift 
hierbij gaat, bericht kreeg 1 ° dat de uitwegen 
slechts mogen worden gebruikt voor land- en 
tuinbouwdoeleinden en ten behoeve van de 
reeds op de perceelen aanwezige 6 woningen 
van adressant; 

dat door deze voorwaarde het recht van ver
dachte om zijn grond langs dien openbaren, 
thans Provincialen, weg Den Hoorn-Maas
dijk, welke altijd door hem en ook in 1935 nog 
door den Ontvanger van Successie, als bouw
grond is beschouwd, als bouwgrond te ver
koopen, hem is ontnomen, omdat het als zoo
danig geen uitweg heeft naar den publieken 
weg; 

dat de vergunning vervalt o. a. wanneer 
Gedeputeerde Staten zulks noodig oordeelen, 
waardoor de uitwegen moeten worden afge
sloten, welke afsluiting toch zeker nimmer wo 
opgevat kan worden, dat daardoor verkregen 
rechten 11iet zouden worden aangetast; 

dat verdachte zich evenmin kan vereen igen 
met de uitlegging van de beteekenis van "ver
kregen rechten" door Gedeputeerde Staten in 
hunne missive van 12/14 October 1937, waar 
zij deze definieeren als "erfdienstbaarheden of 
tegenover de Provincie verkregen rechten"; 

dat ook die vergunning niet kan aange
vraagd door verdachte, omdat zij krachtens 
art. 24 lid 1 van bovenbedoeld Reglement is 
verleend tot wederopzegging en daarbij niet 
is be2aald, dat zij slechts tot wederopzegging 
is verleend voorzooverre daardoor niet ver
kregen rechten worden aangetast; 

dat toch art. 7 lid 4 slechts zegt dat be
doel de vergunningen niet worden geweigerd 
en daaraan geen voorwaarden worden verbon
den, indien door die weigering en door deze 
voorwaarden verkregen rechten wuden worden 
aangetast, doch geen enkel artikel zich u itlaat 
wat er gesch ieden moet, indien door de opzeg
ging van de vergunning, deze voor den ver
dachte verloren is gegaan." 

De taalkundige opmerkingen waarmede re
quirant in dit middel aanvangt, acht ik on
juist, en niet veel m eer dan een woordenspel. 
Het Reglement verbiedt het gebruik van een 
provincialen weg tot het behouden van uit
wegen, en spl'eekt dus terecht niet van het 
.. hebben" van uitwegen, waardoor men op 
den provincialen weg komt. 

Dit zou m. i., tenminste niet wanneer er 
verkregen rechten zijn, moeilijk verboden kun
nen worden. Requirant gebruikte de uitwegen 
om op den provincialen weg te komen, en 
door die handeling wordt de provinciale weg 
gebruikt om die uitwegen te behouden. 

Het is mogelijk dat er meer uitwegen zijn, 
doch dit brengt n iet mede dat requirant uit 
de telastelegging niet zou hebben kunnen op
maken, welke weg hier bedoeld werd. De Kan
tonrechter heeft dit verweer dan ook terecht 
verworpen, en het is aannemelijk - het blijkt 
uit het verweer - dat requirant den provin
c ia len weg gebruikte om a l zijn uitwegen te 
behouden. 

Requirant zegt zijn recht van uitwegen te 
hebben bezeten jaren voor de R eglementsbepa
ling kwam, welke vergunning vere isch te. Dit 
is aannemelijk , maar doet niets af aan de 
bevoegdheid van de Provinciale Ove,·heid rege-
1 ingen te treffen voor de onder haar beheer 
va llende wegen. Blijkens art. 7 lid 4 van het 
Reglement is het de nadrukkelijke bedoeling, 
dat verkregen rechten niet worden aangetast. 

Al noemt requirant geen wetsbepalingen a ls 
geschonden, zoo is de strekking van zijn be
toog, m. i. zich te beroepen op art. 625 B. W., 
en dat beroep kan naar mijn oordeel niet op
gaan, gezien Uw R echtspraak en de literatuur 
waaruit voortvloeit, dat de overheidsregelin
gen slechts niet zoover mogen gaan, dat een 
a lgeheele opheffing van het betrokken recht 
er uit voortvloeit. Ik moge hierbij vol taan 
met te verwijzen naar Mr. van Gelein Vi
tringa's werk (Ned. Adm. R echt, blz. 447) en 
de daar vermelde rechtspraak. 

Requirant gevoelt zich blijkbaar bezwaard, 
omdat bij de vergunning voorwaarden kunnen 
worden gesteld en vreest voor mogelijke op
zegging der vergunning. 

Ik ga daarin niet met hem mede, en meen 
dat het R eglement, o. a. woals het in art. 7 
lid 4 is geredigeerd voldoende waarborgen 
geeft en dus noch art. 625 B. W. , noch artt. 
134 Grondwet of artt. 130 en 140 Provinciale 
wet zijn geschonden, we halve ik concludeer 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur, welke de navolgende, tegen het 
voormelde vonnis gerichte, grieven inhoudt: 

1 °. dat het gebruik maken van den provi n
cialen weg Den Hoorn-Maasdijk tot het be
houden van eenige uitwegen, in het vonnis ten 
onrechte wordt gelijk gesteld met het hebben 
van een toestand, met het laten voortbestaan 
dier uitwegen; 

2°. dat de dagvaarding n ietig is, omdat zij 
niet bevat een duidelijke plaatsaanwijzing, 
waar de overtreding wu zijn begaan, omdat 
er tien uitwegen bestaan van requirants eigen
dommen naar voornoemden weg en niet aange
duid i , tot het behouden van welken uitweg 
requirant gebruik heeft ge,naakt van dien 
weg; 

3° . dat art. 7, lid 1, aanhef en sub b van 
voormeld Reglement, waarbij het verbod is 
uitgevaardigd om zonder vergunning verleend 
door of vanwege Gedeputeerde Staten van de 
Provinciale wegen gebruik te maken tot het 
behouden van uitwegen, het reeds jaren be
staande recht van requirant geheel illusoir 
maakt, omdat aan die vergunning voorwaar
den plegen verbonden te worden, waardoor 
verkregen rechten worden aangetast, niette
genstaande het 4de lid van art. 7 voornoemd; 
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4°-. dat een vergunning als bedoeld inge
volge art. 24 lid 1 van het R eglement tot 
wederopzegging wordt verleend en daarbij niet 
is bepaald, dat zij slechts tot wederopzegging 
is verleend voorzooverre daardoor niet ver
kregen rechten worden aangetast; 

0 . dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qualificatie en stra f
oplegging a ls voormeld, ten laste van requi 
rant is bewezen verklaard: (zie conclus ie ) ; 

0. ten aanzien van de eerste en tweede 
g rief: 

dat het hier bedoelde verbod aldus is te ver
taan, dat reeds hij, die den toestand doet 

aanwezi g zijn, dat een uitweg naar den Pro
vincialen weg feitelijk bestaat, van den Pro
vincialen weg gebruik maakt, te weten tot het 
behouden van een uitweg; 

dat, worden de in de dagvaarding ve,melde 
woorden "gebruik heeft gemaakt" in gelijken 
zin opgevat, welke opvatting met de gebezigde 
woorden a lle zins vereenigbaar is, de e isch, 
dat in de telastelegging nader wude moeten 
zijn aangeduid, van welke uitwegen requirant 
op den 16en Juni 1937 gebruik heeft gemaakt, 
ronder eenigen grond worden gesteld ; 

dat de derde grief niet tot cassatie kan lei
den reeds hierom, omdat uit de stukken, waar
van de H. R. kennis neemt, geensz ins bl ijkt, 
dat aan de vergunning voorwaarden plegen te 
worden verbonden, waardoor verkregen rech
ten worden aangetast; 

0 . met betrekking tot de vierde grief: 
dat het vierde I id van art. 7 van het R egle

ment luidt: 
De in dit artikel bedoelde vergunningen 

worden niet geweigerd, en aan bedoelde ver
gunningen worden geen voorwaarden verbon
den, indien door deze we igering en door deze 
voorwaarden verkregen rechten zouden worden 
aangetast; terwijl het eerste I id van a rt. 24 
bepaalt: All e vergunningen krachtens dit 
reglement verleend, zijn tot wederopzegging 
verleend; 

dat in de grief terecht wordt aangenomen, 
dat ook een vergunning, overeenkomstig het 
vierde I id van art. 7 verleend, tot wederopzeg
g ing van kracht is, hetgeen echter tot geen 
ander gevolg leidt, dan dat, indien na de 
opzegging een nieuwe vergunning wordt ge
vraagd, door Gedeputeerde Staten andermaal 
bij het verleenen der vergunning, waaraan da n 
wo noodig niemve voorwaarden kunnen wor
den verbonden, dit vierde lid moet worden 
nageleefd; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 D ecember 1937. ARREST van den H oo
gen Raad. (Middelbaar Onderwij swet a rt . 
37.) 

Volgens art. 37 der Middelbaar-Onder
wijswet wordt het schoolgeld geheven met 
inachtneming van de fin ancieele draag
kracht der belanghebbenden. 

'a echtscheiding is ook de ouder, die 
niet met de voogdij is bela t, be langheb
bende bij het verstrekken van onderwijs 
aan zijn kind. 

Zoodanige ouder is krach tens de onder-

havige Verordening ook school geldplich
t ig ter zake van het aan zijn kind ver
strekte onderwijs. 

De regel ing der Verordening is niet in 
strijd met art. 285b B . W ., daar de in dat 
artikel aan de R echtbank gegeven be
voegdhe id onverlet laat de bevoegdheid 
van den gemeentelijken wetgever tot re
geling van het schoolgeld voor de ge
meentescholen. 

H et eerste I id van a rt . 5 der Verorde
ning, bepalende dat als inkomen wordt 
aangemerkt het belastbaar inkomen, waar
naar voor het laatst verstreken belasting
jaar der Rijksinkomstenbelasting de aan
slag in deze belasting is geschied, houd t 
een regel ing in, welke geenszins in strijd 
is met het meervermelde voorschrift der 
Middelbaar-Onderwijswet, dat het school 
geld wordt geheven met inachtneming va11 
de financieele draagkracht der be la ng
hebbenden, doch aan dit voorschrift een 
alleszins geoorloofde uitwerking geeft. 

De H ooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie ,·an A. 

te ' s-Gravenhage, tegen de ui tspraak van den 
R aad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Amsterdam van 12 J a n. 1937, betreffende 
een hem opgelegden aanslag wegen school
geld aan de openbare scholen voor middelbaar 
en voorbereidend hooger onderwijs te Amster
dam over het heffingsjaar 1935/36 ; 

Gezien enz. ; 
0 . dat de verordening der gem. Amsterdam 

op de heffing van schoolgeld aan de openbare 
scholen voor middelbaar en voorbereidend hon
ger onderwijs te Amsterdam, voor woveel in 
cassatie van belang bepaalt: 

in art. 2, dat schoolgeldpl ichtig zijn de 
ouders of voogden der leerlingen, 

in art. 4, dat het schoolgeld wordt geheven 
voor leerlingen, wier ouders beiden of een 
van beiden te Amsterdam wonen, naar het 
gezamenlijk inkomen der ouders, vermeerderd 
met dat van de bij hen inwonende minder
jarige kinderen, en dat , indien ouders van 
tafel en bed of van echt zijn gescheiden, het 
schoolgeld naar evenredi gheid van hun inko
mens onder hen wordt verdeeld, 

in het eerste I id van art. 5, dat voor de 
toepassing der verorden ing als inkomen wordt 
aangemerkt het belastbaar inkomen, waarnaar 
voor het laatst verstreken belastingjaar der 
Rijksinkomstenbelasting de aanslag in deze 
belasting is ge chied, 

en in a rt. 8, dat het heffingsjaar loopt va n 
1 September tot en met 31 Augustus; 

0 . dat bela nghebbende is gehuwd gewee t 
met B ., welk huwelij k vóór 1 Sept. 1935 door 
echtscheiding is ontbonden; 

dat uit dit huwelijk twee minderjarige kin
deren zijn geboren, waarover de voogdij na 
de echtschei ding is opgedragen aan de moe
der B · 

dat · de moeder-voogdes op 1 Sept. 1935 te 
Amsterdam woonde en de minderjarige doch 
ter als leerlinge had geplaatst op het L yceum 
voor Meisjes der gem. Am terdam; 

dat belanghebbende b ij beschikking van de 
Arr. -R echtban k te Leeuwarden van 26 Oot. 
1933 is bevolen ten behoeve van het onderhoud 
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en de opvoeding van de minderjarige kin
deren, geboren uit zijn voormeld huwelijk, aan 
den Voogdijraad te Leeuwarden maandelijks 
uit te keeren f 100, zijnde f 50 per kind; 

0. dat belanghebbende met toepassing van 
voormelde bepalingen der verordening over 
het heffingsjaar 1935/36 is aangeslagen in 
voornoemd schoolgeld wegens het verstrekken 
van onderwijs aan zijne minderjarige dochter 
als leerl inge van het Lyceum voor Meisjes, 
welke aanslag, op het bezwaarschrift van be
langhebbende, door den Inspecteur der ge
meentebelastingen te Amsterdam is in stand 
gehouden; 

dat belanghebbende zich daarna heeft ge
wend tot den Raad van Beroep steil ende, dat 
hem geen aanslag had behooren te zijn opge
legd; 

dat evenwel de Raad van Beroep bij de 
bestreden uitspraak de beschikking van den 
Inspecteur heeft gehandhaafd; 

0. dat tegen die uitspraak als middelen 
van cassatie zijn aangevoerd: 

I. S. of v. t. van de artt. 193, 194, 269, 
275, 277, 297, 299, 300 van de Gemeentewet. 
in verband met de artt. 37 der Middelbaar 
Onderwijswet, 285b en 353 B. W .. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 15 , 17 en 18 van de Verordening 
op de heffing van school geld aan de openbare 
scholen voor Middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs te Amsterdam en art. 16 der 
Wet van 19 Dec. 1914 S. 564; door te beslis
sen, dat belanghebbende krachtens die ver
ordening schoolgeldplichti g is, ten aanzien 
van het heffingsjaar 1935/36, niettegenstaande 
vaststaat, dat de Arr.-Rechtbank te Leeuwar
den bij beschikking van 26 Oct. 1933 hem 
heeft veroordeeld om ten behoeve van het 
onderhoud en de opvoeding van de beide uit 
zijn door echtscheiding ontbonden huwelijk 
geboren minderjarige kinderen, over welke 
kinderen de voogdij aan de moeder werd op
gedragen , aan den Voogdijraad te Leeuwa rden 
maandelijks f 100 uit te keeren, zulks ten on
rechte, aangezien een gemeentelijke verorde
ning in de door den rechter overeenkomstig 
art. 285b B. W. getroffen regeling geen wijzi 
g ing vermag te brengen en clan ook de onder
havige verordening niet kan strekken tot ver
hooging van het door den rechter bepaalde 
bedrag, dat belanghebbende voor onderhoud 
en opvoeding zijner minderjarige kinderen 
moet betalen, noch tot verandering van de 
wijze, waarop belanghebbende deze betalingen 
moet verrichten, terwijl , indi en de onderhavige 
verorden ing daartoe wel strekt zij juist daar
doo r in zooverre onverbindend is; 

IL S. of v. t. van art. 37 der Middelbaar
onderwijswet in verband met de artikelen in 
het eerste middel genoemd en de artt. 1, 4, 
12 13 , 1 4 15, 1 6, 17, 18, 37, 38, 40 en 95 
va;, de W~t op de Inkomstenbelasting 1914, 
door te beslissen, dat de genoemde verordening 
,·erbinclend is en op belanghebbende toepas
selijk, niettegenstaande het schoolgeld krach
tens die verordening wordt geheven naar het 
belastbaar inkomen, waarnaar voor het laatst 
verstreken belastingjaar der Rijksinkomsten
belasting de aanslag in die belasting is ge
schied ten onrechte, omdat het voorschrift, 
\'ervat in art. 37 der Middelbaar-Onderwijswet, 
dat het schoolgeld wordt geheven met inacht-

neming van de financieele draagkracht der 
belanghebbenden, aldus is te verstaan, dat 
daarmede bedoeld wordt de financieele draag
kracht in den tijd, waarop de verplichting tot 
het betalen van schoolgeld bestaat, en niet die 
uit een, een of meer jaren vroeger vallend 
tijdvak, wodat de Raad van Beroep de onder• 
havige schoolgeldverorden ing niet op belang
hebbende toepasselijk doch in zooverre onver
bindend had moeten verklaren, nu tengevolge 
der daarin vervatte regeling het feit, dat 
belanghebbende op 1 April 1935 zijn voor
naamste bron van inkomen had verloren, op 
den aanslag in het schoolgeld over het hef
fingsjaar 1 Sept. 1935/31 Aug. 1936 zonder 
invloed wu blijven; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat volgens art. 37 der Middelbaar-Onder

wijswet het schoolgeld wordt geheven met 
inachtneming van de financieele draagkracht 
der belanghebbenden; 

dat na echtscheiding ook de ouder, die niet 
met de voogdij is belast, belanghebbende is 
bij het verstrekken van onderwijs aan zijn 

· kind· 
dat wodanige ouder krachtens de bovenver

melde verordening der gem. Amsterdam ook 
schoolgeldplichtig is ter zake van het aan zijn 
kind verstrekt onderwijs; 

dat die regeling der verordening niet strijdt 
met eenig in het middel aangehaald wets
artikel; 

dat in het bijwnder die regeling niet in 
strijd is met het bepaalde bij art. 285b B. W ., 
daar de in dat artikel aan de Rechtbank ge
geven bevoegdheid onverlet laat de bevoegd
heid van den gemeentel ijken wetgever tot 
regeling van het schoolgeld voor dP. gemeen
tescholen; 

dat mitsdien dit middel niet kan slagen; 
0. dat het tweede middel eveneen is onge

grond; 
dat toch het eerste lid van art. 5 der voor

melde verordening, bepalende dat als inkomen 
wordt aangemerkt het belastbaar inkomen, 
waarnaar voor het laatst verstreken belasting
jaar der Rijksinkomstenbelasting de aanslag 
in deze belasting is geschied, eene regeling 
inhoudt, welke geensz ins in strijd is met het 
meervermelde voorschrift der Middelbaar On
derwijswet dat het schoolgeld wordt geheven 
met inachtneming van de financieele draag
kracht der belanghebbenden, doch aan dit 
voorschrift eene a lleszins geoorloofde uitwer
king geeft; 

Verwerpt het beroep. IN. J.) 

22 Dece,nber 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 277; Wet 
Raden v. Beroep art. 16.) 

Het gemeentebestuur kon ronder schen
ding van eenige wettelijke bepaling deze 
belasting aldus uitwerken, dat a ls houder 
van een hond wordt beschouwd en dien
volgens belastingplichtig verklaard het 
hoofd van een gezin, waarin, zij het door 
een der andere leden van het gezin , een 
hond wordt gehouden. 

De R. v. B. kon tegenover belangheb-
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bendes beschouwingen omtrent het begrip 
"gezin" volstaan met te verwijzen naar 
de desbetreffende uitdrukkelijke bepaling 
der verordening, welke bepal ing zeker 
niet als strijdig met algemeene juridische 
begrippen behoeft te worden beschouwd . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te 's-Gravenhage, tegen een uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te 's-Gravenhage van 28 Juni 1937, 
betreffende een hem opgelegden aanslag in de 
hondenbelasting van de gem. 's-Gravenhage, 
belastingjaar 1937 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Verordening tot heffing eener be

lasting op de honden te 's-Gravenhage - in 
art. 2 bepalend, dat belastingplichtig is ieder, 
die binnen de Gemeente een of meer honden 
houdt - in art. 3, le en 3e lid, luidt a ls 
volgt: 

"Het hoofd van een gezin, waarin - hetzij 
door hem zelf of door een der over ige leden 
van het gezin - een hond wordt gehouden, 
wordt als de houder beschouwd". 

.,Voor de toepassing dezer verordening wor
den beschouwd als leden van één gez in bloed
en aanverwanten in de rechte linie en in den 
tweeden graad der zijli nie, verblijf houdende 
in de gedeelten van een gebouw, welke inwen
dig gemeenschap met elkaar hebben, tenzij 
mocht blijken, dat die personen inderdaad tot 
verschi ll ende op zich zelf wonende gez innen 
behooren''; 

dat belanghebbende is aangeslagen in de be
lasting, en , na vruchtelooze reclame bij den 
Directeur der gemeentebelastingen, in beroep 
is gekomen bij den Raad van Beroep, aanvoe
rende, dat de hond niet is zijn e igendom, maar 
dat van zijn meerderjarige dochter, die welis
waa r bij hem verblijft, doch niet krachtens 
eenigen rechtsband, zijnde hij niet bij eeni g 
rechterlijk vonnis tot haar onderhoud ver
plicht, waarom zij in juridischen zin niet be
hoort tot zijn gezin; 

dat de Directeur der Gemeente-bel astin gen 
in zijn vertoogschrift heeft verwezen naar ar~. 
3, lid 3, der Verordening, krachtens hetwelk 
de dochter als lid van het gezin moet worden 
beschouwd; 

dat de Raad van Beroep de bestreden be
schikking heeft bevestigd uit overweging : 

.,dat belanghebbende uitvoerig heeft be
toogd, dat hij ni e t rnocht word e n aangeslagen 
in de belasting, woals de Directeur heeft ge
daan, op grond dat zijn meerderjarige dochte r 
juridisch niet tot zijn gezin behoort, terwij l 
het standpunt van de verordening in strijd is 
met de algemeene juridische begrippen om 
trent personen die tot een gezin behooren; 

"dat de Raad echter zich geheel vereenigt 
met het standpunt van den Directeur der Ge
meentebelastingen, woals deze dit uiteengezet 
heeft in zijn vertoogschrift, immers uit de 
bepalingen van art. 3 der verorden ing dui 
delijk blijkt, dat de aanslag geheel overeen
komstig de verordening is opgelegd ; " 

dat belanghebbende in ca satie als middelen 
ste lt : 

1 °. S. of v. t . van de artt. 269, 273 en 275 
der Gemeentewet, doordat voormelde wets-

artike len aan den Gemeenteraad niet de be
voegdhe id geven om te bepalen in art. 3, sub 
1, 3, 4 en 5 der " Verordening tot heffing 
eener belasting op het houden van honden 
binnen de gemeente 's-Gravenhage" het hoofd 
van het gezin a ls houder te beschouwen, bij 
aldien een der leden van dat gezin een hond 
houdt; immers - in strijd met de a lgemeene 
bepaling van wetgeving - wordt het hoofd 
van het gezin aansprakelijk gesteld voor de 
voldoening eener belasting, die betreft een lid 
van dat gezin; 

2°. S. of v. t . van art. 16 van de Wet van 
19 Dec. 1914 S. 564 door den R aad van Be
roep te 's-Gravenhage; immers de uitspraak 
is niet met redenen omkleed, doordat de Raad 
verklaart zich geheel te vereenigen met het 
standpunt van den Directeur ( der Gemeente
belastingen te 's-Gravenhage) , zulks zonder 
motiveering heeft bevestigd de beschikking 
van den Directeur; 

0. dienaangaande: 
dat art. 277 aanhef en onder h der Gemeen

tewet de gemeentebesturen, behoudens eene 
nadere bepaling in art. 286, bevoegd maakt 
tot het heffen van "eene belasting op de 
honden"· 

dat he't gemeentebestuur zonder schending 
van een der in het eerste middel vermei de of 
ook van andere wettelijke bepaling deze be
lasting a ldus kon uitwerken, dat als houder 
van een hond wordt beschouwd en dienvolgens 
belastingplichtig verklaard het hoofd van een 
gezin, waarin, zij het door een der andere 
leden van het gezin, een hond wordt gehou
den· 

d~t het eerste middel dus faalt en hetzelfde 
geldt van het tweede middel ; 

dat toch de Raad van Beroep tegenover 
door belanghebbende gevoerde beschouwingen 
omtrent het begrip "gezin" kon volstaan met 
- zich vereenigend met het vertoog van den 
Directeur der Gemeentebelast ingen - te ver
wijzen naar de desbetreffende uitdrukkelijke 
bepaling van de Verordening, behoevende 
deze - kennelijk aan § 2 van art. 32 van de 
Wet op de Personeele Belasting 1896 ontleende 
- bepaling zeker niet als strijdi g met "alge
meene juridische begrippen" te worden be
schouwd; 

Verwerpt het beroep. ( . J . ) 

22 D ecemb er 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 280; \Vet 
Raden van Beroep art. 16) . 

De bijdrage, di e he t Rijk aan de ge
meente heeft gegeven voor de in werkver
schaffing u it te voeren werken, is, voor
zoover zij besteed is voor den aanleg der 
onderwerpelijke straat, een - krachtens 
bovengenoemd arti kei van den kostprijs 
der straa.t af te trekken - bijdrage van 
een derde in den zin van het arti kei 
waarbij het Rijk als derde is te beschou'. 
wen. Dit wordt n iet anders, indien de bij
drage niet zou zijn verstrekt speciaal voor 
deze straat, maar begrepen zou zijn in 
een bedrag aan bijdrage in de loo"en der 
in werkverschaffing te werk geste lde ar
beiders. 
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Ambtshalve : De R. v. B ., den aanslag 
vernietigende en bepa lende dat de aan
slag moet worden opgelegd met inacht
nem ing van 's R aads uitspraak, heeft niet 
gedaan een uitspraak zooals a rt . 16 der 
Wet van 19 Dec. 1914 S . 564 bedoelt dat 
de Raad zal geven. Imme rs de Raa d 
heeft, door z ich n iet uit te laten over de 
grootte van het naar art. 6 der Verorde
ning in aftrek te brengen bedrag, nage
laten de som te vermelden, waarnaar de 
belasting moet worden bepaald. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gez ien het beroepschr ift in cassatie van den 

Burg. der gem. Venlo tegen de u itspraak van 
den R aad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te Roermond van 5 Juni 1937 betref
fende den aan A. te Ven lo opgelegden aan
slag in de Straataanlegbelasting der gem. 
Venlo, dienstjaar 1936; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende, na vruchtelooze 

reclame bij den Gemeenteraad, in beroep is 
gekomen bij den Raad van B eroep, a ls be
zwaar aanvoerend , dat bij den aanslag geene 
reken ing is gehouden met eene evenredige ver
m inder ing, d ie op zijn aanslag had moeten zijn 
toegepast, omdat de kosten van den weg, dien 
het betrof, gedeel telijk door derden, te weten 
door het ·Rijk, waren betaald; 

dat de Raad van Beroep te di e r zake heeft 
overwogen : ,, dat de gemachtigde van den 
Burgemeeste r ter zitting heeft erkend, da t het 
Rijk een gedeelte dier kosten van den aanleg 
van dien weg heeft betaald, daar het Rijk aan 
de gemeente geleien heeft verstrekt voor de 
tegemoetkom ing in de kosten van in werkver
schaffing uit te voeren werken, waaronder ook 
de straa t, terzake waarvan de belasting is op
gelegd , was begrepen ; 

dat de bijdrage van het Rijk in de kosten 
van den aan leg der betreffende straat had 
behooren te zijn afgetrokken a lvorens daarover 
de belasting wordt vastgesteld"; 

waarna de Raad den opgelegden aanslag 
hee ft vern ietigd en bepaald heeft, dat de aan
s lag moet worden opgelegd met inachtneming 
van 's R aads uitspraak; 

0 . dat de Burgemeester van Venlo in cas
satie klaagt over verkeerde toepassing van 
art. 6 der verordening van de gem. Venlo van 
7 J an. 1931 tot heffing van eene straataan
legbelasting, en ter toelicht ing daarvan het 
volgend betoog levert: 

" Art. 6 van de betrekkelijke verorden ing 
bepaalt, dat, ind ien derden bijdragen in de 
kosten van aanleg of verbeter ing der wegen, 
de kostprijs, opgenomen in kolom 1 der tabel
len I en II dier verordening, wordt vermin
derd met de,,e bijdrage en de bere kening der 
belasting geschiedt volgens de volgende ko
lommen dezer tabell en over het vermi nderde 
bedrag. Deze bepaling heeft in de eerste pl aats 
het oog op bijdragen van particulieren, d ie in 
den vorm van grondafstand voor weg- en 
straataanl eg, plaats hebben. Ook is gedacht 
aan Rijks- of provinciale bijdragen voor aan
leg van een bepaalden weg ; b.v. indi en deze 
van Rijks- of Provinciaa l belang is verklaard. 
Hier echter betreft het een bijdrage, di e niet 
voor de1,e straat speciaal is bedoeld, maar die 
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toevall ig voor de aange legde straat is gegeven 
in de loonen enz. van de daaraan in werkver
schaffing tewerkgestelde arbeiders . Daarvoor 
zijn echter verschill ende bezwarende voorwaar
den te vervull en geweest, en zij n, in verband 
daarmede, voor den aanleg ervan de arbeiders 
niet zorgvu ldig uitgezocht, doch tewerkgesteld 
naar gelang ze aan de beurt waren, dus a l of 
n iet geschikt voor derge lijk werk. D aardoor 
is het werk in zijn uitvoering ko tbaarder ge
worden dan het andrrs zou zijn geweest. Met 
deze méér-kosten houdt het tarief geen reke
ning. Dit tarief, dat gebaseerd is op een nor
maal kostenbedrag, bedraagt 70 % in de aan
legkosten, terwijl daarop vo lgens de bes li ss ing 
van den Raad van Beroep in mindering zou 
zijn te brengen ruim 72 % van de loonen enz. 
(zijnde de verleende Rijksbijdrage). Daarbij 
komt dat de kosten van in werkverschaffing 
uit te voeren werken, dus ook van den aanleg 
dezer straat, in mindering komen op het op 
de begrooting geraamde crediet voor werk
verscha ffing, dat niet mag worden overschre
den. Het voor den aanleg van deze straat 
bestede bedrag mocht dus niet meer elders 
worden verwerkt. Een en ander heeft tot resul
taat, - ka n althans tot resultaat hebben -, 
dat de Rijksbijdrage, a ls een voordeel voor de 
gemeente (cl. w. z. voor all e ingezetenen) be
doeld , uite indelijk za l neerkomen op een na
deel. En dit kan toch zeker niet de bedoeling 
van de omstreden bepaling zijn. De heele 
op1,et van den Rijkssteun in de kosten van de 
werkverschaffing is m. i. dezen aan de ge
meente, d. w. z. aan alle gemeentenaren, ten 
goede te doen komen en dus niet a lléén aan 
een klein deel der bevolki ng, dat toevalli g 
e igendom heeft aan een straat, welker aanleg 
naar het inzicht van den betreffenden Inspec
teur voor uitvoering in werkverschaff ing in 
aanmerking kom t. De bedoeling toch, di e met 
toekenning van zooclanigen steun voorzit, zou 
worden miskend, a ls het bedrag ervan zou 
wo rden beschouwd als een bijdrage in den zin 
van art. 6 der betreffende heffingsverorde
ning, immers zou het, zooals betoogd, voor de 
gemeente niet a lleen geen voordeel zij n, in
dien straataanleg in werkverschaffing wordt 
uitgevoerd, aangezien clan de geheele Rijks
steun in de werkverschaffing in mindering 
komt op de belasting, maar het zelfs ook een 
nadeel kunnen beteekenen, omdat de belasting, 
naar vaste grondslagen, gebaseerd op uitvoe
r ing van het werk door vaklieden, wordt ge
heven en de meerdere kosten ervan, rli e on
tegenzeggelijk uit tewerkstelling van onge
schoolden voortvloeien, geheel voor ha re re
kening zijn"; 

0 . dat de wijze van berekenen der belasting, 
voorgeschreven in het genoemde a rt. 6, naar 
de bewoordingen van dat voorschrift toepas
sing moet vinden indien derden bijdragen in 
de kosten van aan leg enz. der wegen ; 

dat in de onclerwerpel ij ke procedure vast
staat, dat de gemeente van het Rij k eene bij
drage heeft ontvangen voor de in werkver
schaffing uit te voeren werken, onder welke 
ook behoorde de aan leg van de straat ter zake 
waarvan de aanslag is opgelegd; 

dat h ie rmede vo ldaan is aan de zoo even 
genoemde, in art. 6 gestel de voorwaarde; 

dat toch het Rijk hier te beschouwen is a ls 
31 
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derde en de bijdrage voor de werkverschaffing, 
voor zoover die besteed is voor den aanleg der 
onderwerpelijke straat, een bijdrage is in de 
kosten van dien aanleg; 

dat dit niet anders wordt, indien, woals in 
het beroepschrift in cassatie is gesteld. de bij
drage niet wu zijn verstrekt speciaal voor 
deze straat, maar begrepen zou zijn in een 
bedrag aan bijdrage in de loonen der in werk
verschaffing tewerkgestelde arbeiders; 

dat ook het eveneens in ca satie gestelde 
feit, dat eene uitvoering van het werk in 
werkverschaffing kostbaarder zou zijn dan het 
anders zou zijn geweest en dat het tarief der 
belasting daarmede geen rekening houdt, de 
toepasselijkheid van het artikel, overeenkom
stig zijn bewoordingen, niet kan opheffen, en 
dat dit evenmin het geval is met de bedoeling, 
die het Rijk wu hebben om den steun aan de 
gemeente d. w. z. aan alle gemeentenaren te 
doen toekomen ; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan lei
den· 

o.' ambtshalve: 
dat de Raad van Beroep, den aanslag ver

nietigende en bepalende, dat de aanslag moet 
worden opgelegd met inachtneming van 
' s Raads uitspraak, niet heeft gedaan eene 
uitspraak woals art. 16 der ·wet van 19 Dec. 
1914 S. 564 bedoelt dat de Raad zal geven; 

dat immers de Raad, door zich niet uit te 
laten over de grootte van het naar art. 6 der 
verordening in aftrek te brengen bedrag, na
gelaten heeft de som te vermelden, waarnaar 
de belasting moet worden bepaald; 

dat derhalve de aangevallen uitspraak niet 
in stand kan blijven en de Raad de woeven 
genoemde som alsnog zal moeten bepalen; 

Vernietigt de aangevallen uitspraak; 
Verwijst het · geding naar den Raad van 

Beroep, ter verdere behandeling en beslissing 
van de zaak in voltallige vergadering met 
inachtneming van dit arrest. 

( . J . ) 

23December 1937. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Vleeschkeuringswet Art. 23 j 0

• art. 10). 
Daar in art. 23 de rechtsgang is voorge

schreven, welke na onthouding van goed
keuring aan een raadsbesluit tot regeling 
der jaarwedde van een hulpkeunneester 
moet worden gevolgd, is eer daarnevens 
geen plaats voor toepassing van art. 10 
door Ged. Staten. 

w;j WILHEL fINA, enz. ; 
Beschlkkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hazerswoude tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
14/22 Jum 1937, B. n°. 7644/93, (3e afdeeling), 
G. S., n°. 470/1, waarbij goedkeuring werd 
onthouden aan het raadsbesluit van 20 Januari 
1937, waarbij het bepaalde in art. 22 van de 
instructie van den hulpkeurmeester bij den 
gemeentelijken vleeschkeuringsdienst te Ha
zerswoude wordt gewijzigd in wer voege, dat 
de jaarwedde van dien ambtenaar wordt gesteld 
op een bedrag van f 1500 in mimmum en f 1900 
in maximum, het laatste te bereiken na 8 jaar 
met gelijke verhoogingen van f 50 en waarbij 
aan den raad werd voorgeschreven de wedde 

van den hulpkeurmeester vast te stellen op 
f 1800 in minimum en f 2400 in maximum, het 
laatste te bereiken na twaalfjarigen dienst; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schlllen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
December 1937, n°. 495; 

Op de voordracht van Onzen Mimster van 
Sociale Zaken van 21 December 1937, n° . 1250 K 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende dat het genoemde besluit van 
Ged. Staten steunt op de overwegingen, dat de 
wedde van den hulpkeurmeester, in vergelijking 
met een in het Rijksbezoldigingsbesluit voor
komende ongeveer gelijkwaardige functie en, 
gelet op de omstandigheid, dat in de gemeente i 
gevestigd een grossiersbedrijf annex vleesch
warenfabriek, welks bedrijfsleiders bereids bij 
herhaling tot groote boeten zijn veroordeeld, en 
derhalve een verscherpt toezicht wenschehjk 
moet worden geoordeeld, ten gevolge waarvan 
veel avond- en nachtruenst zal moeten worden 
verricht, welke extra arbeidsprestatie een be
looning van f 2400 rechtvaardigt, in maximum 
op rut bedrag behoort t e worden gesteld ; dat 
het voorts wenschelijk moet worden geoordeeld, 
de wedde in mimmum te stellen op f 1800, ten 
einde aldus den functionaris ook in den aanvang 
een voldoend inkomen te waarborgen, en het 
maximum te doen bereiken na zes twecjaarlijk
scbe verhoogingen van f 100 ; 

dat de raad der gemeente Hazerswoude in 
beroep aanvoert, dat voor een juiste salarieering 
noodzakehjk is, dat rekening wordt gehouden 
met den duur en de kosten der vereischte oplei
ding, terwijl in de tweede plaats een juiste 
onderlinge verhouding van de salarissen, w e de 
verschillende gemeenteambtenaren genieten, 
njet uit het oog mag worden verloren ; dat een 
cursus tot opleiiling van hulpkeurmeester slechts 
een tijdsduur heeft van t en minste twee maan
den, terwijl de leerlingen gedurende t en minste 
drie jaren als slachter of slager werkzaam moe
ten zijn geweest ; dat de door Ged. Staten voor
geschreven jaarwedde in schrille t egenstelling 
staat tot die der onderwijzers, we een zooveel 
langduriger en kostbaarder opleiding genieten ; 
dat de gemcenteveldwacbters een jaarwedde 
gemeten van f 1050 tot f 1450, plus vrij wonen, 
de eer te ambtenaar ter secretarie van f 1900 
tot f 2275 en de tweede ambtenaar ter secretarie 
van f 1000 tot f 1200; dat bij het te Hazerswoude 
~evestigde bedrijf sind~ de vestiging slechts 
eénmaal een ernstige overtrerun~ werd gecon
stateerd ; dat in dit bedrijf vnjwel met des 
nachts is gewerkt ; dat art. 10 der Vleeschkeu
ringswet Ged. Staten slechts het recht geeft in 
te grjjpen, inilien de in deze wet of de te harer 
uitvoering gegeven voorschriften onvoldoende 
worden nageleefd ; dat hiervan naar zijne mee
ning in dit geval geen sprake is, zoodat Ged_ 
Staten door het onderhavige besluit bun be
voegdheid overschrijden ; dat de financieele 
toestand van deze gemeente nog steeds zeer 
zorgwekkend is, zoodat een voorzichtig finan
cieel beleid, waarop in andere gevallen ook door 
Ged. Staten steeds ten sterkste wordt aange
drongen, geboden blijft ; dat het ook in dit 
verband ten eenenmale onjuist moet worden 
geacht, een bepaald salaris, dat, zoowel lettende 
op de vereischte opleiding, als op de andere 
gemeentelijke salarissen, alleszins redelijk moet 
worden geoordeeld, ongemotiveerd te verhoo-



483 23 DECEM B E R 1937 

gen; dat op deze wijze van de autonomie eener 
gemeente niets overblijft; 

0. ten aanzien van het beroep, voorzoover dit 
krachtens art. 22, 4° lid, der Vleeschkeurings
wet, S. 1919, n°. 524, is ingesteld tegen het ont
houden van goedkeuring aan het raadsbesluit, 
dat op grond van de overgelegde ambtsberich
t en moet worden geoordeeld, dat, in aanmerking 
genomen den aard en den omvang van de 
werkzaamheden, aan de onderhavige betrek
king verbonden, de jaarwedde van den hulp
keurmeest er door den gemeenteraad op een te 
laag bedrag is vastgesteld ; 

dat het echter te ver zou gaan te eischen, dat 
de jaarwedde wordt gebracht op het door Ged. 
Staten gewenschte peil, doch volstaan zal 
kunnen worden met het vaststellen van de 
jaarwedde van dezen functionaris op een bedrag 
van f 1600 (zestienhonderd gulden) in minimum 
en f 2100 (een en twintig honderd gulden) in 
maximum, het laatst e te bereiken na 10 jaren 
met gelijke verhoogingen van f 50; 

dat dus de goedkeuring terecht door Ged. 
Staten, zij het niet geheel op grond van dezelfde 
overwegingen, aan het raadsbesluit is ont
houden; 

0 . t en aanzien van het beroep, voorzoover dit 
krachtens art. 10, 3• lid, der genoemde wet is 
ingesteld tegen het voorschrijven door Ged. 
Staten van het vaststellen voor den hulpkeur
meester van de door dat college aangegeven 
jaarwedde, dat dit gedeelte van het besluit van 
Ged . Staten ook daarom niet kan worden ge
handhaafd, wijl in art. 23 der wet de rechtsgang 
is voorgeschreven, welke na onthouding van 
~oedkeuring aan een raadsbesluit als het onder
llavige moet worden gevolgd, en daarnevens 
voor toepassing van art. 10 der wet geen plaats 
is; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verst aan: 

I. het beroep, voorzoover dit gericht is 
tegen het onthouden van goedkeuring aan het 
raadsbesluit, ongegrond te verklaren ; 

II. het bestreden besluit van Ged. Staten 
te vernietigen, voorzoover daarbij, met toepas
sing van art. 10 der Vleeschkeuringswet, 
S. 1919, n°. 524, aan den raad wordt voorge
schreven, de wedde van den hulpkeurmeester 
vast te stellen op f 1800 in minimum en f 2400 
in maximum, het laatste te bereiken na zes 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 
(A.B.) 

23 December 1937. KONINKLIJK BESLUI T. 
(Armenwet Art. 40 ). 

De omstandigheid, dat aan den arm
lastige aanvankelij k geen, en daarna een 
te geringe, ondersteun ing is toegekend, 
kan niet worden aangemerkt als invloed 
in den zin van art. 40 op diens vertrek 
uit de gemeente. 

Ook de uitbetaling van een bedrag in
eens voor drie maanden steun en een 
bedrag voor verhuiskosten kan niet als 
zoodanige invloed worden aangemerkt, 
aangezien die bedragen aan den arm
lastige zijn verstrekt op diens uitdrukke
lijk verzoek in verband met zijn wensch 
naar een andere gemeente te verhuizen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beslissende het geschil over de beta ling van 

de kosten van ondersteuning van W. H. van 
der H eijden-Keij; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
December 1937, N °. 497 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 December 1937, 
N°. 13058, afdeeling Armwezen; 

0. dat Mejuffrouw W. H. van der Heijden, 
geboren K eij , sedert 6 Augustus 1936 geschei
den van haren echtgenoot te Deventer leefde, 
tegen wien zij in September 1936 eene vorde
ring tot scheiding van tafel en bed instelde; 

dat de Pres ident van de Arr. -Rechtba nk., te 
Zutphen, hangende dit geding, den man ver
oordeelde tot eene uitkeering aan zijne echt
genoote van f 10 per week, waarvan evenwel 
geene betaling was te bekomen; 

dat, aangezien Mejuffrouw van der H eijden 
daardoor zonder inkomsten was, zij zich tot 
de Burgerlijke Instell ing voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon, te Deventer, om onderstand wend
de, welke haar een en andermaal geweigerd 
werd, totdat haar omstreeks half November 
1936 eene wekelijksche uitkeering van f 5 
werd toegekend ; 

dat Mejuffrouw van der Heijden op 12 Fe
bruari 1937 de gemeente Deventer verliet , om 
zich in de gemeente Tiel te vestigen, nadat 
haar door Maatschappelijk Hulpbetoon te De
venter een bedrag van f 25 voor verhuiskosten, 
alsmede een som van f 65, zijnde 13 weken 
ondersteuning ad f 5, ineens waren ter hand 
gesteld; 

dat zij, toen zij in de gemeente Tiel er niet 
in slagen kon door het houden van commen
saals in haar onderhoud te voorzien en de 
haar door Maatschappel ijk Hulpbetoon te 
Deventer verstrekte gelden grootendeels ver
teerd waren, zich op 30 Maart 1937 tot de 
Gemeentelijke Instellirig voor Maatschappe
l ij k Hulpbetoon te Tiel wendde met verzoek 
om steun, welke haar van 18 April daarop
volgende af. in den vorm van een wekelij ksche 
uitkeering van f 7 werd verstrekt; 

dat de Gemeentelijke Instelling voor Maat
schappelij k Hulpbetoon, te T iel, van oordeel, 
dat zich hier een geval van afschuiving, als 
bedoeld bij art. 40 der Armenwet, heeft voor
gedaan, de tusschenkomst van Ged. Staten 
van Gelderland heeft ingeroepen, ten einde te 
bevorderen, dat worde bes! ist, dat alle door 
hare instelling ten behoeve van Mejuffrouw 
van der H eijden, geboren Keij , gemaakte en 
nog te maken kosten ten laste van de gemeen
te Deventer worden gebrach t ; 

dat de Instel! ing daarvoor aanvoert, dat de 
we igering van ondersteuning eerst en de t.oe
kenning daarna van een, gez ien de omstan
d igheden, te geringe ondersteuning de grond
oorza ken zijn van het vertrek van :Mejuffrouw 
W. H. van der H eijden, geboren K eij; dat 
daarop a ls afschuiving is te beschouwen de 
fi nancieèle hulp door Maatschappelijk Hulp
betoon te Deventer, aan haar vrijwillig aan
geboden en verleend, waardoor het ri sico van 
het niet slagen van een met die hulp ingestel
de poging, om in eigen levensonderhoud te 
voorzien, werd afgewenteld op de gemeente 
Tiel, waarbij komt, dat Maatschappelijk Hulp-
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betoon te Deventer de wetenschap had, dat de 
verhuizing naar Tiel geenszins de kansen van 
de betrokkene, om in haar eigen onderhoud 
te voorzien, zou doen stijgen en de genoemde 
instelling bijgevolg niet haar daadwerkelijke 
medewerking aan de bedoelde verhuizing had 
mogen verleenen, aangezien de betrokkene 
armlastig bleef; 

dat de Burgerlijke Instelling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon, te Deventer, naar 
wier uiteenzettingen burgemeester en wethou
ders dezer gemeente verwijzen, van oordeel is, 
dat voor toepassing van art. 40 der Armen
wet geenerle i aanleiding bestaat; dat zij daar
bij aanvoert, dat niet met zekerhe id te zeggen 
va lt, wat precies de reden is geweest, dat het 
den rechtskundigen raadsman van Mejuffrouw 
van der H eijden niet gelukt is bes lag op de 
inkomsten, die zeker aanwezig waren, ten be
hoeve van zijne cliënte te leggen; dat haar 
bestuur echter meende, dat zulks wel mogelijk 
was; dat, toen deze rechtskundige ten slotte 
blijkbaar geen resu ltaat kon bereiken, en lan
ger wachten haars inziens niet meer verant
woord zou zijn geweest, hare instelling Mejuf
frouw van der Heijden in steun heeft genomen 
met een bedrag van f 5 per week, opdat zij 
in staat zou zijn de noodzakelijke uitgaven 
als huishuur en contributies te betalen; dat · 
bij het nemen van dit besluit het haar bekend 
was, dat de armlastige overdag nimmer of na
genoeg nimmer in haar eigen woning aanwe
zig was en dat zij, ook blijken verklaring, den 
kost bij anderen genoot; dat met deze om
standigheid rekening i gehouden bij het be
palen van de mate van steunverleening; dat. 
de verhuiskosten tot een bedrag van f 25 en 
bovendien f 65, zijnde 3 maanden steun in
eens, betaald zijn op uitdrukkelijk verzoek 
van de armlastige zelf, of namens haar van 
haar zwager D. de Blank, te Tiel, zooals blijkt 
uit de brieven van den laatstgenoemde d.d. 
16 November 1936 en 12 Januari 1937, en 
het antwoord daarop van 21 J anuari 1937; 
dat hieruit blijkt, dat het initiatief tot ver
huizing naar Tiel geheel vrijwilli g is ge
nomen en het verzoek van de ondersteunde 
zelf is uitgegaan, althans met haar medeweten 
en instemming is gedaan; 

0. dat de omstandigheid, dat door de Bur
gerlijke Instelling voor Maatschappelijk Hulp
betoon, te Deventer, aan Mejuffrouw \V. H. 
van der Heijden, geboren K eij, aanvankelijk 
geen en daarna een, naar hare meening, te 
geringe onderst.euning is t.oegekend , niet als 
invloed in den zin van art. 40 der Armenwet 
door of vanwege deze instelling op haar ver
trek uit deze gemeente kan worden aange
merkt, en dit te minder, nu niet gebleken is, 
dat een geval , als bedoeld bij art. 32 der 
Armenwet zich hier voordeed , terwijl, indien 
zoodanig geval hier wel aanwezig ware ge
weest, de belanghebbende daardoor niet ge
dwongen werd de gemeente te verlaten en 
ter zake Onze beslissing had kunnen zijn in
geroepen; 

dat ook de uitbetaling door de voormelde 
instelling aan de genoemde armlastige van 
een bedrag ineens van f 65 voor drie maanden 
steun en het verschaffen aan haar van een 
som van f 25 voor verhuiskosten naar Tiel, 
niet kunnen worden beschouwd als zoodanige 

invloed, die tot toepassing van art. 40 der 
Armenwet zou moeten le iden, aangez ien, 
blijkens de overgelegde stukken, de boven
bedoelde bedragen aan Mejuffrouw van der 
Heijden-Keij door Maatschappelij k H ulpbe
toon te Deventer zijn verstrekt, op ui tdrukke
lijk namens haar door haar zwager D . de 
Blank, te Tiel, gedaan verzoek in verband 
met haar wensch naar Tiel te verhuizen, waar 
haar vermelde zwager hoopte haar in staat 
te kunnen tellen in haar onderhoud te voor
zien, terwijl niet is komen vast te staan, dat 
vóór het schrijven van den genoemden heer 
De Blank van 16 November 1936 van ver
huizing van deze armlastige naar Tiel sprake 
is geweest, laat staan, dat daartoe door of 
vanwege de meergemelde instelling aandrang 
in een igerlei vorm zou zijn uitgeoefend; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te besl issen, dat een geval, a ls bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet, 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

23 December 1937. UITSPRAAK van den 
Centralen R aad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 Art. 58 l e li d). 

Anders dan de eerste rechte r is de 
C. R. v. B. van oordeel, dat inderdaad 
een be lui t tot toekenning van wachtgeld 
- zij het niet in formeelen vorm gegoten 
- is genomen. 

Het aangevall en besluit, blijkbaar hou
dende dat het wachtgeld voor het ve rvolg 
is vervall en, is in strijd met een a lgemeen 
verbindend voorschr ift, nl. met dat, krach
tens hetwelk het wachtgeld destijds is toe
gekend. Dat voorschr ift is inmiddels wel 
vervangen door een ander, waaruit de 
ambtenaar i. c. geen recht op wachtgeld 
zou vermogen af te leiden, maar bij dit 
nieuwe voorschrift is geen overgangsbepa-
1 ing gemaakt ten aanzien van reeds toe
gekende wachtgelden; het geldt mitsdien 
alleen voor de ambtenaren, die na zijn 
inwerkingtreding worden ontslagen. 

U itspraak in zake : 
G. Stek, wonende te Kinderdijk, gemeente 

Nieuw-Lekkerland, eischeresse in hooger beroep, 
in persoon t er open bare terechtzitting versche
nen, bijgestaan door haar raadsman Mr _ M. 
:M:endels, advocaat te Amsterdam, 

tegen : 
het College van B urgemeester en Wethouders 
van Nieuw-Lekkerland, gedaagde in hooger 
beroep, vertegenwoordigd door den Burge
meester, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat gedaagde bij schrijven van 22 l\fei 

1937 aan den toenmaligen raadsman van 
eischeresse, Mr. l\f. l\fondels voornoemd, mede
deeling heeft gedaan van het navolgende be
sluit : 
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"In antwoord op Uw brief van 30 April 
1937, deelen wij U mede, dat de gemeente 
Nieuw-Lekkerland tengevolge haar door de 
Regeering opgelegde bezuinigingsmaatregelen 
niet in staat is, de door U gestelde vorderingen 
aan wachtgeld voor de Dames A. M. Vernède 
en G. Stek te voldoen. 

De destijds door den Raad der gemeente 
Nieuw-Lekkerland op de begrooting geplaatste 
post, kon de goedkeuring van Ged. Staten van 
Zuid-Holland niet verwerven en moest worden 
afgevoerd. 

Hieruit volgt, dat wij de betaling moeten 
weigeren." ; 

O. dat het Ambtenarengerecht te Rotterdam 
bij uitspraak van 11 October 1937 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen 1 - het 
door eischeresse, toenmaals klaagster, tegen 
vorenbedoeld besluit ingestelde beroep onge
grond heeft verklaard ; 

0. dat eischeresse van die uitspraak tijdig 1s 
gekomen in hooger beroep en op de bij beroep
schrift aangevoerde gronden heeft geconclu
deerd, dat het dezen Raad behage de aangeval
len beslissing van het Ambtenarengerecht te 
Rotterdam te vernietigen, de vordering gegrond 
te verk1aren en die alsnog toe t e wijzen; 

In rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

1 De rechtsoverwegingen van deze uitspraak, 
voorzoover hier van belang, luiden : 

0. dat de beslissing derhalve afhangt van de 
beantwoording der vraag of er strijd is met 
eenig toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, op grond waarvan verweerder verplicht 
was het gevraagde wachtgeld uit te betalen ; 

0. dat aan uitbetaling van wachtgeld moet 
voorafgaan de toekenning daarvan en dat onder 
"toekenning van wachtgeld" te verstaan is 
een besluit, waarbij wordt bepaald, gedurende 
welke perioden en tot welke bedragen een be
trokkene recht heeft op wachtgeld ; 

O. dat uit de stukken niets blijkt van een 
zoodanig wachtgeld-toekennings-besluit ; 

0. dat toch als zoodanig niet kan worden 
beschouwd het bovenvermelde op 22 November 
1933 door den Gemeenteraad genomen ont
slagbesluit, daar bij dat besluit naar het oordeel 
van het Gerecht slechts is kenbaar gemaakt, 
dat klaagster met ingang van een bepaalden 
datum recht had op een alsnog volgens het 
onderhavige Ambtenarenreglement vast te 
stellen wachtgeld, terwijl dit besluit, zoo het 
wel als een wachtgeld-toekennings-besluit zou 
moeten worden aangemerkt, nietig zou zijn, 
behoorende toch krachtens artikel 33, lid 2, 
van bedoeld Ambtenarenreglement het nemen 
van een zoodanig besluit tot d e b evoegdhe id 
van Burgemeester en Wethouders en niet tot 
die van den Gemeenteraad; 

0. dat het vermoeden voor de hand ligt, dat 
Burgemeester en Wethouders gemeend hebben 
te kunnen volstaan met telkenjare een bepaald 
bedrag aan wachtgeld aan klaagster uit te be
talen, maar klaagster toch eerst zal moeten 
vragen het nemen van een wachtgeld-toeken
nings-besluit - waarin, gelijk hierboven is aan
gegeven, behoort geregeld te worden tot welke 
bedragen en gedurende welke perioden wacht
geld zal worden uitgekeerd - en eerst daarna 

geschil moet worden beantwoord de vraag of 
het bestreden besluit van 22 Mei 1937 op een der 
gronden, genoemd in artikel 58, lid l, der Amb
tenarenwet 1929, kan worden aangevochten ; 

0. dat deze Raad met den eersten rechter als 
vaststaande aanneemt : 

dat eischeresse was onderwijzeres aan de 
tweede openbare school te Nieuw-Lekkerland, 
terwijl door haar bovendien onderwijs werd ge
geven in de nuttige handwerken aan kinderen 
dier school buiten de gewone lesuren ; 

dat het handwerkonderwijs bij besluit van 
den Gemeenteraad van Nieuw-Lekkerland van 
22 November 1933 met ingang van 1 Januari 
1934 is opgeheven; 

dat het geven van dit handwerkonderwijs 
als een nevenfunctie van eischeresse moest 
worden beschouwd ; 

dat aan eischeresse bij bovenvermeld besluit 
van 22 November 1933 met ingang van 1 Janu
ari 1934 door den Gemeenteraad eervol ontslag 
is verleend als vakonderwijzeres in de nuttige 
handwerken aan de tweede openbare lagere 
school der gemeente, onder dankzegging voor 
de aan de gemeenschap terzake bewezen goede 
diensten; 

dat de Gemeenteraad daarbij voorts heeft 
besloten eischeresse met ingang van laatst
genoemden datum in het genot te stellen van 
wachtgeld overeenkomstig de bepalingen van 

uitbetaling van dat wachtgeld kan vorderen; 
0 . dat zich nu <le vraag voordoet of Burge

meester en Wethouders alsnog toekenning van 
wachtgeld kunnen weigeren, omdat thans het 
voormelde artikel 31 van het Ambtenaren
reglement gewijzigd is en het gewijzigde artikel 
31 voortaan alleen wachtgeld toekenning toe
staat bij ontslag uit een hoofdbetrekking ; 

0. dat deze vraag echter geen moeilijkheid 
oplevert, omdat Burgemeester en Wethouders 
zich bij hun beslissing omtrent al dan niet 
wachtgeld-toekenning toch moeten plaatsen 
op het standpunt, dat zij bij het ontslag moesten 
innemen en klaagster derhalve, indien zij vóór 
de wijziging van artikel 31 van het Ambtenaren
reglement recht had op toekenning van wacht
geld - over welke vraag het Gerecht zich bij 
dezen stand van zaken niet mag uitlaten - dat 
recht door die wijziging zeker niet heeft ver
loren; 

0. dat uit die wijziging toch volgt, dat bij 
toekomstige ontslagen uit nevenfuncties, d.w.z. 
ontslagen, gegeven na 21 November 1934, 
wachtgeldtoekenning in ieder geval niet kan 
volgen, maar geenszins, dat wachtgeldtoeken
ning wegens vóór of op dien datum gegeven 
ontslagen, thans, indien overigens rechtmatig, 
geweigerd zou kunnen worden ; 

O. dat echter het besluit van verweerder, 
waarbij geweigerd wordt aan klaagster wacht
geld te betalen, niet in strijd is met eenig toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift, om
dat een wachtgeld-toekennings- besluit nog 
ontbreekt; 

0. dat klaagster dus eerst een dergelijk be
sluit mc3t uitlokken en, indien dit niet binnen 
redelijken tijd genomen wordt of daarbij toe
kenning van wachtgeld geweigerd wordt, daar
van bij dit Gerecht opnieuw beroep kan in
stellen (artikelen 58 en 60 Ambtenarenwet). 
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het Ambtenarenreglement voor de gemeente 
Nieuw-Lekkerland d.d. 1 September 1931 ; 

dat in het Ambtenarenreglement voor de 
gemeente Nieuw-Lekkerland d.d. 1 September 
1931 tot aan de wijziging, daarin gebracht bij 
besluit van den Gemeenteraad van 21 Novem
ber 1934, in artikel 31 was bepaald, dat aan 
den ambtenaar in vasten dienst, aan wien eervol 
ontslag wordt verleend we~ens opheffing zijner 
betrekking, voor zoover hij alsdan niet in de 
t ermen valt om pensioen te genieten, met in
gang van den dag van ontslag een wachtgeld 
wordt toegekend ten laste der gemeente op den 
voet van verdere in dat reglement voorkomende 
bepalingen ; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij schrij
ven van 6/12 Maart 1934, B. n°. 2665/11 G. S. 
no. 102/4 hebben te kennen gegeven, dat z.ij 
bezwaar hadden tegen toekenning van wacht
geld bij ontslag uit betrekkingen, die als neven
functies worden bekleed en dat het Gemeente
bestuur werd uitgenoodigd te bevorderen, dat 
het Ambtenarenreglement op dit punt worde 
gewijzigd en dat de bereids in de begrooting 
opgenomen raming voor zoodanig wachtgeld 
worde geschrapt ; 

dat de Gemeenteraad van Nieuw-Lekkerland 
daarop in zijn vergadering van 21 November 
1934 heeft besloten in artikel 31 voormeld van 
het Ambtenarenreglement voor die gemeente 
in plaats van het woord " betrekking" te lezen 
"hoofdbetrekking", zoodat dit artikel sindsdien 
voorschrijft, dat aan den ambtenaar in vasten 
dienst, aan wien eervol ontslag wordt verleend 
wegens opheffing zijner hoofdbetrekking, voor 
zoover hij alsdan niet in de termen valt om 
pensioen te genieten, met ingang van den dag 
van ontslag een wachtgeld wordt toegekend 
ten laste der gemeente, op den voet van verdere 
in dat reglement voorkomende bepalingen ; 

dat gedaagde nu, na nog over het jaar 1934 
het wachtgeld aan eischeresse te hebben uit
betaald, verdere uitbetaling daarvan heeft 
geweigerd bij zijn onder de "feiten" vermeld 
schrijven van 22 Mei 1937 ; 

0. dat deze Raad, in tegenstelling met den 
eersten rechter, van oordeel is, dat Burgemeester 
en Wethouders van ieuw-Lekkerland destijds 
aan eischeresse wel een wachtgeld hebben toe
gekend, als bedoeld in de artikelen 31 en 32 
van het Ambtenarenreglement dier gemeente, 
zooals dit luidde ten tij de van het aan eischeresse 
verleende ontslag uit haar nevenbetrekking, 
moetende het besluit van den Raad dier ge
m eente van 22 Nove mber 1933 worden aan
gemerkt te bevatten, naast het ontslagbesluit 
van eischeresse, een declaratoir besluit, waarbij 
verstaan is, dat zij recht had op wachtgeld ; 

0 . toch dat voor dezen R aad vaststaat, dat 
Burgemeester en Wethouders, zij het na door 
en vanwege eischeresse gedane verzoeken, aan 
haar, krachtens en overeenkomstig de des
betreffende bepalingen van voormeld Ambte
narenreglement, over het jaa1· 1934 hebben 
doen uitbetalen een bedrag aan wachtgeld, 
waarop z~j krachtens die bepalingen recht had ; 

0. nu dat het bedoelde bedrag aan wachtgeld 
paraisseerde op een betaalsrol en aan het door 
Burgemeester en Wethouders doen opmaken 
van dien betaalsrol ten grondslag ligt een door 
hen - zij het niet in formeelen vorm gegoten -

genomen besluit, houdende toekenning van het 
ten deze bedoelde wachtgeld, tot welks toe
kenning, krachtens artikel 33, lid 2, van het 
Ambtenarenreglement, het College van Burge
meester en Wethouders het bevoegde orgaan 
was· 

o.' dat Burgemeester en Wethouders met het 
thans bestreden besluit van 22 Mei 1937 -
waarvoor bij de contra-memorie in eersten aan
leg een ietwat andere grond is aangevoerd dan 
in het besluit zelf is vervat - blijkbaar hebben 
bedoeld te beslissen, dat het aan eischeresse 
toegekende wachtgeld nà 31 December 1934 
niet meer zal worden uitgekeerd, en is ver
vallen; 

0. echter dat eischeresse het recht op wacht
geld heeft verkregen, en zulks ook naar 's Raads 
oordeel terecht, krachtens en overeenkomstig 
de bepalingen van het Ambtenarenreglement, 
zooals dit luidde ten tijde van het aan haar ver
leende ontslag, zoodat, nu bij de wijziging van 
21 November 1934 geen overgangsbepalingen 
ter zake zijn vastgesteld, dit recht door die 
wijziging in geen enkel opzicht is aangetast, 
hebbende toch, blijkens de redactie van het ge
wijzigde,ten deze van belang zijnde, artikel 31, 
hetzelve enkel betrekking op nà het tijdstip 
dier wijziging te verleenen ontslagen en op 
grond daarvan toe te kennen wachtgelden, 
weshalve eischeresse ook nà 31 December 1934 
recht bleef houden op wachtgeld ; 

0. dat mitsdien het bestreden besluit strijdt 
met de ten tij de van het aan eischeresse ver
leende ontslag geldende, en op haar sindsdien 
van toepassing gebleven, artikelen 31 en 32 
van het Aml:itenarenreglement, zoodat, met 
vernietiging van de uitspraak, waarvan beroep, 
het bestreden besluit alsnog moet worden 
nietig verklaard en moet worden verstaan, dat 
eischeresse ook nà 31 December 1!)34, en wel 
tot het in vermeld artikel 32 bedoelde tijdstip, 
recht heeft op het daarin bedoelde wachtgeld, 
zijnde in casu 60 % van de laatstelijk door 
haar in haar opgeheven betrekking genoten be
zoldiging; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, en 

verklaart nietig het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Nieuw-Lekkerland van 
22 Mei 1937; 

Verstaat, dat eischeresse ook nà 31 December 
1934, en wel tot het in bovengemeld artikel 32 
bedoelde tijdstip, recht heeft op het daarin 
bedoelde wachtgeld, zijnde in casu 60 % van 
de laatstelijk door haar in haar opgeheven be
trekking genoten bezoldiging. 

(A.B.) 

28 D ecember 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet Vrachtverdeeling B in
nenscheepvaart artt. 1 en 7.) 

De plaats waar volgens de bewezenver
klaring de lading is ingenomen [te Ange
ren, gemeente Bemmel] , behoort tot het 
watergebied waarop de vrije vaart, waar
onder is te begrijpen het in lading nemen, 
is gewaarborgd door art. 1 der Herziene 
Rijnvaartakte. De wet van 5 Mei 1933 S . 
251 houdt, in overeenstemming met de be-
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doeling om dit recht van vrije vaart te 
ontzien, geen enkele bepa ling in welke 
het recht om vrijelijk in lading te nemen 
ter zijde stelt, voor het geval dat dit in 
lading nemen geschiedt voor vervoer naar 
een buiten dit watergebied gelegen plaats 
[i. c. Kerkwerve in Zeeland]. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr .
Rechtbank te Arnhem, requirant van cassatie 
tegen een vonn is van deze Rechtbank van 9 
Maart 1937, houdende bevest iging in hooger 
beroep van een door het Kantongerecht te 

ijmegen op 24 Juni 1936 gewezen vonnis 
waarbij het ten laste van J. C., schipper aan 
boord van het schip "de Zwerver", bewezen 
verklaarde niet strafbaar is geoordeeld en ge
rnquireerde van a lle recht vervolging is ont
s lagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Aan den gerequ ireerde is telaste gelegd: 
"dat hij op 30 Mei 1936 des v.m. omstreeks 
101/2 uur in de gemeente Bemmel , te Angeren, 
binnen het gebied van de te Nijmegen zete
lende bevrachtingscommi sie, genoemd in het 
in art. 2 van de Wet van 5 M ei 1933 S. 251 
bedoelde Besluit, a ls schipper van het vaartuig 
de Zwerver, liggende op de rivier den R ij n, 
in dat vaartuig in lading heeft genomen voor 
vervoer naar de gemeente K erkwerve (prov. 
Zeeland), een hoeveelheid steen, zulks niet 
krachtens een overeenkomst, ten aanzien waar
van door een bevrachtingscommissie tusschen
lrnmst of goedkeuring was verleend, terwijl 
evenmin een verklar ing afgegeven of een ont
heffing verleend was, als bedoeld in art. 7 
lid 2 dier wet." 

Evenals de Kantonrechter te Nijmegen oor
deelde de Arr.-Rechtbank te Arnhem in het 
bestreden vonnis het voormelde telaste gelegde 
bewezen, doch n iet strafbaar en bevestigde 
mitsdien met wijziging van gronden het von
ni s van den eersten rechter, waarbij gerequi
reerde van alle rechtsvervolging werd ont
slagen. 

B ij schriftuur, waarin de g ronden van het 
bestreden vonnis zijn vermeld, stelt de heer 
rnquirant als middel van cassatie : 

"S., althans v. t. van de artt. 350, 351 en 
352 Sv. en van de artt. 7 en 11 van de Wet 
van 5 Mei 1933 S. 251 , door met bevestiging 
van het beroepen schuldigverklarend vonnis, 
zij het met wijzi g ing der gronden, verdach te 
te ontslaan van alle rechtsvervolging, zulks 
op grond van de overweging dat, hoewel de 
tekst van de W et van 5 Mei 1933 S. 251 alge
meen luidt, de bedoeling bij de vaststelli ng 
der Wet heeft voorgezeten, dat aan de bepa-
1 ingen der R ijnvaartacte zooa ls gewijzigd, niet 
wu worden geraakt, waaru it volgt dat de 
vaart op den R ijn is vrijgebleven voor het 
vervoer van goederen en pe rsonen, behoudens 
voorschriften in het belang van de algemeene 
veil ighe id, waarover het h ier niet gaat, en dat 
over igens aan de vrije scheepvaart geen ver
hindering mag worden in den weg gelegd; 
dat onder het vervoeren het inladen moet wor
den begrepen, daa r vrij en onbelemmerd ver
voer n iet mogelijk is, wanneer niet de gelegen
heid bestaat op plaatsen a ls Angeren goederen 

te laden; dat nu wel volgens de bepal ingen van 
genoemde Wet het vervoeren van goederen over 
wateren buiten dat gebied gelegen met straf 
is bedre igd, wanneer geen tusschenkomst of 
goedkeuring van een bevrachtingscommissie is 
voorafgegaan en dit ook geldt voor goederen 
d ie in het vrije Rijngebied zijn ingeladen, 
doch daaruit nog niet volgt dat reeds het in
laden dier goederen op zich zelf strafbaar is, 
omdat daarmede de vrijheid die de Rijnvaart
acte toekent zou worden belemmerd, iets wat, 
woals hierboven is overwogen, de Wetgever 
bij het vaststellen van de genoemde Wet van 
1933 niet heeft gewild." Deze overweging acht 
de heer requirant onjuist en doet dit oordeel 
steunen op de navolgende beschouwingen: 
"Vaststaat immers, dat na vervoer over vrij 
gebied, bij het invaren van onvrij gebied ver
boden vervoer van goederen plaats vindt, in
dien d ie goederen niet zijn ingeladen of in 
lading genomen in dat vaartuig na verkregen 
tusschenkomst of goedkeuring van de ter plaatse 
van het inladen of in lad ing nemen bevoegde 
bevrach t ingscommissie. Vast staat ook dat de 
bevrachtingscomm iss ie, bevoegd ter plaatse 

_van invaart iu het onvrije gebied, niet bevoegd 
is tot het verleenen van tusschenkomst of goed
keuring voor vooraf gepleegd inladen of in 
lading nemen, le n iet, omdat die tusschen
komst of goedkeuring aan het in laden of in 
lading nemen vooraf moet gaan, 2e niet, om
dat, zooals ook in het onderhavige geval, het 
invaren in onvrij gebied veelal zal plaats vin
den in het gebied van een bevrachtingscom
missie, niet bevoegd ter plaatse van inlading 
of inl adingneming. 

Wie derhalve inlaadt of in lading neemt op 
zoogenaamd vrij gebied , met bestemming naar 
onvrij gebied, ronder voorafgaande tusschen
komst of goedkeuring van de bevoegde be
vrachtingscommissie, pleegt eene haudel ing, 
die gezien de gevestigde Jurisprudentie ten 
opzichte van de draagwijdte van de Herziene 
Rijnvaartacte, buiten beschouwing blij ft voor 
wover betrekking hebbende op het vervoer 
over het binnen het vrije gebied gelegen ge
deelte van het met de vracht af te leggen 
traject, doch volledig de aandacht vraagt, 
voor zoover di e inlad ing of inladingneming 
betrekking heeft op het vervoer dier goederen 
naar binnen het Rij k gelegen plaatsen, voor
wover daartoe zoogenaamd onvrij gebied zal 
moeten worden bevaren. Dat hierdoor de 
vrachtvaart op den Rij n wu worden belem
merd kan ik niet inzien. Integendeel die 
vrachtvaart wordt hierdoor u itdrukkelijk ge
heel vrij gelaten. Nu in het onderhav ige ge
val de verdachte heeft bekend dat cl -, inge
la den steenen wuden worden vervoerd met dat 
vaartuig (derh a l ve zonder overlading) naar 
Kerkwerve (in Zeeland) en over igens vast
staat dat tene inde dit vervoer te bewerkstel
ligen ter eeniger tijd onvrij gebied wu moeten 
worden bevaren, heeft derhalve verdachte te 
Bemmel , dus in het gebied van de Bevrach
t ingscomm iss ie van Nijmegen, ingeladen goe
deren voor vervoer naar een binnen !tet Rijk 
gelegen plaats en nademaal dat vervoer n iet 
over het geheele traject niet strafbaar is, is 
ook het op dat vervoer betrekking hebbend 
inl aden strafbaar. 

De Rechtbank had mitsdien het aan ver-
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<lachte ten laste gelegde strafbaar behooren 
te oordeelen en den verdachte deswege straf
baar." 

De aangevallen besliss ing komt mij juist en 
het daartegen gerichte middel mitsdien onge
grond voor. Door de bekende arresten van 
Uwen Raad van 17 December 1934 W . 12849 
N. J. 1935 , 5 en 11 staat vast, dat de Wet 
van 5 Mei 1933 S. 251 ter bevordering van 
een woveel mogelijk evenredige vrachtver
deeling in de binnenscheepvaart en dus ook 
met name art. 7 van die Wet niet van toepas
s ing zijn op die wateren, welke beheerscht wor
den door de H erziene Rijnvaartacte (K. B . 
van 3 Mei 1869 S. 73}. In aan den Rijn ge
legen plaatsen, als het onderwerpelijke Ange
ren, is derhalve ook het inladen van goederen 
in een vaartuig geoorloofd zonder tusschen
komst of goedkeuring eener Bevrachtingscom
miss ie. Weliswaar zal de bovengenoemde wet 
van toepassing worden, zoodra de goederen 
worden vervoerd naar binnen het Rijk gelegen 
plaatsen, over wateren, buiten het vrije Rijn
geb ied gelegen, en zal het vervoer in die 
wateren alsnog gedekt moeten zijn door ver
leende goedkeuring of tusschenkomst van de 
Bevrachtingscommissie ter plaatse an in!a
ding, ook al was die p laats binnen het R1Jn
gebied gelegen (H. R. 3 F ebr. 1936 N°. ~~7; 
30 faart 1936 N°. 339 en N°. 340; •1 Mei 
1936 N°. 644}. doch hieruit volgt m . i. g-eens
zin , dat die wet reeds dadelijk toepasselijk 
wude worden op de inlading van go,~deren in 
een schip, hetwelk, met bestemming ·,aar eene 
binnen het Rijk en buiten het Rijnget)ied ge
legen plaats, ter inladingneming ligt in den 
Rijn. Zoolang het schip zich bevindt binnen 
het vrije Rijngeb ied, kunnen daarin , zonder 
eenige overtreding der Wet op de eYcnredige 
vrachtverdeeling, goederen worden ingeladen 
en vervoerd en eerst, wanneer het vervoer zich 
uitstrekt over wateren buiten het P.,ijngebied 
za l moeten worden aangetoond, dat het ge
schiedt na verleende tusschenkomst of goed
keuring van de Bevrachtingscommi2s1e ter 
plaatse van inlading. 

Al wude op het oogenblik van inl acl ing in 
het vrije gebied vaststaan, dat de inge taden of 
in te laden goederen bestemd zijn om te wor
den vervoerd naar buiten dat vrije i;ebie<l ge
legen plaatsen, dan zal m. i. de wet to•Jh eerst 
toepassing kunnen v inden, immers eer,t over
treden worden vanaf het oogenblik, waarop 
he t vervoer werkelijk plaats vindt in niet tot 
het vrije geb ied te rekenen wateren . \Vare het 
anders, dan wude de vrije Rijnva.trt ;rr.mers 
de door den Wetgever niet gewilde lelem
mering ondervinden, welke de H erz iene Rijn
vaartacte uitsluit. De heer requinnt heeft 
zich, naar het mij voorkomt, vermoed~lijk op 
een dwaal spoor laten brengen, doorrli,,n i11 de 
laatstgenoemde a rresten van den H. R . tel
kens gesproken wordt van goederen, <'!i .:, be
stemd zijn om te worden vervoerd over andere 
wateren, dan de in art. 1 der Rijnvaartncte 
aangeduide. H et arrest van 4 Mei 1:)36 N°. 
644 leert echter m . i. ten duidelij kste, àat 
met goederen van zoodanige bestemming 
slechts bedoeld zijn goederen, waarvan die 
bestemming door het feitelijk vervoer over 
,,onvrije'' wateren is gebleken, vermits im-

mers Uw Raad in het betrokken geval , hoe
wel vaststond, dat de daarbedoel de goederen 
varende waren met bestemming naar Meer
kerk, een buiten het vrije watergebied ge
legen plaats, het niettemin, a lvorens omtrent 
de strafbaarheid van den toen gerequireerde 
en van het aan dezen telaste gelegde te be
sl issen, noodig bl eek te achten te doen onder
weken, of de sluiskolk van de wogenaamde 
Oude Haven te Gorinchem, waar schip en 
la ding werden aangetroffen, behoorde tot het 
watergebied, waarop de H erz iene Acte om
trent de Rijnvaart, zij het ingevolge art. 11 
der Acte, toepassing moest vinden. Indi en Uw 
Raad de opvatting ware toegedaan, door den 
heer requirant verdedigd, dan ware immers, 
waar vaststond, dat de bestemming der goe
deren een buiten dat gebied gelegen plaats 
gold , zulk nader onderwek, naar mijn beschei
den meening, overbodig geweest. Uit de be
slissing van Uwen Raad, dat de hierbedoelde 
wet en bepaaldelijk haar art. 7 op het vrije 
Rijngebied geene toepassing mag vinden, 
volgt dan ook, naar mijne meening, onomstoo
telijk, dat van strafbaarheid van inladen of 
inladingnemen geen sprake zal kunnen zijn, 
walang niet tevens het vervoer der ingeladen 
of inladinggenomen goederen onder de straf
bepaling valt. De reeds bij de inlading aan
gegeven bestemming der goederen naar eeni ge 
plaats buiten het vrije geb ied kan immers 
nooit meer openbaren, dan het enkele voor
nemen van den inlader om zich aan overtre
ding der wet schuldig te maken, terwijl , voor
wover men a l in het inl aden een begin van 
ui tvoer ing van dat voornemen wude kunnen 
zien, er slechts sprake zoude kunnen zijn van 
eene niet strafbare poging tot overtreding 
{art. 46 W. v. S. j 0

• art. 11, tweede lid, de r 
Wet van 5 Mei 1933 S . 251}. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

van der: Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: (zie conclusie}; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, dat hij 
op 30 Mei 1936 enz. {zie in de conclusie de 
t.1.1.); 

0 . dat het voorgestelde middel faalt; dat 
toch de plaats, waar volgens de bewezenver
klaring in lading is genomen, behoort tot het 
watergebied waarop de vrije vaart, waa ronder 
is te begrijpen het vrijelijk in lading nemen, 
door art. 1 der Herziene Rijnvaartakte is ge
waarbmgd; dat de Wet van 5 Mei 1933 S. 
251, in overeenst_emming met de bedoeling' om 
dit recht van VrIJe vaart te ontzien, ook geen 
enkele bepaling inhoudt welke het recht om 
vrijelijk in lading te nemen ter zijde stelt voor 
het geval dat dit in lading nemen ges~hiedt 
voor vervoer naar een buiten dit watergebied 
gelegen plaats; 

Verwerpt het beroep. (N. J.} 
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31Dece1nber 1937. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 38) . 

Aan een polderbestuur komt recht van 
beroep op de Kroon toe tegen een besli s
sing van Ged. Staten tot goedkeuring van 
een uitbreidingsplan, voorzoover bij dat 
plan de belangen van den polde r als zoo
danig zijn betrokken. Derhalve moeten 
daarbij buiten beschouwing worden gela
ten de clo01· het polderbestuur naar voren 
gebrachte bezwaren, welke volgens dit 
coll ege de bewoners van den polder van 
den op het uitbreidingsplan door het mid
den van den polder gepro jecteerden weg, 
zull en ondervinden. Nu de aanleg van 
dezen weg noodzakelijk moet worden ge
acht, kan het bezwaar van het polder
bestuur, dat die weg ook in de toekomst 
financieele offers van den polder zal vra
gen, tegen de goedkeuring geen beletsel 
vormen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Polderraad van den Dorpspolder Deil 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gelder
land van 7 Juli 1937, waarbij een uitbreidings
plan c.a. van Deil is goedgekeurd; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, geho()rcl advies van 
15 December 1937, n°. 496 ; 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 December 1937, 
n°. 11619 M/P.B.R., afd . Volkshuisvesting; 

0. dat Ged . Staten van Gelderland bij hun 
evenvermeld besluit het op 26 Januari 1937 
door den raad der gemeente Deil vastgesteld 
plan van uitbreiding met bijbehoorende be
bouwingsvoorschriften hebben goedgekeurd, 
daarbij overwegende dat een bezwaarschrift 
van den Polderraad van den Dorpspolcler Deil 
van 3 November 1936 niet kan worden aan
gemerkt als een bezwaarschrift in den zin 
van art. 37, 3e lid, der Woningwet, aange
zien het bij hun college werd inged iend, al
vorens het uitbreidingsplan door den raad was 
vastgesteld; dat het bezwaarschrift van den
zelfclen Polderraad van 18 Maart 1937 niet 
bij Geel. Staten is ingedi end binnen den ter
mijn , genoemd in den laatsten zin van het 
derde l id van art. 37 der Woningwet; 

dat de Polderraad van den Dorpspolder 
Dei l in beroep aanvoert, dat de door den 
Polderraad en Geërfden van en in den Dorps
polder Deil ingezonden bezwaarschriften tegen 
den op het uitbreidingsplan geprojecteerden 
weg (tunnel spoorlijn Geldermalsen-Waarden
burg in aanslu iting Rijksweg n°. 26 te Enspijk) 
door den gemeenteraad ongegrond zijn ver
klaard, aangezien burgemeester en wethou
ders het deden voorkomen, dat deze weg stond 
of zou komen op het Provinciaal Wegenplan 
van Gelderland; dat bij schrijven van Ged. 
Staten van 4 Mei 1937, onder n° . 326, is 
gebleken, dat de in het uitbreidingsplan van 
de gemeente Deil geprojecteerde weg niet 
voorkomt op het Provinciaal W egenplan, aan
gezien er tusschen de opneming van een weg 
in het Provinciaal Wegenplan en in een ge
meentelijk uitbreidingsplan geenerlei verband 
bestaat; dat de in het uitbreidingsplan ge
proiecteercle weg van Geldermalsen met den 

bovengenoemden Rijksweg den Dorpspolder 
Deil in de geheele breedte doorsnijd t en dezen 
in een kl einer noordelijk deel, waarin alle 
boerderijen gelegen zijn en a ll e inwoners wo
nen, en in een grooter zuidelijk deel verdeelt, 
waarin het meerendeel van het land ligt, dat 
bij de boerderijen behoort en (of) bij de in
woners van Dei l in gebruik is; dat op den 
geprojecteerden weg, hierboven bedoeld, in 
de toekomst zeer zeker een druk autoverkeer 
zal ontstaan, zoodat het rustige landelijke 
karakter van den pol der, dat reeds voor een 
groot deel verstoord wordt en worden zal door 
den reeds meer genoemden Rijksweg n°. 26 
en door den aan te leggen Rijksweg n°. 15, 
nog verder verstoord zal worden; dat door 
dezen weg de geheele polder voor het auto
verkeer wordt opengelegd ( ook de tot nu toe 
rustige veldwegen), tengevolge waarvan de 
landbouwende bevolking van Deil bij het ver
voeren van de producten van het land naar 
huis, bij het ve rvoeren van mest naar het 
land, bij het gaan melken, bij het verscharen 
van vee en bij het naar huis halen en weer 
naar de weide brengen van de werkpaarden, 
nergens meer veilig is en van dit autoverkeer, 
tengevolge van den gepro jecteerden weg veel 
hinder en ongerief zal ondervinden: dat 
de toelichting op het uitbreidingsplan zegt, 
dat " bescherming van de belangen van de 
landbouwers hoofddoel is van het uitbreid ings
plan", maar dat zijns inziens de belangen der 
landbouwers door den n ieuw gepro jecteerden 
weg dwars door den polder al heel slecht zijn 
gediend; dat deze weg aan enkele buiten het 
dorp en den Dorpspolder Deil wonende per
sonen voordeel zal opleveren, doordat hij 
eenige minder toegankelijke perceelen bouw
land aan den h arden weg brengt, maar daar
entegen juist aan verschi llende inwoners van 
Deil groote schade toebrengt door snij ding 
van hunne boerderijen of losse perceelen land; 
dat juist de gemeente De il ten opz ichte van 
de nieuwe Rijkswegen zeer gunstig ligt en 
dat de gemeente Deil en hare inwoners dus 
allerminst behoefte hebben aan een zoodani
gen nieuwen weg door de gemeente, maar dat 
enkel de gemeente Geldermalsen hierbij een 
groot belang heeft , in aanmerking nemende, 
dat deze gemeente, wanneer de aangelegde 
straatweg (loopende van de Veiling te Gelder
malsen af naar den onbewaakten overweg te 
Meteren) wordt doorgetrokken langs de 
spoorbaan Geldermalsen-Waardenburg tot aan 
den aan te leggen R ij ksweg n°. 15, een ver
bind ing met de nieuwe Rijkswegen krijgt, die 
geheel door de gemeente Geldermalsen loopt 
en die dus ook aan de inwone1·s van Deil geen 
last veroorzaakt en dit naar zijne meening 
ook niet zal doen aan de inwoners van 
Geldermalsen; dat dit kleine, aan te leggen 
weggedeelte slechts ongeveer ¼ gedeelte is 
van den in het uitbreid ingsplan geprojecteer
den weg van het viaduct in de spoorbaan 
Geldermalsen-Waardenburg tot aan Rijksweg 
n°. 26; dat doortrekking van den straatweg, 
di e nu reeds ligt van de Veiling te Ge.lder
malsen af tot aan den overweg te Meteren 
alzoo een zeer groote kostenbesparing zal zijn; 
dat de n ieuw geprojecteerde weg door de ge
meente Deil in de toekomst ook aan den 
Dorpspolder Deil financieele offers za l vragen 
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,en dat, zooals boven is aangetoond, de in
woners van Deil van dezen weg last, hinder 
-en ohade zullen ondervinden; 

0 . dat a an het bestuur van den onclerwerpe
lij ken polder recht van beroep tegen de bes lis
sing van Ged . Staten toekomt, voorzoover bij 
net uitbre idingsplan de belangen van den pol
der a ls zoodanig zijn betrokken ; 

dat dan ook buiten beschouwing moeten 
-worden gelaten de door den Polderraad naar 
voren gebrachte bezwaren, welke vol gens dit 
college de bewoners van den polder van den, 

•OP het u itbre idingsplan door het midden van 
den polder geprojecteerden, weg zullen onder
vinden; 

dat het polderbestuur in zijn beroepschrift 
]echts één bezwaar tegen het uitbre idings

plan aanvoert, dat den polder zelf raakt, 
namelij k, dat deze weg in de toekomst ook 
van den Dorpspolder Deil fin ancieele offers 
·zal vragen; 

dat aan dit fin ancieele bezwaar tegen den 
hie rbedoelden weg, aangenomen dat het juist 
is, in ieder geval niet zoodanige beteekenis 
kan worden toegekend, dat op g rond daa rvan 
de goedkeuring aan het onderwerpelijke uit
bre idingspl an zou moeten worden onthouden; 

dat toch met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) moet wor
den aangenomen, dat de aan leg van dezen 
weg, en dus ook van het gedeelte daa rvan, 
hetwelk in de gemeente Deil zal komen te 
1 iggen, noodzakelijk is ten behoeve van het 
verkeer in oost-west-richting tu schen Gelder
malsen, Dei l , Enspijk, R umpt, Gell icum en 
Leerdam, welk verkeer thans bewegen moet 
,over den sm all en, bochtigen Lingedij k, d ie 
voor autoverkeer ongeschikt is; 

dat deze weg mi tsdien terecht op het uit
breidingsplan van de gemeente Deil is ont
,vorpen; 

dat de gemachtigde van den Polderraad in 
,de openbare vergader ing van de Afdeel ing 
van den Raad van State voor de Gesch ill en 
van Bestuur, waarin over deze zaak vers! ag is 
uitgebracht, nog heeft aangevoerd, dat het 
uitbreid ingsplan alleen zou zijn ontworpen 
met het oog op de totstandkoming van den 
meergenoemden weg, doch dat aan een zoo
danig pla n, in verband met de uitbre id ing 
van de bebouwing in de gemeente Deil , geen 
behoefte zou bestaan ; 

dat ook di t bezwaar niet opgaat, omdat 
b i ij kens de tukken het onderhavige uitbre i
d ingspl an is ontworpen ten e inde de uitbrei
d ing van de bebouwing, welke is te verwach
ten a ls gevolg van het aanleggen van den 
Rij ksweg 26 tusschen Utrecht en 's-H ertogen
bosch en van den R ijksweg 15 door de Betuwe, 
door welke wegen aan de geïsoleerde liggi ng 
van de gemeente een e inde zal komen, in 
goede banen te kunnen leiden ; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze M inister van B innenlandsche Za ken 

is belast enz. 

31 Decernbe,· 1937. ARREST va n den H oo
gen R aad. (Art. 13 Omzetbelastingwet 
1933 s. 546.) 

De toepa selijkverklar ing van de bepa
lingen, di e bij niet betaling geleien voor 
de invorde,-ing van accijnzen, hrengt mede, 
dat voor het wegens omzetbelasting ver
schuldi gde ook het voo r accijnzen geldende 
privi!Pge aan 's Rij ks ehatkist toekomt. 

M r . M. Lodder, advocaat en procureur, wo
nende te 's-Gravenhage, in zijne hoedan igheid 
van curator in het faillissement van de N. V. 
Fornuizenfabriek "Duinstraat" gevestigd te 
Scheveningen, gemeente ' s-Gravenhage, e ischer 
in cassatie van een arrest van het Gerechts hof 
te 's-Gravenh age van 23 November 1936 (1037 
N°. 396, R ed.), advocaat Mr. J . J. Koeleman, 

tegen: 
den Ontvanger de r Invoerrech ten en Accijm..en , 
zijnde thans E. Overbosch, wonende te ' s-Gra
venhage, verweerder in cassatie, advocaat Jhr. 
Mr. J . H . de Brauw; gepleit door Mr. C. R. 
C. Wyckerheld Bisdom. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Bes ier. 

De verweerder heeft in het faillissement der 
N. V. Fornuizen fabriek " D11i nstraat" , waarin 
de eischer curator is, verificatie gevraagd voor 
aans lagen in de Omzetbe lasting en navorde
ring te dier zake, voor zooveel nog van belang, 
tot een bedrag van f 838.23, waaromtrent geen 
gesch i I meer bestaat, met aanspraak op voor
recht op grond van art. 13 der Omzetbe las
t ingwet in verband met art. 290 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822, S. 38 , 
waarvan het eerste bij gebreke van betaling 
der belasting de voorschriften toepasse lijk ver
klaart, die in dat geval gelden voor de invor
der ing der accijnzen. Di t voorrecht is door den 
curator betwist. 

De R echtbank heeft den Ontvanger ech ter 
slech ts a ls concurrent schuldeischer erkend en 
wel tot een bedrag van f 0.80 boven het reeds 
erkende gedeelte ad f 327.09 van het bedrag 
wegens navorder ing, overwegende, voor zoove r 
nog van belang : ,,dat art. 13 Omzetbelasting
wet bij gebreke van betali ng der bel asting de 
voorschriften toepasselijk ve rklaart, d ie in dat 
geval gelden voor de invordering van accijn
,zen; dat de Al gemeene Wet in art. 290 den 
fiscus voorrech t verleent op de goederen van 
dengeen , die den accijns schuldig blijft, dat 
dus onderwcht moet worden of laatstbedoeld 
voorschrift een i nvorderi ngsbepa l i ng genoe md 
kan worden; dat invorderingsbepali ngen de 
maatregelen vaststellen, di e tot invordering 
der schuld genomen kunnen worden; dat het 
recht van prefe rentie daa rentegen n iet is een 
maatrege l, d ie een schulde ischer jegens zij n 
d_ebiteur kan nemen, doch een bevoegdheid 
zICh boven andere schulde ischers uit het geli
qu idee rde vermogen van den debiteur te vol 
doen ; dat dus art. 13 de r Omzetbelastingwet 
a rt. 290 der Algemeene Wet n iet toepassel ijk 
verklaart, zoodat de vorder ing a ls concurrent 
erkend moet worden ; dat requi rant het onaan
nemel ij k ach t, dat de wetgever ter zake van 
dezelfde belasting wèl aan den fabr ikant te
genover zijn kooper, doch n iet aan 's Rijks 
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schat kist tegenover den fabr ikant een voor
recht wu hebben toegekend ; dat de wetgever 
echter kennel ijk a ls het gewone geval heeft 
aangenomen, dat de fabrikant de belast ing 
aan den fiscus voldoet, vóórda t de kooper deze 
.aan den fabrikant heeft voldaan ; da t bij ver
gelijking met art. 119 der Alg. W et, waaraan 
volgens requi rant art . 13 (bedoeld is a rt. 8) 
Omzetbelastingwet is ont leend, opvalt, dat in 
eerstgenoemd art ikel de preferent ie slechts 
ve rl eend wordt aan de konvooiloopers enz. 
w egens rech ten enz. als door hen voor hun 
d ebiteu ren aan het Rijk zij n voldaan, terw ijl 
in laatstgemeld artikel een dusdanige beper
king niet voorkomt ; dat inm iddels, wa t hier 
-ook van zij , p rivilegie slech ts aangenomen m ag 
worden , wanneer de wet het ui td rukkelijk ver
leent" . 

Op het hooger beroep van den Ontvanger 
heeft ech te r het Hof bij het thans bestreden 
arrest het vonnis der R ech tbank vernietigd , 
b ehalve voor zoover appell ant daarbij a ls 
schulde ischer is erkend voor een bedrag van 
f 0.80 boven het reeds erkende bedrag van 
f 327. 09, en hem bevoorrech t verkl aa rd op de 
roerende goederen van den gefai lleerde voor 
zijne vorderingen in totaal bedragende f 838.23 
en het vonnis bevestigd ten aanzi en van de 
e rken ning van het bedrag van f 0.80 . 

Het overwoog hie rbij: zie arrest H . R . 
( Red.). 

Als middel tot cassatie wordt nu aange
voerd : 

,,S., a l th ans v. t . van artt. 8 en 13 Omzet
be lastingwet 1933, S. 546 ; 290 , 291 en 292 
A lgemeene W et van 26 Augustus 1822, S. 38 , 
over de heffi ng der rechten van in- , (ui t- en 
door-)voer en van de accijnzen, (alsmede van 
het tonnengeld der zeeschepen ) , sedert her
haaldelijk gewijzigd; 1177, 1178, 1179 , 1180, 
1181, 1183, 1184, 1185, 1195 B . W. en 48 R v. , 
doordien het Hof, op de over wegingen, waarop 
het zij n voormeld arrest doet steunen en die 
ten deze als woordelij k herhaald en geïnse
reerd moeten worden beschouwd, ten onrech te 
heeft bes! ist , dat de vordering van den ver
weerder in zij ne voo rmelde hoeda nigheid, voor 
.aanslagen in de Om zetbelast ing, door hem in 
voormeld fa illissement ter ver ificatie inge
diend, bevoorrecht is op de roerende goederen 
van den belastingschuldige, a lzoo in casu van 
voormelde, in staat van faill issement verkee
rende naamlooze vennootschap , zij nde toch re 
ve ra het aan accijnzen toegekende voorrecht 
b ij gebreke van betaling niet a ls eene bepa
ling voor de invordering te beschouwen en 
komende dit voorrech t, terzake van wanbe
taling va n verschuldigde omzetbelast ing, aan 
den venveerder in zijne voormelde hoedan ig
he id evenmin toe op eenigen anderen grond , 

,, weshalve he t Hof, op voormelde o ve rwe g in
gen, die door den eischer bl ij kens het voora f
g aande, a ls on jui st worden bestreden, 

"ten onrech te: a. heeft vernietigd het vonn is 
door de Arr.-R echtbank te ' s-Gravenha ge, de r
de kamer op 3 Ma art 1936 gewezen tusschen 
den ve rweerder als requirant tot ver ifi cat ie 
e n den e ischer , a ls gerequireerde, behalve 
voorzoover verweerder daarbij a ls schuld
eischer in voormeld fai ll issement is erkend 
voor een bedrag van f 0.80 boven het reeds 
e rkende gedeelte van de bij conclus ie van 

e isch il\ eersten aanleg met de letter d aange
duide vordering zijnde f 327.09 , 

" en b . in zooverre opnieuw rechtdoende, den 
verweerder ingevolge art. 13 de r Omzetbelas
tingwet 1933 S . 546 i. v . m . 290 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 S. 38 be
voorrecht heeft verklaard op de roe rende goe
deren van voo rmelde in staat van failli ssement 
verkl aarde N aamlooze Vennootschap, voor 
zijne vorderingen, w oals deze zijn gespecifi
ceerd in de conclusie van e isch van eersten 
aanleg en in totaal bedragende, in verband 
met de vermindering van den post onder de 
letter d en de erkenning van nog f 0.80 op 
d ien post , f 828.23, a lsmede : 

,,c. den e ischer in zijne voormelde hoedan ig
he id in de p roceskosten , zoo in eersten aanleg 
a ls in hooger beroep heeft veroordeeld , 

"en mi tsdien 
" op grond van bovenstaand middel te hooren 

concl udeeren, dat het den H. R . moge beha
gen het arrest, waarvan cassatie, te vernieti
gen, met zoodani ge verdere beslissing a ls H ij 
zal vermeenen te behooren en met veroordee
l ing van den verweerder in de proceskosten , 
wowel van het a ppèl , a ls in cassatie" . 

De vraag, in welke gevall en aan den fiscus 
een voorrech t toekom t op de goederen van den 
na latigen belastingpl ichtige is zeker in onze 
wetgev ing niet d uidel ij k geregeld. B ij de ge
houden ple idooien is wel gebleken, da t op d it 
pun t veeleer een groote verwarring hee rscht. 
Deze wordt nog in de h a nd gewerkt door de 
omstandigheid , dat ons Bu rgerlij k vVetboek 
het voor rech t behandelt onder de zakelijke 
rech ten, waar toe het e igenlijk nièt behoor t . 
H et is da n ook geen wonder dat de uitspra
ken in deze zaak gewezen in eersten aanleg 
en in hooger beroep rech t tegenover elkaa r 
staan, terwij l voor beide standpunten gewich
ti ge betooggronden zij n aan te voeren. D it is 
dan ook de reden, waarom ik boven - anders 
da n mijn gewoonte is - ook de rechtsover
wegingen van het vernietigde vonnis der Recht
bank volledig heb vermeld. 

H et komt mij ten slotte voor, da t voor het 
standpunt van het H of het meeste te zeggen 
is. Ik ben hier toe gekomen door de over
weging da t - om de woorden van het Hof te 
Arnhem in zijn arrest van 9 December 1931 
(W. 12398, n iet opgenomen in de N . J . ) te 
gebruiken - toekenning van een rech t va n 
voorra ng bij uitstek is een bepal ing voor de 
invorder ing, immers aangeeft, waarop bij wan
beta l ing de Ontvanger, niet belemmerd door 
de aanspra ken van andere schuldeischers de 
verschul digde belast ing kan verha len. Ik wi l 
niet 1,eggen, dat met deze woo rden de a ard 
van het voorrecht volledig is gekenschetst: 
zijn toekenning is nog meer dan een bepal ing 
voor de invordering, daar ook de belangen der 
medeschuldenaren daarbij uiteraard zij n be
trokken. Doch a ls di e toe kenning een bepal ing 
voor de invordering is, geldt d it voor art. 12 
der z.g .n. I nvo rderingswet van 1845 en voo r 
art . 290 der Algemeene Wet van 1822 en dus 
ook voor art. 13 der Omzetbe lastingwet , wel ke 
naa r de bepalingen voor de invorder ing der 
accijnzen verwijst. 

Het komt m ij daarom voor, dat de H . R. 
goed zal doen door terug te keeren van zij n 
arrest van 10 Februari 1871 (W. 329 6) , waar-
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bij het den nadruk heeft gelegd op het karak
ter van het privilegie als een "regt door de 
wet toegekend aan den eenen schulde ischer 
boven den anderen" en op dien grond aan den 
Gemeentewetgever het recht heeft ontzegd 
krachtens het 2e li d van art. 1183 B .. W . bij 
verordening aan de Gemeente een voorrecht 
toe te kennen, daar dit in strijd zou zij n met 
art. 1180 B. W. Dit zal dan echter nog niet 
medebrengen, dat de gemeenten dit recht zou
den terugerlangen, daar het tegenwoordig art. 
293 Gemeentewet niet de bepalingen omtrent 
de invordering de r Invorderingswet op de 
plaatse lijke belastingen toepasselijk maakt 
doch die omtrent de "vervolgingen" , waartoe 
het voorrecht niet behoort, terwij I bij de tot 
standkoming van dit artikel het oorspronkelijk 
naast de vervolgingen genoemd woord voor
rang opzettelijk is geschrapt. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep en tot veroordeel ing van den e ischer qq. 
in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

in cassatie nog van belang, blijkt: 
dat de verweerder - verder te noemen de 

Ontvanger - in het faillissement der . V. 
Fornuizenfabriek "Duinstraat" verificatie 
heeft verzocht van eenige aan die N. V. opge
legde aanslagen in de Omzetbelasting en van 
eene navordering te dier zake, met verzoek 
van preferentie ex art. 13 Omzetbelastingwet 
1933 S. 546, i. v . m. art. 290 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 S. 38; 

dat e ischer - verder te noemen de curator 
- de voor die vorderingen gevraagde prefe
rentie heeft betwist en de Rechtbank bij haar 
vonnis van 3 Maart 1936 (1937 N° . 421 , R ed.) 
de vordering van den Ontvanger ten aanzien 
van de verzochte preferentie heeft ontzegd; 

dat op het door den Ontvanger ingesteld 
hooger beroep, het Hof het vonnis van de 
Rechtbank ten aanzien van deze ontzegging 
heeft vernietigd en daarbij heeft overwogen: 

dat art. 13 der Om,,etbelastingwet 1933, voor 
zooveel ten deze van belang, bepaalt, dat bij 
gebreke van betaling de bepalingen van toe
passing zijn, die in dat geval gelden voor de 
invordering van accijnzen; 

dat blij kens de bewoordingen van dit artikel 
zonder meer alle bepalingen toepasselij k wor
den verklaard, die gelden voor de invordering 
van accijnzen en dus bij wanbetaling van om
zetbelasting en invordering daarvan, de rechts
verhoud ing van de betrokken partij en geheel 
dezelfde is als bij invordering van accij ns na 
wanbetaling; 

dat art. 290 der A lgemeene W et van 1822 
aan den Ontvanger recht van privi legie toe
kent op de roerende goederen van den accijns
pl ichtige; 

dat dus de vraag is, of dit recht van privi
legie ten deze als eene bepaling, geldende 
voor de invordering, is te beschouwen; 

dat het Hof van oordee l is, dat die vraag· 
bevestigend moet worden beantwoord; 

dat vooraf kan worden opgemerkt, dat voor
meld recht van privilegie reeds naar zijn aard 
een executoriaal karakter draagt, waar het 
toch eerst tot uiting komt en waarde erlangt, 
wanneer meerdere schuldeischers tot invorde-

ring van het hun toekomende overgaan, nadat 
de debiteur met betaling in gebreke blij ft, en 
aldus eene rangschikking tusschen de schuld
eischers noodzakelijk is geworden; 

dat, nu art. 290 der Algemeene Wet, dat 
aan den ontvanger privilegie verleent voor 
verschu ld igden accijns, is geplaatst in het 
24ste Hoofdstuk dier wet, blijkens het op
schrift handelende over: parate executie, pri
vilegie (en legaal verband), terwijl in dat
zelfde artikel niet alleen het recht van parate 
executie wordt vermeld, maar tevens den Ont
vanger voor bepaalde gevallen de bevoegdheid 
wordt verleend bij lijfsdwang in te vorderen; 

dat dus in dit artikel het recht van voor
rang op één lij n wordt gesteld met rech ten, 
den Ontvanger toegekend, als hij invorder ing 
van den verschuldigden accijns nastreeft, en 
uit niets blijkt, dat alleen laatstvermelde rech
ten a ls bepalingen voor de invordering zouden 
zijn te beschouwen en het eerstgenoemde recht 
niet; 

dat voorts aan den Ontvanger daarbij be
paalde verhaalsrechten worden gegeven, en 
niet alleen de wijze van invordering daarin 
wordt geregeld, zoodat er geene aanleid ing is, 
bovenvermelde woorden van art. 13 Omzet
belastingwet in zulk een engen zin te verstaan; 

dat ook de W et van 22 Mei 1845, S. 22, 
steun geeft aan de door appellant voorgestane 
opvatting; 

dat toch die wet, die de invordering van 
's Rijks directe belastingen rege lt en waarvan 
de considerans zegt, dat het noodzakelijk is 
de invordering van 's rijks d irecte belastingen 
en den voorrang van 's rijks schatkist te dier 
zake te regelen, nauwkeurig aangeeft voor 
welke belastingen en op welke wijze de schat
kist recht van voorrang heeft en in hetzelfde 
verband het recht van parate executie ver
meldt tot invordering der belasting, evenals 
het dwingen tot betaling bij lijfsdwang; 

dat voorts art. 8 der Omzetbelastingwet den 
fabrikant bij wanbetali ng door den kooper op 
diens roerende goederen een gelijk privi legie 
toekent als aan 's R ijks schatkist is toegekend 
inzake de invordering van accijnzen en het 
onaannemelijk is, dat de Ontvanger bij gebreke 
van betaling niet een zelfde recht zou hebben, 
vooral in verband met het fe it, dat a ls regel 
aan het Rijk ter zake van verschuldigde be
lasting voorrnng wordt toegekend• 

dat u it de bewoord ingen van art.' 8 geenszins 
blijkt, dat ge lijk de Rechtbank overweegt de 
wetgever kennelijk a ls het gewone geval l; eeft 
aangenomen , dat de fabrikant de belasting 
aan den fi cus voldoet, voordat de kooper deze 
aan den fabrikant heeft voldaan; 

dat geïntimeerde nog een beroep heeft ge
daan op de gesch iedenis van art. 260 oud 
(thans art. 293} Gemeentewet, blij kens welke 
aanvanke lijk de bepalingen omtrent den voor
rang en de vervolgingen, opgenomen in de 
Wet van 1845, op de plaatselij ke belastingen 
van toepassing werden verklaard, maar later 
het woord "voorrang" werd geschrapt, maar 
dit beroep faalt, daar hier sprake is van be
pal ingen omtrent de vervolg ingen", hetieen 
iets anders is dan "bepalingen, geldend voor 
de invorder ing"; 

d~t u it het voorafgaande volgt, dat het aan 
acc1J nzen toegekende voorrecht bij gebreke van 
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betaling a ls eene bepaling, geldende voor de 
invordering, is te beschouwen en dus dit voor
recht ook aan den Ontvanger toekomt ter zake 
van wanbeta ling van verschuldi gde omzet
b e lasting; 

0 . dat de curator als m iddel van cassatie 
heeft aangevoerd : zie concl. Proc.-Gen.; 

0. dienaangaande: 
dat het v ierde 1 id van a r t. 8 Omzetbel as

t i ngwet 1933 S. 546 luidt: ,,Bij wanbetaling 
heeft de fabrikant tot het bedrag van de be
l asting op de roerende goede ren van den koo
per gelij k priv ilege a ls aan 's Rijks schatkist 
is toegekend inzake de invordering van ac
c ijnzen"; 

dat uit dezen tekst blijkt, dat het voor ac
c ijnzen aan 's Rij ks schatkist toegekende pr i
vilege door de Omzetbelastingwet wordt be
schouwd, a ls behoorende tot en deel uitma
kende van de invorder ing van accijnzen; 

dat hieruit volgt, dat wanneer in a r t . 13 
derde lid der Omzetbelastingwet, bij gebre ke 
van betaling der ingevolge deze wet opgelegde 
aanslagen, de bepalingen van toepass ing wor
den verklaard, die bij ni et beta li ng gelden 
voor de invordering van accijnzen, ook het 
toekennen va n privi lege aan ' s Rijks schatk ist, 
a ls tot die invordering - geregeld in art. 29 0 
der Al gemeene Wet van 26 Augustus 1822 
S . 38 - behoorende, is bedoeld ; 

dat zulks ook voor de ha nd ligt, immers 
niet is aan te nemen, dat de wet aan 's Rijks 
schatkist , bij het verkrijgen van het haa r 
krachtens de Omzetbelastingwet toekomende, 
geri ngere bevoegdheden wu hebben willen toe
ke nnen dan aan den fab rikant, in art. 8, zijn 
gegeven ; 

dat het middel derh ah-e faa lt ; 
Verwerpt het bero~p. (Sa lar is f 400, R ed.). 

(N. J .) 
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AANVULLINGEN 1937 

3 M ei 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 2; Veewet artt. 12 en 85). 

Nu bewezen is verklaard, dat req. uit 
België vee heeft ingevoerd in eene Ne
derland che gemeente, is daarmede tevens 
vastgesteld, dat het feit "binnen het Rijk 
in Europa", immers in ·Nederland is ge
pleegd, zoodat de ederl. wet van toe
pa sing is. 

Dat Baarle-Nassau een ederlanclsche 
gemeente is volgt rechtstreeks uit art. 14 
van het Verdrag van 5 November 1842 
(Wet van 4 Febr. 1843, S. 3). 

Wanneer eenig goed, dat zich tevoren 
op buitenlandsoh grondgebied bevond, op 
N ederl anclsoh gebied is aangetroffen, staat 
d aarmede vast, dat het goed van buiten
l a nds is ingevoerd. Daarvoor is geensz ins 
noodig, dat zeer nauwkeurig de plek moet 
kunnen worden aangewezen, waar de over
gang van het eene gebied in het andere 
heeft plaats gehad. 

Het beroep van req. op art. 14 van het 
Traotaat van 5 Nov. 1842 j 0

• art. 14 § 5 
van het Neder!. Belg. Traotaat van 8 
Aug. 1843 (S. 1844 n°. 12) gaat reeds 
daarom niet op, wijl de Reohtb . niet heeft 
vastgesteld, dat de invoer zou hebben 
plaats gehad op de heerbaan Turnhout-
Baarle-Nassau ; doch al zou de R eohtb. 
hebben vastgesteld, dat de plaats op ge
noemde heerbaan, waar verd. met het vee 
is aangetroffen en staande gehouden, Ne
derlandsoh geb ied was, zoude nog deze 
vaststelling niet kunnen worden gewraakt. 

Het "Status-quo" van art. 14 van het 
T raotaat van 1842 omtrent het vrij ge
bruik der wegen door B aarl e- assau kan 
n iet worden geldend gemaakt tegenover 
bepalingen , gemaakt in het belang van de 
gezondheid van den N ederlandsohen vee
stapel als in de Veewet vervat. 

De toepasselij kheid van den strafui tslui 
tingsgrond van art. 85, lid 2 Veewet moet 
afstui ten op de omstandigheid, dat de 
R echtb. heeft beslist, dat de feitelijke 
voorwaarde voor dien grond n.l. de ver
houding van werknemer tot werkgever 
i. o. niet aanwezig was. 

Op het verweer van req., dat hij ge
handeld heeft op last van v. d. E. be
hoefde de Reohtb. niet bepaaldelijk een 
beslissing te geven. De beide l eden van 

art. 85 Veewet zij n toch aldus te verstaan, 
dat a lleen het tweede lid in het daarbij 
bedoelde geval den feitelijken dader van 
eigen strafrechtel ijke aansprakelijkheid 
ontheft, terwijl het eerste Jid, dat mede op 
het misdrijf van art. 79 betrekking heeft, 
ondanks het bezigen van de woorden "de" 
dader, nimmer kan bedoeld hebben den 
feitel ijken dader vrijuit te laten gaan. 

Op het beroep van F. T ., werkman te Baarle
H ertog (België), requirant van cassatie tegen 
een te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Breda van 11 Februari 1937, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van eene door het Kantongerecht te Tilburg 
op 22 Sept. 1936 gedanee uitspraak, requirant, 
ter zake van "Invoer van bui ten] ands van 
vee", met aanhaling van de artt. 78, 12, 91, 
92 Veewet, 1 K. B . van 24 Mei 1922 S. 377, 
18, 23, 33 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van vijftig gulden en ééne maand 
vervangende hechten is en verbeurdverklaring 
van de twee runderen, waarmede de verdachte 
de overtreding heeft gepleegd, en ééne m aand 
vervangende hechtenis; (Geple it door Mr. E. 
M. J . A. Sassen). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wij nveldt. 

P ost alia: 
In cassatie voerde requirant aan: 
,,S. en/of v. t. der navolgende artt.: 54, 68, 

123, 151 en 162 der Grondwet; 13 en 14 van 
het V erdrag van 5 November 1842 te 's-Gra
venhage tussohen Nederland e n België ges lo
ten en a fgekondigd in S. 1843 n°. 3, krach
tens de W et van 4 F ebruari 1843, S. 1843 
n° . 3; 14, par. 4, 5 en par. 6 van het Verdrag 
dd. 8 Augustus 1843 te Maastricht tussohen 
Nederla nd en België gesloten en geplaatst en 
a fgekondigd in S. 1844 N°. 12, krachtens K. 
B . van 15 Februari 1844, S. 1844 N°. 12; 
44 en 58 der W et op de Zamenstelling der 
Rechterl ijke Macht en het B eleid der Justitie; 
1, 2, 18, 23, 33, 47 en 91 Sr.; 261, 338, 339, 
341, 342, 344, 348, 350, 351 , 352, 358, 359, 
398, 415, 422, 423, 424 en 425 Sv.; 12, 13, 
78, 85, 91 en 92 der V eewet (wet van 20 
October 1920 S. 1920 °. 153) en 1 van het 
K. B . van 24 Mei 1922, S . 1922 N ° . 377; 

doordat de Rechtbank requirant heeft schul 
dig verklaard aan " invoer van buitenlands van 
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vee" en hem met aanhaling van de desbetref
fende artikelen heeft veroordeeld als aan 
hoofde dezes vermeld s. o. r. ten onrechte; 

A. omdat de Veewet op grond waarvan de 
schuldigverklaring en veroordeeling in voege 
als voormeld wordt uitgesproken i. c. niet toe
passelijk is, a lthans hare toepasselijkheid is, 
althans hare toepasselijkheid niet is aange
toond volgens de Wet, a lthans het ten laste 
gelegde "uit België in de Nederlandsche ge
meente Baarle-Nassau eenig vee (invoeren)" 
al ware het strafbaar - quod non - ten laste 
van requirant bij gebreke van een Neder
landsch-Belgische grens ter plaatse, niet kan 
worden bewezen verklaard, terwijl de besli~
singen der Rechtbank dienaangaande in tegen
gestelden zin genomen, zijn: ongegrond, in 
strijd met de wet, niet, althans niet voldoende 
met redenen omkleed, kunnende de voor deze 
beslissingen gegeven motiveeringen dezelve 
niet schragen; 

B. omdat (al waren de sub A gegeven 
gronden ondeugdelijk - quad non -- ) de be
slissingen der Rechtbank ·omtrent des requi
ranten daderschap mitsgaders die omtrent zijn 
strafbaarheid deswege en omtrent de afwezig
heid van een te zijnen voordeele werkenden 
strafuitsluitingsgrond zijn: ongegrond, in 
strijd met de Wet, niet, althans niet voldoende 
met redenen omkleed, kunnende, de voor deze 
beslissing gegeven motiveeringen dezelve niet 
schragen." 

Het eerste middel betreft · een belangrijke 
vraag omtrent de landsgrenzen tusschen Ne
derland en België in verband met de wnder
linge ligging van Baarle-Nassau en Baarle
Hertog. 

De inleidende telastelegging luidde, dat re
quirant op of omstreeks 10 Juni 1936 uit 
België over de Nederlandsch-Belgische grens 
in de Nederlandsche gemeente Baarle-Nassau 
eenig vee (eenige runderen) heeft ingevoerd. 

De Kantonrechter te Tilburg verklaarde dit 
alles bewezen, doch de Rechtbank was - ge
zien de plaats der overtreding en de ingewik
keldheid der grenzen aldaar - naar het mij 
voorkomt wat voorzichtiger en verklaarde 
"over de Nederlandsch-Belgische grens" niet 
bewezen. 

De bewijsmiddelen waarop volgens het von
nis de veroordeeling berust, en welke ook 
voor het tweede middel van belang zijn, be
staan hieruit, dat de verdachte ter terecht
zitting in hooger beroep heeft erkend: dat hij 
in den vroegen morgen van 10 Juni 1936 op 
last van F. G. v. d. E . uit Baarle-Hertog met 
een tweetal, door hem geleide runderen vanaf 
Belgisch gebied is gekomen op een plaats, die, 
naar hij , die in deze omgeving woont, weet, is 
gelegen in de Nederlandsche gemeente Baarle
Nassau, waar hij kort daarop is aangehouden 
door eenige Nederlandsche belastingambtena
ren, die het door hem geleide vee in beslag 
namen. 

En voorts, dat het ambtseedig proces-verbaal 
van Joannes Zuiker, Willen Eeuwe Haag, 
assistenten, en Johannes Adrianus Luijten, 
kommies, ambtenaren der Directe Belastingen, 
Invoerrechten en Accijnzen te Baarle-Nassau, 
dd . 17 Juni 1936, waarvan de Voorzitter ter 
terechtzitting in hooger beroep den korten 
inhoud mondeling heeft medegedeel d, zakelijk 
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inhoudt, voor zoover voor deze zaak van be
lang: 

dat zij zich, voorzien van hunne aanstellin
gen op 10 Juni 1936 des voormiddags om
streeks vier uur en dertig minuten in dienst . 
bevonde!l nabij het douanekantoor te Baarle
Nassau, onder de gemeente Baarle-Nassau. 

dat dA relatanten Haag en Luijten alstoen 
hebben waargenomen, dat F. T., geboren te 
Baarle-Hertog, ...... , werkman, wonende te 
Baarle-Hertog N°. 97 (B.) twee runderen, 
die hij elk aan een touw vasthield, in gezel-• 
schap van een tweeden manspersoon, hen 
bekend als de broeder van verdachte, genaamd 
A . H. T., die op gelijke wijze drie runderen 
geleidde, vanaf de op Belgisch gebied gelegen, 
woning van L . van den Eijnde te Weelde
Statie op Nederlandsch grondgebied onder de 
gemeente Baarle-Nassau bracht en over de · 
heerbaan van Turnhout naar laatstgenoemde
Nederlandsche plaats langs het douanekantoor · 
vervoerde; 

dat zij verdachte daarop met het door hem 
geleide vee hebben staande gehouden, waarop
de relatant Zuiker ter plaatse verscheen en, 
daar verdachte geen dit vervoer wettigend 
document vertoonde, de relatanten het door 
hem geleide vee en dat, hetwelk zijn broeder, 
die in hetzelfde geval verkeerde, geleidde, 
hebben in beslag genomen en ter beschikking
van den Burgemeester van Baarle-_Nassau heb
ben gesteld; 

dat op het oogenblik der aanhouding zich 
nog in gezelschap van verdachte bevond F. G .. 
v. d. E., uit Weelde, Dorp, die verklaarde, 
dat hij tot het vervoer van deze aan zijn vader, 
L. v. d. E., toebehoorende runderen naai
Baarle-Hertog aan verdachte opdracht had · 
gegeven; 

dat de op verdachte en diens broeder in be
slag genomen vijf runderen door een deskun-
dige zijn getaxeerd en geschat op een totale 
waarde van vijf honderd vijf en twintig gulden. 
en den elfden Juni 1936 naar België zijn uit
gevoerd en aan den eigenaar zijn teruggegeven. 

Uit die verklaring van requirant, aangevuld: 
met de mededeelingen uit het proces-verbaal 
van de belastingambtenaren kon m. i. de 
Rechtbank als bewezen afleiden, dat het vee · 
is ingevoerd uit België in de Nederlandsche 
gemeente Baarl e-Nassau. Zij laat daarbij, 
m. i. wijselijk, in het midden op welk punt . 
het vee precies over de grens is gebracht. 
Wanneer vaststaat, zooals het geval is, blij
kens het Beschrijvingstractaat der grensschei-
ding tusschen de gemeenten Baarl e-Hertog en 
Baarle-Nassau, toegevoegd aan het Neder
landsch-Belgisch Tractaat van Maastricht dd _ 
8 Augustus 1843, S. 1844, n° . 12, dat deze 
gemeenten zoodanig dooreengevlochten zijn, . 
dat in sommige Belgische enclaves, weer Ne-
derlandsche enclaves worden aangetroffen, en 
dat de 30 Belgische stukken noch onderling
noch met België verbonden zijn, ligt het voor 
de hand, dat hier een bron van moeilijkheden 
op elk gebied aanwezig is. 

Het eerste middel is ook voor het Kanton-
gerecht en Rechtbank uitvoerig bepleit. De 
Rechtbank zegt dienaangaande in haar vonnis, 
dat aan de strafbaarheid van het bewezen 
verklaarde niet afdoet dat, zooals de rnads
man van verdachte heeft aangevoerd, de grens. 
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tusschen Nederland en België ter plaatse der 
Nederlandsche gemeente Baarle-Nassau niet, 
a ls overal elders, door de plaatsing van grens
palen voor ieder zichtbaar is aangeduid , om
-dat, ook ronder dat zulks het geval is, invoer 
van buitenlands in den zin van de hiervoren 
-aangehaalde voorschriften plaats vindt, wan
neer eenig goed, dat tevoren op buitenlandsch 
grondgebied aanwezig is bevonden, daarna, 
gelijk ten deze blijkens den inhoud van het 
hiervoren bedoelde proces-verbaal der verbali
;santen het geval was, door deze op Neder
landsch gebied is aangetroffen. 

Voorts zegt de Rechtbank, dat de Raads
man van verdachte met een beroep op ver
schil I ende verdragen, tot stand gekomen naar 
aanleiding van de scheid ing tusschen Neder
land en België en in het bijzonder op art. 14 
van het Tractaat van 5 November 1842, goed
gekeurd bij de wet van 4 Februari 1843, S. 3, 
-een beroep heeft gedaan op het bi ij ven bestaan 
van het status quo met opzicht tot de dorpen 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau en de daar
door loopende wegen en heeft betoogd, dat 
tusschen deze plaatsen vrije in- en doorvoer 
wude bestaan, doch dat ook dit betoog moet 
worden verworpen, zelfs al roude inderdaad 
vaststaan, dat het door verdachte ingevoerde 
-vee inderdaad voor Baarle-Hertog bestemd 
zoude zijn geweest. Zij overweegt dan, dat 
de R aadsman met roovele woorden heeft toe
gegeven, da"t deze vrijdûm roude zijn van 
-fiscaalrechterlijken aard, roodat daardoor 
alleen verbodsbepalingen van dienzelfden 
aard, hoezeer elders van kracht, ter plaatse 
hier bedoeld, niet rouden werken. 

De Rechtbank zegt nog, dat het verbod van 
invoer, waarover het ten deze gaat, echter 
·van een geheel anderen aard is, nu het krach
tens art. 12 der Veewet, waarop het is ge
grond , slechts kan worden gegeven en dus 
ook is gegeven alleen tot wering van besmet
telijke veeziekten, 

dat daarop de handhaving van de status 
,quo geen betrekking heeft en deze dus niet 
in den weg staat aan de uitvaardiging en 
handhaving van bepalingen, waarvan in dit 
_geding aan verdachte de overtreding wordt 
verweten. 

Ik ben van oordeel, dat de Rechtbank een 
-zuiver feitelijke beslissing heeft gegeven, op 
grond van bewijsmateriaal, waaruit zij deze 
kon afl eiden, en dat zij requirant's verweer 
voldoende weerlegd heeft. 

Naar de e ischen van art. 261 Sv. bevat de 
telastelegging voldoende plaatsaanduiding. 
Bovendien is bij de vaststel! ing van de om-
tandigheid , dat de p laats van het strafbaar 

-feit binnen het Rijk is gelegen de rechter niet 
gebonden aan de gewone bewijsregelen voor 
-strafbare feiten , zooals de H. R. bes! iste bij 
een geval waarin de grens in den Dollard 
ter sprake kwam (29 Maart 1926, W. 11509, 
2; N. J . 1926, 455). 

Van belang voor de geheele vraag omtrent 
·de plaats waar de invoer plaats had, lijkt mij 
ook nog het bekende arrest over de plaats 
-van uitvoer van 23 October 1916 (W. 10017; 
N. J. 1916, 1237), waarbij beslist werd , dat 
hoewel de feitelijke handeling van uitvoer uit 
het eene land onmiddellijk overgaat in invoer 
in het andere land, de uitvoer toch slechts 
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daar geschiedt, waar het goed uit N ederl and 
over de grens van het Vreemde grondgebied 
wordt gevoerd, roodat het strafbare feit in 
Nederland wordt gepleegd. Omgekeerd geldt 
dit m. i. ook voor de feitelijke handeling van 
invoer, en vast is komen te staan dat de 
invoer uit België gesch iedde in een N eder
landsche gemeente, hoe e igenaardig deze ook 
gevormd zij. 

Dan is echter ook niet meer van belang de 
vraag welke rechten en verplichtingen ver
bonden kunnen zijn aan bepaalde wegen welke 
uit België naar die gemeente leiden, wanneer 
rooals i.c. naar de Rechtbank m. i. duidelijk 
uiteenzet, de bijzondere bepalingen omtrent 
die wegen niets te maken hebben met de 
Veewet. 

De geachte raadsman heeft _uitvoerig be
toogd, dat destijds de wegen niet verdeeld 
zijn, wel de dorpen, d. w. z. de perceelen ron
der de wegen. Van de 5732 kadastrale per
ceelen waaruit Baarle-Nassau en Baarle-Her
tog bestaan, is stuk voor stuk de nationaliteit 
vastgesteld, voor de wegen zou dit zijn nage
laten. Het is mogelijk, maar daaruit vloeit 
niet voort, dat de stelling van requirant juist 
rou zijn, dat Nederland niet rechtens de sou
vereiniteit zou hebben op den weg tusschen 
Turnhout en Baarle-Nassau, voor zoover die 
loopt tusschen de Nederlandsche perceelen 
van Bearle-Nassau, al gelden daarvoor bij
zondere regelingen. Bovendien acht ik dit des 
te minder ter zake dienende, daar het blijkens 
de verklaring van verbalisanten gaat over 
de heerbaan van Turnhout naar Baarl e-Nas 
sau, waarbij dus ook, afgezien van B aarle
H ertog de hoofdgrens tusschen België en Ne
derland wordt overschreden. 

Ik ben dus van meening, dat het eerste 
middel niet tot cassatie kan leiden, evenmin 
als dit m. i. het geval is met het tweede. 

Ook dit middel kwam voor de Rechtbank 
ter sprake. 

Requirant ze i bij de aanhouding te hande
len op last van zekeren van den Eijnde, een 
verklaring welke deze persoon bevestigde. 

De Rechtbank zegt dienaangaande, dat ook 
het beroep van den Raadsman van verdachte 
op art. 85 lid 2 der Veewet, gegrond op de 
bewering, dat verdachte zou hebben uitge
voerd iµ dienst van F. G. v. d. E., a ls niet 
voldoende gestaafd door de Rechtbank wordt 
verworpen. 

Zij zegt, dat de Rechtbank het bewijs dezer 
omstandigheid , -< waarbij zij nog in het mid
den laat, of niet voor de toepasselijkheid dezer 
bepaling zelfs moet bestaan, en aangetoond 
worden eene overeenkomst in den zin van art. 
1637a B. W. - niet geleverd acht alleen op 
grond van de opgave van verdachte en de 
verklaring van genoemden v. d. E. aan de 
verba! isanten, te meer niet, nu vaststaat, dat 
de runderen aan diens vader toebehooren 

Zij zegt met andere woorden dat zij de.e 
rnededeelingen niet gelooft, en ik vei·moed, 
dat deze opvatting op juiste gronden berust. 
Wel heeft de Rechtbank die niet nader aan
gegeven, maar dit behoefde zij ook niet te 
doen, en dit kon in cassatie niet onderrocht 
worden. 

Van oordeel dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie); 

0. dat hij inleidende dagvaarding aan den 
requirant is ton l aste gelegd, dat hij op enz. 
(zie conclusie); 

0. dat daarvan bij het bestreden vonnis is 
bewezenverklaard, m et qua lif,catie en straf
oplegging a ls voormeld, dat requirant op 10 
Juni 1936 uit België in de N ederla ndsche 
gemeente Baarl e-Nassau eenig vee (eenige 
runderen) hee ft ingevoerd; 

0 . dat deze bewezenverklaring, blijkens het 
bestreden vonnis steunt op de navolgende be
wijsmiddel en: verklaring van requirant : dat 
hij in den vroegen morgen enz. {zie con
clusie); 

een ambtseedig proces-verbaal van Joannes 
Zuiker, Will em Eeuwe H aag, as istenten en 
Johannes Adrianus Luyten, kommies, inhou
dende: dat zij zich enz., {zie conclusie); 

0 . dat de Rechtbank nog heeft overwogen: 
"dat aan de strafbaarheid van het bewezen 

verklaarde niet afdoet dat, zooals de Raads
man van verdachte heeft aangevoerd, de grens 
tusschen N ederland en Bel gië ter plaatse der 
Nederl andsche gemeente Baarle-Nassau niet, 
a ls overal elders, door de plaatsing van grens
palen voor ieder zichtbaar is aangeduid , om
dat, ook zonder dat zulks het geval is , invoer 
van buitenlands in den zin van de hiervoren 
aangehaalde voorschri ften p laats vindt, wan
neer eenig goed, dat tevoren op buitenlandsch 
grondgebied aanwezig is bevonden, daarna, 
gelij k ten deze blijkens den inhoud van het 
hiervoren bedoelde proces-verbaal der ver
balisanten het geval was, door deze op Ne
derlandsch geb ied is aangetroffen; 

"dat de Raadsman van verdachte met een 
beroep op verschillende verdragen , tot stand 
gekomen naar aanleiding van de scheiding 
tusschen Nederland en België en in het bij 
zonder op art. 14 van het Tractaat van 5 
November 1842, goedgekeurd bij de Wet van 
4 Februari 1843. S. 3, een beroep heeft ge
daan op het blijven bestaan van het status 
quo met opzicht tot de dorpen Baarle-Hertog 
e n Baarle-Nassau en de daardoor loopende 
wegen en heeft betoogd, dat tusschen deze 
plaatsen vrije in- en doorvoer zoude bestaan, 
doch dat ook dit betoog moet worden ver
worpen, zelfs al zoude inderdaad vaststaan, 
dat het do01· verdachte ingevoe1·de vee inder
daad voor Baarle-H ertog bestemd zoude zijn 
geweest; 

,,dat toch de genoemde Raadsman met zoo
Yele woorden heeft toegegeven, dat deze vrij
dom zoude zijn van fi scaalrechtelijken aard, 
zoodat daardoor alleen verbodsbepali ngen van 
di e nzelfden aard, hoezeer elders van kracht, 
ter plaatse hier bedoeld, niet zouden werken; 

,, dat evenwel het verbod van invoer. waar
over het ten deze gaat, is van geheel anderen 
aard nu het krachtens art. 12 der Veewet, 
waarop het is gegrond, slechts kan worden 
gegeven en dus ook is gegeven alleen tot 
wering van besmettelijke veeziekten; 

"dat daarop de handhaving van de status 
quo geen betrekking heeft en deze dus niet in 
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den weg staat aan de uitvaardiging en hand
having van bepalinge n, waarvan in dit ge
ding aan verdachte de overtreding wordt ver
weten; 

"dat, evenzeer a ls het bewezen verklaarde 
feit strafbaar is, ook verdachte deswege is 
strafbaar, aangezien ten deze niet is gebleken 
van de aanwezigheid van gronden, die zijne 
strafbaarheid uitsluiten ; 

,,dat immers ook het beroep van den Raads
man van verdachte op art. 85 lid 2 der Vee
wet, gegrond op de bewering dat verdachte 
zou hebben uitgevoerd in dienst van F. G. v. 
d. E., als niet voldoende gestaafd, door de 
Rechtbank wordt verworpen; 

,, dat de Rechtbank het bewijs deze r om
standigheid, - waarbij de Rechtbank nog in 
het midden laat of niet voor de toepasselij k
he id dezer bepaling zelfs moet bestaan en 
aangetoond worden eene overeenkomst in den 
zin van art. 1637a B . W. - niet geleverd acht 
alleen op grond van de opgave van verdachte 
en de verklaring van genoemden v. d. E. aan 
de verbalisanten, temeer niet, nu vaststaat, 
dat de runderen aan diens vader toebehoo
ren;" 

0. dat de voor de R echtbank gevoerde ver
weren in het cassatiemiddel zijn he rhaa ld en 
aangevuld en uitvoerig zijn toegelicht, met 
dien verstande, dat requirant's raadsman 
daarbij heeft betwist te hebben toegegeven, 
gelijk in het bestreden vonnis is vermeld, dat 
voormelde vrijdom van in- en ui tvoer tusschen 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau slechts van 
fiscaal rechtelijken aard zoude zijn; 

0. wat het middel onder A betreft: 
dat, nu bewezen is verklaard, dat requirant 

uit Be)gjë vee heeft ingevoerd in eene eder-
1 andsche gemeente, daarmede tevens is vast
gesteld, dat het feit "binnen het rijk in 
Europa", immers in N ederland, is gepleegd, 
zoodat de Nederlandsche strafwet, krachtens 
art. 2 Sr. , van toepassing is ; dat namens 
r equirant daartegen ten onrechte is aange
voerd, dat invoer over de heerbaan Turnhout
Baarle-Nassau in N ederland, te weten in de 
Nederlandsche gemeente Baarle-Nassau, on
mogelij k is, terwijl voorts niet duidelijk zoude 
zijn, hoe de Rechtbank vaststel t, dat Baarle
Nassau eene N ederlandsche gemeente is: 

0. dat dit laatste rechtstreeks volgt uit art. 
14 van het Verdrag van 5 November 1842 
{wet van 4 Februari 1843 S. 3), terwijl voorts 
de R echtba nk terecht van oordeel was, dat, 
wanneer eenig goed op Nederlandsch geb ied 
is aangetroffen en dit goed zich tevoren op 
buitenlandsch grondgebied bevond, daarmede 
vaststaat, dat het goed van buitenlands is 
ingevoerd; dat daarvoor geenszins noodig is, 
dat zeer nauwkeurig de plek moet kunnen 
worden aangewezen, waar de overgang van 
het eene gebied in het andere heeft pi aats 
gehad; dat daarom ook niet ter zake dienen
de is de omstandigheid, dat onder de bewijs
middelen de verklaring is te vinden van de 
belastingambtenaren, dat zij, a lvorens den 
verdachte op Nederlandsch gebied staande te 
houden, hebben gezien, dat requ irant de run
deren over de heerbaan van Turnhout naar 
de Nederlandsche gemeente Baarle-Nassau 
langs het douanekantoor vervoerde en evenmin 
de namens requirant uitvoerig toegelichte 
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stelling, dat er geen vaststelbare Neder
landsch-Belgische grens ter plaatse bestaat; 

0. dat namens requirant een beroep is ge
daan op art. 14 van voormeld Tractaat, lui
dende: ,,Het status quo zal blijven bestaan, 
zoowel met opzigt tot de dorpen Baarle-Nas
sau (Nederlanden) en Baarle-Hertog (België ) 
a ls ten aanzien van de daa rdoor loopende 
wegen", en daaraan het betoog is verbonden, 
dat, volgens art. 14 paragraaf 5 van het 
Nederl andsch-Belgisch Tractaat van 8 Augus
tus 1843 (S. 1844 n°. 12), de verdeeling van 
de gemeenten Baarle- assau en B aarl e-H er
tog tu schen de beide Koninkrijken het onder
werp zoude uitmaken van een bijzonderen 
arbeid, welke bijzondere arbeid zich niet tot 
de verdeel ing der wegen zoude hebben uitge
strekt (a rt . 90 van het beschrijvend proces• 
verbaal), doch dit betoog zich vastklampt aan 
het feit, dat de invoer van het vee in eder
landsch gebied zoude hebben plaats gehad op 
de heerbaan Turnhout-Baarle- assau, waar
omtrent ech ter de R echtbank niets heeft vast
gesteld ; 

0. dat, indien uit het tot het bewijs bezigen 
van voormelde verklaring door de R echtba nk 
zoude moeten worden a fgele id, dat de Recht
bank als vaststaande heeft aang_enomen, dat 
de plaa ts op genoemde heerbaan, waar ver
dachte met het vee is aangetroffen en taande 
gehouden, N ederlandsch geb ied was, dan nog 
deze vaststelling niet zoude kunnen worden 
gewraakt, daar de niet nadere regeling van 
de verdeeling der wegen bij vorenbedoeld be
schrijvend proces-verbaal niet verhindert, dat 
aan de plaatselijk bekende verbalisanten en 
verdachte uit eigen weten chap bekend kon 
zijn, dat het gedeelte van bedoelden weg, dat 
zich voor het Nederlandsch douanekantoor 
bevond, a lgemeen a ls ederlandsch grondge
bied wordt erkend en onbetwist a ls zoodanig 
wordt beschouwd ; 

0. dat requirant's raadsman nog heeft aan
gevoerd, da t, ook a l wu de weg als tot N eder
landsch grondgebied behoorend zijn te be
schouwen, in elk geval het "status quo" van 
art. 14 van het Tractaat van 1842 niet anders 
kan zijn dan dat van 1842, en hij in een uit
voeri g hi storisch betoog heeft trachten aan 
te toonen, dat dit "status quo" inhield vrij 
gebruik der wegen door Baarle-Nassau loo
pende, waaraan noch de vestig ing va n een 
Nederlandsch douanekantoor te Baarle-Nassau, 
noch de ui tvaardig ing van de Veewet iets zou 
kunnen veranderen, doch wat er zij van re
quirants betoog omtrent vrij gebruik, dat ook 
thans nog wu gelden, niet aannemelijk is 
kunnen worden, dat dit ook geldend zou kun
nen worden gemaakt tegenover bepalingen, 
gemaakt in het belang van de gezondheid van 
den N ederlandschen veestapel als in de Vee
wet vervat; 

0. dat het middel onder A derhalve niet tot 
cassatie kan le iden; 

0. wat het middel onder B betreft: 
dat de toepasselijkheid va n den strafuitslui

t ingsgrond, vervat in art. 85 l id 2 der Veewet, 
moet afstuiten op de omstandigheid , dat de 
R echtbank heeft bes] ist, dat de fe itelij ke voor
waarde voor dien strafu itsluitingsgrond - te 
weten de verhouding van werknemer tot werk
gever, dat wil zeggen het bestaan van eene 
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dienstverhouding tusschen requirnnt en F. G. 
v. d . E. - niet aanwezig was en tegen die 
beslissing in cassatie niet met vrucht kan 
worden opgekomen; 

dat wel, bij de toelichting van het middel , 
is gesteld , dat verdachte voor de R echtbank 
heeft aangevoerd , dat hij heeft gehandeld op 
last van genoemden v. cl. E . en de Rechtbank 
daaromtrent bepaaldelijk eene bes! iss ing had 
moeten geven, doch ten onrechte; 

dat immers de be ide leden van genoemd 
art. 85, in hun onderling verband, ook blij 
kens de gesch iedenis, slechts aldus zijn te 
verstaan, dat a lleen het tweede I id in het 
daarbij genoemde geval - dus, wan~eer een 
werknemer een in de Veewet strafbaar gesteld 
feit, hetwelk a ls eene overtreding wordt be
schouwd, als gevolg van een last van ziju 
werkgeve r heeft gepleegd - den feitelij ken 
dader van eigen strafrechtelijke aansprake
lijkheid ontheft, terwijl het eerste lid, dat 
mede op het misdrij f van art. 79 betrekking 
heeft, ondanks het bezigen van de woorden 
"de" dader, nimmer kan bedoeld hebben den 
fe itelijken dader vrij uit te laten gaan; dat 
de strekking van dit eerste lid dan ook geene 
andere is dan om de strafrech te lij ke positie 
van den lastgever zelven, zu lks in a fwijking 
van de bepalingen betreffende deelneming 
aan strafbare feiten, voor komende in het Eer
ste Boek van het Wetboek van Strafrecht, 
vast te stellen en het tweede 1 id, hetwelk, 
blijkens de geschiedenis, limitatief bedoeld is, 
geheel wnder zin zoude zijn, wanneer reeds 
krach tens het eerste lid a ll e lasthebbers het 
voorrecht van straffeloosheid zouden genieten; 

0 . dat hieruit volgt, dat, indien a l zou 
moeten worden aangenomen, dat requirant 
een uitdrukkelij k beroep op art. 85, eerste lid 
der Veewet als strafuitsluitingsgrond zoude 
hebben gedaan, op dit, n iet ter zake d ienend , 
verweer geene bepaalde besliss ing behoefde te 
volgen; 

0. da t mitsdien ook dit onderdeel van het 
middel niet opgaat; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

31 M ei 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet op het Uitverkoopen en Op
ruimen art. 3). 

E en beperking in dien zin, dat art. 3, 
2e j 0

• l e lid der wet van 13 September 
1935 S . 564 zich niet verder zou uitstrek
ken dan tot de verkoopen in verband met 
jaars- of seizoenswisse ling, welke gehou
den worden binnen de tijdvakken, ver
meld in art. 12, vindt in de woorden van 
art. 3 geenerl ei steun en vloe it ook zeker 
niet voort uit art. 12 j 0

• 15, eerste lid on
der d dier wet. Die beperking is juist met 
het oog op laatstvermelde artikelen on
aannemelijk. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Arr .
Rechtbank te Almelo, requirant van cassati e 
tegen een vonnis van voormelde .rechtbank 
van den 9 Febr. 1937, voorzoover daarbij in 
hooger beroep, met vernietig ing van een ui t
spraak van het K antonge recht te Enschedé 
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van 7 Oot. 1936, S. W. , koopman te Enschedé, 
ter zake van: ,, verkoopen in verband met 
jaars- of seizoenswisseling aankondigen onder 
een andere aanduiding dan een der navolgen
de: ,, jaarlijksche opruiming", ,,halfjaarlijk
sche opruiming", ,,se izoensopruiming", ,,ba
lansopruiming", ,,inventarisopruimi ng", met 
aanhaling van de artt. 3 lid 2, 15 lid 1 ondei· 
a Wet 13 Sept. 1935 , S. 564, houdende regeling 
betreffende uitverkoopen en opruimen in het 
winkelbedrijf, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van vijf gulden en een vervan
gende hechtenis van vijf dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij inleidende dagvaarding was aan gerequi
reerde telastegelegd, dat hij in de gemeente 
Enschedé in of omstreeks de maand Juli 1936 
in zijn winkelbedrijf een verkoop op zoodanige 
wijze heeft aangekondigd door middel van aan 
verschillende personen verzonden briefkaarten, 
dat daardoor redelijkerwijze de indruk werd 
gewekt van een t ijdelijke voordeel ige aanbie
ding in verband met bijzondere omstandi g
heden, welke zich ten aanzien van het winkel
bedrijf kunnen voordoen, aangezien die brief
kaart ongevee1· vermeldde : 

Strikt persoonlijk. Enschedé, Juli 1936. 
Geachte Mevrouw, 

u de Wet op de uitverkoopen voorschrijft, 
dat de oprnimingen niet vóór 15 Juli mogen 
aanvangen, kunnen wij als zeker aannemen, 
dat op 15 Juli alle zaken daarmee zullen 
beginnen. Ongevraagd bi~dt de n ieuwe wet 
thans de gelegenheid te tonen, dat onze Voor
verkoopdagen inderdaad "voorkeur" aan onze 
vaste klanten geven. Wij besloten daarom 
voor onze cliëntèle 5 voorkeursdagen in te 
stell en en wel: Donderdag 9 Juli, Vrijdag 
10 Juli, Zate1·dag 11 Juli , Maandag 13 Juli 
en Dinsdag 14 Juli. Als vaste klant kunt U 
dan in een rustige omgeving gedurende deze 
5 dagen reeds tegen opruimingsprijzen Uwe 
keuze uit onze grote voorraden maken, alvo
rens op Woensdag 15 Juli de opruiming "voor 
iedereen" begint. Wij a dverteren met deze 
"voorkeursdagen" niet in de dagbladen en 
wijzen U er op, dat deze voorverkoop uit
sluitend bestemd is voor Dames, die in het 
bezit van dit genummerd schrijven zijn. Gebr. 
Woudstra, het huis der Mode, Enschedé"; 

althans zoo voor het voorgaande geen ver
oordeeling mocht volgen of kunnen · volgen, 
dat hij op 9, 10, 11, 13 en 14 Juli 1936• te 
Enschedé een verkoop in verband met seizoens
wisseling heeft gehouden, welke onder een 
der in het tweede lid van art. 3 der Wet van 
13 September 1935 S. 564, houdende rege-
1 ing betreffende het uitverkoopen en oprui
men in het winkelbedrijf, bedoelde aandui
dingen werd aangekondigd, door middel van 
aan verschillende personen verzonden brief
kaarten met den inhoud als boven omschreven, 

althans zoo voor het voorgaande geen veroor
deel ing mocht volgen of kunnen volgen, dat 
hij in of omstree ks de maand Juli 1936 te 
Enschedé een verkoop in verband met se i
zoenswisseling heeft aangekondigd door mid
del van aan verschillende personen verzonden 
briefkaarten met den inhoud als boven om-

schreven, onder een andere aanduiding dan 
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een der navolgende: ,,seizoensopruiming", 
,,balansopruiming'' , ,, inventarisopruiming''. 

De Kantonrechter te Enschedé verklaarde 
bij mondeling vonnis van 7 October 1936, het 
in de eerste plaats telastegelegde bewezen 
voor zoover het geen qualificatie bevatte, 
doch met vrijspraak van het subsidiair te laste
gelegde, komt hij tot een ontslag van rechts
vervolging ten aanzien van het primair te
lastegelegde en bewezen verklaarde omdat de 
in · de dagvaarding omschreven omstandighe
den niet zijn "bijzondere" omstandigheden 
a ls bedoeld in art. 2 lid 2 der Wet van 13 
September 1935 S. 564 houdende regeling 
betreffende uitverkoopen en opruimen in het 
winkelbedrijf, immers noch onder het eerste 
lid noch onder het tweede lid van a r t. 6 
dier Wet vallen, hebbende bedoeld art. 2 lid 
2 het oog op dezelfde omstandigheden welke 
naar art. 6 voor de Kamer van Koophandel 
grond kunnen opleveren tot het verleenen van 
eene vergunning ingevolge art. 2 lid 1. 

De Arr. -Rechtbank te Almelo kwam in hoo
ge,· beroep tot een andere beslissing en ver
nietigde bij vonnis van 9 Februa1·i 1937 ge
melde uitspraak. 

De Rechtbank opn ieuw rechtdoende ver
klaart dat verdachte het in de eerste plaats 
telastegelegde en boven bewezen geachte feit 
heeft begaan, 

Verklaart dit niet strafbaar, voorzoover het 
niet samenvalt met het in de derde plaats 
(subsidiair) telastegelegde feit, 

Ontslaat verdachte te dier zake van alle 
rechtsvervolging, 

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte 
in de tweede plaats (subsidiair) is ten laste 
gelegd, 

preekt hem daarvan vrij , 
Verklaart dat verdachte het in de derde 

plaats (subsidiair) ten laste gelegde en boven 
bewezen geachte fe it, opleverende bovenom
schreven overtreding, heeft begaan, 

Verklaart hem deswege strafbaar, 
Veroordeelt hem te dier zake tot een geld

boete van vijf gulden bij niet betaling of ver
haal te vervangen door hechtenis van vij f 
dagen. 

De R echtbank toch was op grond van het
geen haar bleek, tot de slotsom gekomen, dat 
verdachte het hem in de derde plaats (sub
sidiair) ten laste gelegde heeft begaa n, aan
gezien hij den verkoop op 9, 10, 11 , 13 en 14 
Juli , die verband hield met seizoenswisseling, 
in de meergemelde briefkaart heeft aangekon
digd met de aanduidingen "voorverkoopda
gen" en "voorkeursdagen", in elk geva l met 
een andere aanduiding dan de in die tenlaste
legging genoemde aanduidingen. Zij oordeel
de, dat dit bewezen geachte feit oplevert de in 
art. 3 lid 2 van genoemde Wet omschreven 
en in art. 15 lid 1 onder a dier wet strafbaar 
gestelde overtreding: verkoopen in verband 
met jaars- of seizoenswisseling aankondigen 
onder een andere aanduiding dan een der 
navolgende: ,, jaarlijksche opruim ing", ,,half
jaarlijksche opruiming", ,,seizoensopruiming" , 
,,ba1an opruiming", ,, inventarisopruiming". 

H et bewezen verklaarde, primair telastege
legde feit leverde, naar het oordeel der Recht
bank niet de kennelijk ten laste gelegde over
tred ing van art. 2 lid 2 der Wet van 13 Sept. 
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1935 S. 564 op, omdat dit wetsvoorschrift met 
"bijzondere omstandigheden" het oog heeft op 
dezelfde omstandigheden, welke volgens art. 
6 dier wet voor de Kamer van Koophandel 
grond kunnen zijn tot het verleenen van een 
vergunning als bedoeld in art. 2 lid 1, en de 
Kamer van Koophandel voor den verkoop op 
9, 10, 11, 13 en 14 Juli , welke in verband 
stond met seizoenswisseling, geen vergunning 
kon verleenen, zijnde de aanwijzing, bedoeld 
in art. 12 lid 3 iets anders dan een vergun
ning, bedoeld in art. 6. 

Daarom achtte zij het primaire fe it niet 
strafbaar, doch sprak ten aanzien daarvan een 
ontslag van rechtsvervolging uit, zooals ik 
reeds vermeldde. 

De Officier van Justitie stelde, op grond 
van het principieele karakter dezer zaak be
roep in cassatie in, en droeg bij schriftuur als 
middel voor: 

"S., althans v. t. van art. 3, 12 en 15 der 
Wet van 13 September 1935 , S. 564, hou
dende 1·egeling betreffende het uitverkoopen 
en opruimen in het winkelbedrijf, door te 
beslissen, dat het in de derde plaats (sub
sidiair) telastegelegde en bewezen verklaarde 
een strafbaar feit oplevert, zulks ten onrechte." 

Ter toelichting zegt requirant: 
,,Art. 12, lid 1, j 0

• art. 15 lid 1, sub d, 
ver ki aart strafbaar hem, die een verkoop, a ls 
bedoeld in art. 12, dat is dus hem, die "een 
seizoensverkoop onder een der in art. 3, lid 2, 
bedoelde aanduidingen" houdt buiten de daar
voor bestemde tijdvakken. 

Hieruit valt af te le iden, dat hij , di e een 
seizoens-verkoop houdt niet onder een der in 
art. 3, l id 2, bedoelde aanduidingen en buiten 
de voor den seizoens-verkoop bestemde tijd
vakken, niet strafbaar kan zijn (tenzij event. 
ex art. 2, tweede lid} en dat art. 3, l id 2 
alleen betrekking heeft op de aankondigingen 
gedaan binnen het raam van meergenoemde 
tijdvakken." 

Op grond daarvan is hij thans van oordeel, 
dat het in de de1·de plaats (subsidiair} telaste
gelegde en bewezen verklaarde geen strafbaar 
feit oplevert. 

Het komt mij voor, dat het middel niet 
juist is. 

Art. 15 lid 1 sub a stelt o.m. strafbaar hem 
rlie handelt in strijd met het bepaal de in art. 
3 tweede lid , m. a.w. die een verkoop in ver
band met jaars- of se izoenswisseling aankon
digt, onder andere aanduidingen dan de daar 
genoemde. 

Daarnaast zegt a rt. 15 lid 1 sub d dat straf
baar is hij , die een verkoop, bedoeld in art. 
12, houdt buiten de daar genoemde t ijdvakken. 

Hieruit volgt echter m . i. niet, dat uitver
koopen buiten die tijdvakken niet zouden kun
nen worden aangeduid als verkoopen in ver
band met jaars- of se izoenswisseling, of anders 
gezegd, dat men bui ten de geoorloofde tijd
vakken een met jaars- of seiwenswisseling 
verband houdende uitverkoop houdend , a lleen 
strafbaar zou kunnen zijn krachtens art. 15 
Jid 1 , sub d, zooals requirant naar mijn mee
ning betoogt. Dit blijkt ui t de mogelijkheid 
in art. 12 geopend om op andere t ijden der
gelijke verkoopen te houden. De in het alge
meen aangewezen tijdvakken dienen dan ook 
volgens de Memorie van Toelichting hoofd-
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zakelijk om aan de Kamers van Koophandel 
een groote hoeveelheid overbodig administra
tief werk te besparen. 

Zoowel, wanneer men gedurende de tijdvak
ken van art. 12 lid 1 een verkoop houdt, 
wel ke in verband staat met jaars- of seiwens
wissel ing, a ls wanneer men dit doet krachtens 
bijwndere aanwijzingen op een geheel anderen 
tij d kan men art. 3 lid 2 j 0

• art. 15 lid 1 
sub a overtreden. Ook echter m. i., is dit mo
gelij k wanneer men zich in het geheel niet 
aan art. 12 gestoord heeft. 

De Rechtbank heeft hier geen bewijs aan
wezig geacht van de juiste dagen waarop de 
overtreding gepleegd is, en verklaart bewe
zen, dat deze geschiedde " in of omstreeks de 
maand Juli". 

Ik acht a rt. 3 lid 2 een a lgemeener verbods
bepaling da n art. 12 lid 1 voor dit soort ver
koopen. Stonden de data nader vast in de 
bewezen verklaring dan wu gerequireerde wel
licht twee verbodsbepalingen hebben overtre
den. Thans blijkt slechts één feit, strafbaar 
krachtens art. 15 lid la. 

Ik cpncludeer derhalve tot ve rwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassat ie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie}; 

0. dat bij het bestreden vonnis , overeenkom
stig hetgeen gerequireerde in de tweede plaats 
subsidia ir was telastegelegd, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, ten aanzien 
van gerequireerde is bewezen verklaard: (zie 
conclusie}; 

0. met betrekking tot het voorgestelde mid
del van cassatie: 

dat het bewezenverklaarde geheel valt onder 
de omschrijving van art. 3, tweede j 0

• eerste 
lid, van de Wet van 13 September 1935 , S. 
564, stellende art. 15 van die wet in lid 1 
onder a het handelen in strijd met het bepaal
de in art. 3, tweede lid, onder meer strafbaar; 

dat nu echter requirant van oordeel is, dat 
art. 3, tweede j 0

• eerste I id , geacht moet wor
den beperkt te zijn tot de verknopen in ver
band met jaars- of seizoenswisseling, welke 
gehouden worden binnen de tijdvakken, ver
meld in art. 12, eerste lid; 

dat de H . R. aanneemt, dat requirant ook 
de verkoopen, gehouden binnen de t ijdvakken, 
vastgesteld krachtens het tweede en derde lid 
van art. 12, onder art. 3, tweede I id , za l 
wi llen doen vallen, doch ook a ldus opgevat, 
requ irant's stelling niet kan worden aan
vaard; 

dat immers een beperking als vorenbedoel<l 
in de woorden van art. 3 geenerlei steun vindt 
en deze uit art. 12 j 0

• 15, eerste lid onder d, 
zeker niet voortvloeit ; 

dat integendeel di e beperk ing juist met het 
oog op de laatstvermelde arti kelen onaanne
melijk is; 

dat toch - nu art. 12, bij de bepal ing om
trent de voorverkoopen in verband met jaars
of seiwenswisseling openstaande tijdvakken 
in de omschrijving van die verkoopen het 
bezigen van een van de in art. 3, tweede I id, 
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bedoelde aanduidingen opneemt - van de 
door requirant voorgestane beperking het ge
volg wu zijn, dat het bepaalde in art. 12 om
trent de in acht te nemen t ijdvakken zonder 
eenige sanctie zou zij n, indien men de ver 
koopen in verband met jaars- of seizoensw isse
ling buiten d ie tijdvakken maar houd,t onder 
een andere aandu id ing dan in art. 3, tweede 
li d, vermeld; 

dat het nu wel geen betoog behoeft, da t 
deze consequentie, welke dus het mindere -
verkoopen buiten de t ijdvakken, maar onder 
een toegelaten aanduiding - zou strafbaar 
maken, doch het meerdere - verkoopen bui
ten de t ij dvakken, en tevens, met bemoeilij 
king dus van de controle, onder een niet ge
oorloofde aanduiding - zou straffeloos la ten , 
niet met het stelsel der wet in overeenstem
ming kan worden geacht. 

Verwe rpt het beroep. (N. J .) 

31 Mei 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Inkomstenbelasting art. 122 ; 
Wet Vermogensbelasting art. 55bis). 

Ten onrechte bes! iste de Politierechter, 
dat uit de wet van 24 Dec. 1927 S . 416 
j 0

• de beschikking van den Minister van 
Financiën d.d . 24 April 1931 n°. 103 
geensz ins volgt de verpl ichting van den 
verd. om de aangif te-bi ljetten de,· inkom
sten- en vermogensbelasting met ui tslui
t ing van den Inspecteur de r D irecte Be
lastingen binnen wiens dienstkring hij 
woont, terug te bezorgen ten kantore van 
den Inspecteur der Registratie en Domei
nen te Hilversum . Art. 1 van vorenge
noemde wet is toch a ldus te verstaan, dat 
de ingevol ge die wetsbepaling door den 
Minister aangewezen ambtenaren geheel 
in de plaats treden van - en niet de 
bevoegdheden krijgen naast - de in de 
desbetreffende belastingwetten genoemde 
ambtenaren. 

a vernietiging van het vonnis a quo 
spreekt de H. R. een veroordeel ing u it. 

Op het beroep va n 1. den Rijksadvocaat bin
nen het ressort van het Gerechtshof te Amster
dam, 2. den 0. v. J . bij de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam, requiranten van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Politierechter 
bij genoemde Rechtbank van 12 J anua ri 1937, 
waarbij de gerequireerde H . K ., architect te 
Huizen, ter zake van het te zijnen laste be
wezenverklaarde, van a lle rechtsvervolging is 
ontslagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

T averne· 
Gelet ~p het middel van cassatie, door den 

eersten requirant voorgesteld bij schr iftuur: 
S., a lthans v. t . ~an art. 51 van de Wet op 

de Inkomstenbel asting en art. 16 van de Wet 
op de Vermogensbelasting; 

0. dat de 0. v. J . geen schriftuur, houdende 
zijne middelen van cassatie, heeft ingediend , 
wodat hij in zijn beroep niet kan worden 
ontvangen; 
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Wat het beroep van den Rijksadvocaat be
treft: 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding, zooals deze nader is aangevuld, 
is ten laste gelegd I. dat hij , verdachte, op na 
te melden t ijd en plaats, niet de volgens 
Hoofdstuk VIII van de Wet op de I nkomsten
belasting 1914 vere ischte aangifte heeft ge
daan, door, nadat hem op of omstreeks den 
19en September 1936 te zij nen hui ze Linden
laan 90 te Huizen een aangifteb il jet a ls be
doeld in art. 43 der Wet op de Inkom ten
belasting 1914, belastingjaar 1936/37, voor 
hem.zelf was uitgereikt door den kommies bij 
's Rij ksbelastingen A . W . van Biezen te Hui
zen, dit bi ljet n iet binnen twintig dagen na 
de uitreiking, welke termijn n iet overeen
komstig art. 51 der genoemde wet werd ver
lengd, terug te bewrgen ten kantore van den 
Inspecteur der R egistratie en Domeinen te 
Hil versum, onder wiens kantoor verdachte op 
1 Mei 1936, althans in 1936 ressorteerde, 
zijnde op de genoemde biljetten ve rmeld , 
terug te bezorgen bij den Inspecteur der R e
g istratie en Domeinen te Hilversum; 

II. dat hij, verdachte, op na te melden tijd 
en p laats, niet de volgens _Hoofdstuk "Aan
slag" der Vermogensbelastmgwet 1892 ver
eischte aangifte heeft gedaan, door, nadat 
hem op of omstreeks den 19 September 1936 
te zij nen huize Lindenlaan 90 te Huizen een 
aangiftebiljet al s bedoeld in art. 14 van de 
Wet op de Vermogensbelasting 1892, belas
tingjaar 1936/1937 was u itgerei kt door den 
kommies bij 's Rijksbelastingen A. W. van 
Biezen te Huizen, dit biljet niet binnen tw in
tig dagen na de vermelde ui tre ikmg, we lke 
termijn niet werd verlengd, terug te bezorgen 
ten kantore van den Inspecteur der Registratie 
en Domeinen te Hilversum, onder wiens kan
toor verdachte op 1 Mei 1936, a lthans in 1936 
ressorteerde, zijnde op de genoemde biljetten 
vermeld, terug te bezorgen bij den Inspecteur 
der Registratie en Domeinen te Hilversum; 

dat de P olitierechter dit ten laste gelegde, 
met dien verstande, dat verdachte in 1936 
ressorteerde onder het kantoor van den Inspec
teur der R egistratie en Domeinen te Hil ve1·
sum , bewezen, doch n iet strafbaar heeft ver
klaard, met onts lag van rechtsvervolgmg a ls 
voormeld , voor deze besli ss ing, blijkens de 
Aanteekening van het vonn is a ls grond aan
voerende: ,,U it de Wet van 24 December 
1927, S. 416 j 0

• de beschikking van den 
M inister van Financiën van 24 Apri l 1931 
N°. 103 (Ned. Stct. 1931 N°. 79),volgt geens
zins de verplichting voor den verdachte om 
bedoelde aangiftebi ljetten met uitslu it ing van 
den Inspecteur der Directe Belastingen, bin
nen wi e ns dienstkr ing hij woont, terug te be
zorgen ten ka ntore van den Inspecteur der 
R egistratie en Domeinen te Hilversum. ". 

0. dat de Rijksadvocaat bij de toel ichting 
van zijn cassatiemiddel terecht tegen deze 
beslissing is opgekomen; 

dat immer art. 1 van de wet van 24 De
cember 1927 S. 416, den Minister van Fi nan
ciën o . m. bevoegd verldarende werkzaam
heden, waarmede, bij eeni ge bepal ing in wet
ten voorkomende, ambtenaren der directe be
lastingen zijn belast, op te dragen aan andere 
dan de in de wet genoemde ambtenaren van 
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den belastingdienst en daa rbij verder o. m. 
bepalende, dat de in de wet jegens ambtena
ren van zulk een dienstvak bestaande ver
plichtingen geacht worden te bestaan jegens 
de nader aangewezen ambtenaren, a ldu is te 
verstaan - welke opvatting mede steun vindt 
in de geschiedenis der wet - dat de ingevolge 
genoemde wetsbepaling door den Ministe r aan
gewezen ambtenaren geheel in de plaats treden 
van - en niet bevoegdheden verkrijgen 11aast 
- de in de desbetreffende be last ingwetten 
genoemde ambtenaren; 

dat, ingevolge deze wet, de Minister van 
F inanciën bij beschikking van 24 April 1931 
n°. 103, gepubliceerd in de Ned. Staatscou
rant n° . 79, o.m. heeft bepaald, dat de werk
zaamheden, welke met betrekking tot de In
komstenbelasting en de Vermogensbela ting 
bij eenig wetsvoorschrift zijn opgedragen aan 
de Inspecteurs der directe belastingen, met 
ingang van 1 Mei 1931 worden opgedragen 
aan de Inspecteurs der Registratie en Dome i
nen, voorzooveel betreft de gemeenten of ge
deelten van gemeenten, aangegeven in de in 
di e beschikking opgenomen staat, waartoe 
onder meer de gemeente Huizen behoort; 

0 . dat uit een en a nder volgt, dat, nu be
wezen is verklaard, dat de gereguireerde in 
gebreke is gebleven zijn aangifte respectieve
lijk betreffende de Inkomsten- en de Vermo
gensbelasting tijdig ten kantore van den In
specteur der R egistratie en Domeinen te Hil 
versum terug te bezorgen, de Politierechter 
ten onrechte het bewezenverklaarde niet straf
baa r heeft geoordeeld, op grond dat de gere
gu ireerde niet, met uitsluiting van den In pec
teur der Directe Belastingen, verpl icht was 
de aangiftebi ljetten ten kantore van den In
specteur der R egistratie en Domeinen terug 
te bewrgen; 

0. dat het middel derhalve gegrond is en 
de bestreden uitspraak niet kan worden ge
handhaafd ; 

Verklaart den tweeden reguirant niet-ont
-·n nkel ijk in zijn beroep, en 

Op het beroep van den eer ten reg ui rant : 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch a ll een 

voorzoover het bewezene niet strafbaa r is ver
kl aard en de gereguireerde van a lle rechts
Yervolging is ontslagen, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, 
a ls opl everende na te noemen strafba re fe iten ; 

Qual ificeert het bewezenverklaarde a ls: 
1. het niet doen van de vol gens Hoofdstuk 

VIII der " Wet op de Inkomstenbelasting 
1914" vereischte aangifte; 

2. Het niet doen van de volgens het hoofd
stuk " Aanslag" der " Wet op de Vermogens
belasting 1892" vere ischte aangifte; 

Verklaart den verdachte straibaar , zijnde 
n ie t gebleken van een ige omstandigheid , welke 
-Je strafbaarheid van verdachte wude uit
iluiten; 

0 . dat na te noemen straffen moeten worden 
geacht in overeenstemm ing te zijn met den 
aard en den ernst der gep leegde overtre
dingen; 

Gezien de artt. 122 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914", 55bis " Wet op de Ver
mogensbelasting 1892" , 23, 62 Sr.; 
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Veroordeelt den verdachte tot twee geldb<>E'
ten, elk van tweehonderd g ulden, elke boete 
bij gebreke van betaling of verhaal te ver
vangen door zestig dagen hechtenis. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt , behoudens 
wat de vaststelling van de straf betreft. Red.] 

(N. J . ) 

21 J uni 1937. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Alg. Pol.Vernrd. v. Vli ss ingen 
art. 118 ; Drankwet art. 59). 

De gr ie f, dat de Rechtb. ten onrechte 
heeft aangenomen, dat de bij dagv. be
doelde personen a ls " bezoekers" zouden 
hebben " vertoefd" in de vergunningsloca
liteit van reguirants perceel , terwij l di e 
pe rsonen slechts via die localiteit naar 
reg.'s huiskamer zijn gegaan, faa lt . De 
R echtb. heeft, na vastgesteld te hebben, 
dat bedoe de personen a ls bezoekers de r 
inri chting, al vorens zich op reg.'s verzoek 
naar de achtergelegen huiskame r te bege
ven, eerst voormelde vergunningslokal i
teit hebben bestreden, daa ruit kunnen af
le iden, dat reg. op dat t ijdstip, in de ver
gunningsloka li te it "bezoekers heeft ge
had", hetgeen bij art. 118 A. P. V. van 
Vlissi ngen wordt verboden, ook a l hebben 
de bezoekers zich daarna, voor 1 anger 
ve1·b lijf, naa r een achtergelegen vertrek 
begeven. 

E en beroep op art. 121 der Verordening 
dat de toepa sing van art. 118 voor lo
geergasten in logementen uitsluit, stu it af 
op de feitelijke vaststelling van de Recht
ba nk, dat de bezoekers nooit de bedoeling 
hebben gehad bij reg. te overnachten, en 
reguirant ook geen oogenblik heeft ge
dacht da t zij zulks zouden doen. 

De R ech tb. heeft aangenomen, dat reg. 
aan de bij dagv. bedoelde personen in de 
achterlocal iteit champagne heeft verkocht, 
zoodat ingevolge art. 38 DrankweL voor 
die loca l ite it een verlof A was ve re ischt, 
welk verlof reg. - zooals de R echtb. 
vaststelt - niet bezat. Hieruit vo lgt, dat 
de R echtb. op het schenken van cham
pagne terecht art. 59 aanhef en sub 10° 
heeft toegepast. [Anders Adv.-G en. van 
Lier.] 

Op het beroep van F. v. G., caféhouder te 
Vliss ingen , reguirant van cassatie tegen een 
vonn is van de Arr.-Rechtbank te Middelburg 
van 12 Maart 1937, waarbij in hooger beroep 
werd bevestigd een mondeling vonnis van den 
Kantonrechte r te Middelbu rg van 14 October 
1936, bij hetwelk regu irant ter zake van: 1 °. 
in de gemeente Vliss ingen a ls houder van een 
in art. 114 der A lg. Pol.Verord . genoemde 
inrich ting in de voor het publiek toegankel ijke 
gedeelten bezoekers hebben gedurende den t ijd 
tusschen het voor de sluiting bepaal de uur en 
5 uur des morgens; 2° . in eene localite it 
waarvoor niet het vere ischte verlof is ver'. 
!eend, zwak a lcohol ischen drank schenken 
terwijl ten t ijde van het plegen va n de over'. 
treding nog niet twee jaren zijn verloopen, 
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sedert eene vroegere veroordeel ing van den 
schuldige wegens eene der overtredingen, als 
omschreven in het eerste lid van art. 59 der 
Drankwet 1931, S. 476, onherroepelijk is ge
worden, met aanhaling van de artt. 9 lid 1 , 
114 lid 1, 118 der Alg. Pol.Verord. voor Vlis
singen, 1, 38 lid 1, 59 lid 1 aanhef en onder 
10°, lid 2 en lid 3, 66, 84 der Drankwet 1931 
S. 476, 23, 62 en 91 Sr., werd veroordeeld 
tot 1 °: een geldboete van zes gul den en een 
vervangende hechtenis van drie dagen; 2° een 
geldboete van vijftig gulden en een vervan
gende hechtenis van tien dagen . 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

In hooger beroep recht doende, bevestigde 
de Rechtbank te Middelburg een mondeling 
vonnis van den Kantonrechter a ldaar; daarbij 
is als bewezen aangenomen, dat requirant op 
o f omtrent 24 Juli 1936 des voormiddags tus-
chen omstreeks 2.20 uur en 3.30 uur te Vlis

singen als houder van een in perceel Nieu
wendijk 2 gevestigde voor het publiek toegan
kelijke inrichting, waarvoor een tapvergun
ning, ingevolge de bepalingen van de Drank
wet 1931 S. 476 , was verleend, in het voor 
het publiek toegankelijke gedeelte, te weten in 
de vergunningslocal iteit, bewekers heeft ge
had, en voorts bovendien in een ander vertrek 
van dat perceel aan eenige pe rsonen cham
·pagne heeft geschonken, zonder dat voor dat 
vertrek het bij voornoemde Wet vereischte 
verlof was verleend; zulks terwijl alstoen nog 
geen twee jaren waren verloopen, sedert een 
vroegere veroordeel ing van verdachte wegens 
overtreding van het eerste lid aanhef en sub 
10e van art. 59 der Drankwet 1931 S . 476, 
uitgesproken bij vonnis van het Kantongerecht 
Middelburg van 19 December 1934, onher
roepelijk is geworden. 

Ter zake enz. 
Bij schriftuur worden twee middelen tegen 

de uitspraak aangevoerd, n .l. : 1 °. S. of v. t. 
van de artt. 118 en 121 der Alg. Pol.Verórd. 
van Vlissingen en 2. S. of v. t. van art. 59 
·sub 10 der Drankwet. 

T er ondersteun ing van de eerste g rief wordt 
betoogd, dat de personen als " bewekers" aan
geduid zich door het taplokaal naar het aan 
dit locaal grenzend vertrek (de huiskamer) 
hebben begeven, niet in de vergunningslocali
teit hebben "vertoefd" en geen bezoekers wa
ren van de vergunningslocaliteit. Voorts wordt 
gesteld, dat art. 118 der Alg. Pol.Verord. van 
Vliss ingen geen toepassing mocht vinden, in
gevolge art. 121, omdat de bezoekers a ls 
logeergasten waren aan te merken. 

Art. 118 der verordening luidt: Het is aan 
den houder van een in art. 114 genoemde 
inrichting verboden, de daarin voor het pu
bl iek toegankel ijke gedeelten geopend te heh
ben of daarin bewekers te ontvangen of t,, 

hebben, gedurende den t ij d tusschen het voor 
de sluiting bepaalde uur en 5 uur des morgens. 

De Burgemeester is bevoegd vergunning te 
verl eenen tot afwijking van het bepaalde bij 
dit artikel. 

Ingevolge art. 117 moeten de inrichtingen 
te 12 uur middernacht gesloten zijn. 

Ten laste is gelegd: na het sluitingsuur be
zoekers te hebben gehad in de localite it waar-
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voor een tapvergunning was verleend. Ver
dachte heeft opgegeven, dat hij die menschen 
onder wie de getuigen Good en Polak, door 
de voordeur heeft binnengelaten; dat zij zich 
door zijn, verdachtes, vergunningslocali teit 
naar een aangrenzend vertrek hebben begeven 
en daar zijn gaan zitten, en ook u it de ver
klaringen der getuigen Good en Polak blijkt, 
dat h ij en de anderen zich door de voordeur 
en het taplocaal naar een aan dit locaal gren
zend vertrek hebben begeven. Er is alwo 
komen vast te staan, dat bedoelde personen 
- zij het kort - in het taplocaal waren. Art. 
118 der verordening verb iedt in de taplocali
teit gedurende den t ijd tusschen het voor de 
slui ting bepaalde uur en 5 uur 's morgens be
zoekers te hebben, wodat requirant zich in 
overtreding bevond toen bedoelde personen in 
die localiteit aanwezig waren. De omstandig
heid, dat zij daar niet zijn gebleven, verandert 
dit niet. 

In het vonnis der R echtbank is nog over
wogen : dat ter audiëntie in hooger beroep is 
gebleken, dat voormelde personen a ls bezoe
kers hebben vertoefd in de vergunningsloca
lite it van verdachtes perceel, hebbende zij 
immers eerst die vergunningslocal iteit a ls be
wekers betreden en zijnde zij daarna op ver
wek van verdachte gegaan naar de achter die 
vergunningslocaliteit gelegen hu iskamer, welke 
naar ter audiëntie in hgoger beroep is geble
ken tevens werd gebezigd a ls eetzaal , weshalve 
zij daar vertoevende hebben verbleven in een 
voor het publiek toegankel ij k gedeelte van 
verdachtes inrichting. 

Hiertegen wordt in de schriftuur opgekomen 
omdat alleen ten laste is gelegd, bewekers te 
hebben gehad in de vergunningslocaliteit. 
Deze opmerking is juist. Maar nu slechts be
wezen is verklaard het hebben gehad van 
bezoekers in de vergunningslocaliteit, heeft die 
overweging geen beteekenis ten aanzien van 
de gevallen beslissing. 

Omtrent het verweer, dat de "bezoekers" 
logeergasten zouden zijn geweest, is fe itelijk 
beslist, dat zij dit niet waren en in cassatie is 
dit oordeel niet aantastbaar . 

Ik acht a lwo art. 118 der verordening niet 
geschonden of verkeerd toegepast en het mid
del niet gegrond. 

Het tweede middel betreft de veroordeeling 
wegens overtreding van art. 59 lid 1 sub 10 
der Drankwet. Ter ondersteuning van het mid
del wordt in het midden gebracht, dat in art. 
59 lid 1 sub 10 strafbaar is gesteld het schen
ken, toedienen of verstrekken van zwak alco
hol ischen drank in het klein in een localiteit, 
waarin wel een verlof, doch niet een verlof 
is verleend dat het schenken enz. van zwak 
alcoholischen drank toestaat, en dat ter zake 
van overtreding van art. 59 lid 1 sub 10 geen 
vel'Oordeeling had mogen volgen, daar het niet 
verboden is in een huiskamer champagne te 
schenken, en in p laats van overtreding van 
art. 59 lid 1 sub 10 der Wet overtreding van 
art. 59 1 id 1 sub 2 had moeten worden ten 
laste gelegd. 

De R echtbank heeft hieromtrent overwogen, 
dat verdachtes raadsman ten aanzien van het 
aan verdachte in de tweede plaats telastege
legde heeft betoogd a ls wude de verdachte niet 
strafbaar zijn, omdat de steller der inl eidende 
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dagvaarding aan den verdachte heeft tolaste
gelegd, dat hij in een localiteit waarvoor niet 
het vere isch te verlof was verleend zwak a loo
holi schen drank heeft geschonken, al thans ver
strekt, terwijl art. 59 sub 2e der Drankwet 
1931 S. 476 strafbaar stelt het "verkoopen" 
van voorbedoelden drank wnder het yere ischte 
verlof en voor het schenken ronder meer van 
zoodanigen drank geen verlof zou zijn ver
eischt; 

dat di t verweer onjuist voorkomt; 
dat immers art. 59 sub 10 der voormelde 

Drankwet onder meer strafbaar stelt hem, die 
in een localite it waarvoor niet het vere ischte 
verlof is verleend, zwak a lcoholischen drank 
schenkt, toedient of verstrekt; 

dat de verdachte, aan wien een tapvergun
ning was verleend voor de beneden voorlocali
teit van perceel Nieuwendijk 2 te Vlissingen, 
niet in het bezit was van het vere ischte verlof 
A (art. 38 sub 1 der Wet) voor het schenken, 
toedienen of verstrekken van champagne -
gelijk is geschied - in de achterlocaliteit van 
zijn perceel Nieuwendijk 2 te Vlissingen, waar 
toch gebleken is bij het onderzoek ter audiëntie 
in hooger beroep, dat het verdachtes bedoeling 
was deze geschonken champagne te verkoopen 
en hij deze ook inderdaad aldaar verkocht 
heeft aan Good c.s. ; 

dat het niets ter zake doet of verdachte 
bedoelden zwak alcoholischen drank verkocht 
of op andere wijze aan de bezoekers verstrekte. 

Vaststaat, dat de champagne is geschonken 
niet in de localiteit, waarvoor een tapvergun
ning was verleend, maar in de huiskamer. In 
art. 59 lid 1 sub 10 wordt verboden in een 
localiteit, waarvoor niet het vereischte verlof 
is verleend zwak alcohol ischen drank te schen
ken, toe te dienen of te verstrekken. Krach
tens art. 38 der wet is een verlof A noodig 
voor het in het kl e in ve rkoopen van zwak 
alcoholischen drank behalve in de gevallen 
vermeld in art. 39 lid 1, en ingevolge art. 46 
lid 4 geldt een zoodanig verlof uitsluitend 
voor de in de akte vermelde localiteit overeen
komstig het bepaalde in art. 27. De wettelijke 
regeling gaat er dus van uit dat het verkoo
pen van zwakalcoholischen drank in het klein 
aan een verlof gebonden is . Ik onderschrijf de 
meening in het middel aangehangen dat voor 
het schenken van zwakalcohol ischen drank op 
zich zelve geen verlof vere ischt is ; de wetgever 
heeft toch niet bedoeld , dat ieder particulier 
die bij zich thuis dergelijken drank schenkt 
daartoe een verlof noodig heeft. 

Ik moge verwijzen naar mijn conclusie voor
afgaande aan het arrest van den H. R . van 
9 November 1936 W . en N. J. 1937 n°. 214. 
Er is ten laste van requirant bewezen ver
klaard, dat hij in een vertrek champagne 
heeft geschonken zonder dat voor dat vertrek 
het bij de Drankwet vereischte verlof was 
verleend. 

In het vonn is der R echtbank is overwogen, 
dat bij het onderzoek ter audiëntie in hooger 
beroep is gebleken, dat het verdachtes bedoe
ling was deze geschonken champagne te ver
koopen en hij deze ook inderdaad aldaar ver
kocht heeft aan Good c.s. 

De als bewijsmiddel gebezigde getu ige-ver
klaring van Good houdt o. m. in dat hij , ge
tuige, al hetgeen door hem en zijn metgezellen 
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is geconsumeerd aan verdachte heeft betaa ld . 
De drank is dus voor de comsumptie verkocht 
en geschonken en voor dezen verkoop in het 
klein is ingevolge art. 38 der Drankwet een 
verlof A vereischt. Ten onrechte is m . i. door 
de Rechtbank aangenomen, dat het niets ter 
zake doet of verdachte bedoelden zwak-alco
holi schen drank verkocht of op andere wijze 
aan den bezoeker verstrekte; deze opvatting 
acht ik in strijd met art. 38 der Wet. 

Er is ook bewezen verklaard, dat voor dat 
vertrek het bij de D rankwet vereischte verlof 
niet was verleend. Dat bedoeld verlof vereischt 
was kon de Rechtbank aannemen nu gebleken 
was, dat verdachte voor de daar geschonken 
champagne betaling ontving. Maar dat dit 
voor dat vertrek vereischte verlof niet was 
verleend, heb ik in de gebezigde bewijsm id
delen niet aangetroffen. De R echtban k heeft 
zich vereenigd met het vonnis a quo en de 
gronden waarop het berust, en de door den 
Kantonrechter gebru ikte bewijsmiddelen hou
den niet in, dat bedoeld verlof niet is verleend. 

De g ronden waarop de uitspraak berust ku ,
nen a lzoo de beslissing ni et dragen, waard0ur 
geschonden zijn de artt. 350, 358, 359 i. v. m . 
415 en 425 Sv. 

Ik concludeer mitsdien dat het beroep voor 
zoover dit de veroordeeling ter zake van over
tred ing van de Alg. Pol.Verord. van Vliss in
gen betreft, zal worden verworpen en voor het 
overige het aangevallen vonnis zal worden 
vernietigd en het geding betreffende de ten 
laste gelegde overtreding van de Drankwet 
1931 S. 476 zal worden verwezen naar het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage teneinde op het 
bestaande hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

reqnirant voorgesteld bij schriftuur, en I ui
dende: (zie conclusie) ; 

0. dat bij het door de R echtbank bevestigde 
vonnis is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, dat rèquirant 
op of omstreeks 24 Juli 1936 enz. (zie con
clusie); 

0 . omtrent het eerste middel: 
dat art. 118 der Alg. Pol.Verord. voor V lis

si ngen , voorzooveel hier van belang, inhoudt: 
" Het is aan den houder van een in art. 114 
genoemde inrichting" (- onder meer de voor 
het publiek toegankelijke inrichtingen waa r 
voor vergunning ingevolge de bepali?1gen der 
Drankwet is verleend-) ,,verboden de daarin 
voor het publiek toegankelijke gedeelten ge
opend te hebben of daarin bezoekers te ont
vangen of te hebben gedurende den tijd tus
schen het voor de slui ting bepaalde uur" 
(- zijnde ingevolge art. 117 lid 1 der Veror
dening 12 uur middernacht - ) ,,en 5 uur des 
morgens"; 

dat ter toelichting van dit m iddel in de 
eerste plaats is aangevoerd, dat de R echtbank 
ten onrechte heeft aangenomen, dat de bij 
dagvaard ing bedoelde personen a ls "bewekers" 
zouden hebben " vertoefd" in de vergunnings
local iteit van 1·equirants perceel, omdat die 
personen slechts via die localiteit naar requi-



505 

rants huiskamer zijn gegaan, en de Rechtbank 
ten onrechte heeft overwogen dat die personen, 
door in die huiskamer te vertoeven, hebben 
verbleven in een voor het publiek toegankelijk 
gedeelte van requirants inrichting, daar de 
hu iskamer ook werd gebezigd a ls eetzaal, 
waarbij de R echtbank wu hebben uit het oog 
verloren, dat niet dit is telastegelegd, doch 
alleen het hebben van bewekers in de ver
gunningslocal iteit; 

dat evenwel de Rechtbank in haar vonnis 
onder meer feitelijk vaststelt, dat vorenbe
doelde personen a ls bewekers der inrichting, 
a lvoren zich op requirants verzoek naar de 
achtergelegen huiskamer te begeven, eerst 
voormelde vergunningslocal iteit hebben be
treden · 

dat cle Rechtbank hieruit heeft kunnen a flei
den, dat op dat tijdstip requirant, woals bij 
het bevestigde vonnis overeenkomstig de te
lastelegging is bewezen verklaard, in de ver
gunningslocaliteit " bewekers heeft gehad" , 
hetgeen bij vorenaangehaal d art. 118 wordt 
verboden, ook al hebben de bewekers zich 
daarna, voor langer verblijf, naar een achter
gelegen vertrek begeven, zoodat de grief van 
schending of verkeerde toepassing van voor
meld art. 118 niet opgaat ; 

dat bij de toelichting tot dit middel in de 
tweede plaats is betoogd, dat, nu art. 121 van 
genoemde verorden ing de toepassing van art. 
118 uitsluit ten aanzien van logeergasten in 
logementen, en bedoelde personen logeergasten 
waren, de Rechtbank ten onrechte bedoelde 
uitsluiting hier niet heeft doen gelden, doch 
deze grief afstuit op de feitelijke vaststelling 
rler Rechtbank, dat de bewekers nooit de be
doel ing hebben gehad om bij rcquirant te 
overnachten, en requ irant ook geen oogenbl ik 
heeft gedacht dat zij zulks wuden doen; 

dat dus het eerste middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. ten aanzien van het tweede middel : 
dat de Rechtbank heeft aangenomen, dat 

requirant aan de bij dagvaarding bedoelde 
personen in de achterlocaliteit van zijn perceel 
champagne heeft verkocht, wodat ingevolge 
art. 38 der Drankwet 1931, S. 476, voor die 
locali te it was vere ischt een verlof A, hoedanig 
verlof requirant, - woals de Rechtbank vast
stelt -, niet bezat; 

dat hieruit volgt, dat op het telastegelegde 
en bewezen verklaarde in voormelde localiteit 
schenken van champagne de Rechtbank te
recht art. 59 aanhef en sub 10° van genoemde 
wet van toepassing heeft geoordeeld, en ook 
d it m iddel niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

21 Juni 1937. ARREST van den 1-Ioogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168.) 

D e J(an tonr.: De handelingen welke 
krachtens de bij art. 168 der Gemeente
wet verleende bevoegdhe id strafbaar wor
den gesteld moeten een karakter van 
openbaarheid hebben. Door in art. 41 der 
Pol.Verord. van Deil met "venten" gelijk 
te stell en o. m. het "thu isbezorgen" van 
bestelde goederen, heeft die verordening 
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zich begeven · buiten genoemd karakte,· 
van openbaarheid. De verordening is on
verbindend. 

H . R.: De grieven moeten - wat er zij 
van het betoog van den Kantonr. - fa
len, daar het bewezen verk laarde [aan een 
huis aan den openbaren weg brood, het
welk te voren was besteld, thuisbewrgen] 
niet valt onder het eerste I id van a rt. 41 
daar dit immers verbiedt het "aan de hui 
zen", m.a. w. van huis tot huis, of, lang:,, 
de huizen, thuisbewrgen van bestelde 
waren en in het enkele in de bewezenver
klar ing omschreven geval niet li gt opge
sloten, dat van wodanig bezorgen hier 
sprake is. 

[Adv.-Gen. van Lier meent, dat het 
standpunt van den K antoor. juist is, ter
wij l niet overeenkomstig het verbod is te
lastegelegd, dat gerequireerde niet be
hoort tot de inwoners der gemeente, die 
daar een gevestigde winkelnering hebben.] 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Utrecht, requirant 
van cas atie tegen een vonnis van het Kanton
gerecht te Utrecht van 10 Februari 1937, waa,·
bij W . v. E. , bakkersknecht te Geldermalsen, 
van all e rechtsvervol g ing is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Gerequireerde heeft zich voor den Kanton
rechter te Utrecht te verantwoorden gehad ter 
zake, dat hij op 1 December 1936, des namid
dags, omstreeks te 2'¼ uur, te Dei l aan een 
huis aan den openbaren weg de Achterstraat 
brood, hetwelk te voren was beste ld, heeft 
thuisbezorgd. 

Art. 41 der Alg. Poli tieverordening voor de 
gemeente Deil lu idt: 

1. Onverminderd het bepaalde iu a rt. 8 van 
de Winkelsluitingswet 1930 S. 460 is het ver
boden met voorwerpen, waren of goederen, 
van welken aard ook, met uitwndering van 
gedrukte stukken, hetzij op of aan den weg, 
hetzij in voor het publiek toegankelijke loca-
1 ite iten, tenten of op voor het pub! iek toe
gankelijke plaatsen, hetzij aan de huizen, te 
venten . 

Met venten wordt gel ij k gesteld het ophalen 
van bestell ingen van waren of goederen en 
het thuisbezorgen daarvan. 

2. Het is aan den houder van voor het pu
bliek toegankelijke loca l iteiten, tenten en 
plaatsen , in het eerste lid van d it artikel be
doeld, of dengene, die hem vervangt, verbod n, 
toe te I aten, dat daar met voorwerpen van 
welken aard ook, met uitwndering van ge
drukte stukken , gevent wordt, tenzij door 
hemzelf, door personen, die hem bij het drij
ven zij ner inrichting behulpzaam zij n, of door 
personen, die in het bezit zijn van een bewijs 
van ontheffing van het in het eerste lid van 
d it artikel gestelde verbod . 

3. De bepal ingen van I id 1 en 2 van dit 
artikel zijn niet van toepassing op het venten 
door inwoners der gemeente, die in deze ge
meente een gevestigde winkelnering hebben, 
en op den handel in veevoeder en kunstmest
stoffen. 

4. Indien door Burgemeester en Wethou-
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ders of den Burgemeester· van de verbods
bepaling, bedoeld in het eerste lid, ontheffing 
wordt verleend, wordt daaraan de voorwaarde 
verbonden , dat geen kinderen beneden den 
leeftijd van 6 jaar worden medegevoerd. 

Hieromtrent heeft de Kantonrechter over
,vogen: 

dat genoemd artikel is geplaatst in het 
hoofdstuk "Handhaving openbare Orde, V ei
ligheid en Zedelijkhe id" , en daarmede blijk
baar te kennen geeft, dat de verordening is 
gegrond op de bevoegdheid bij art. 168 der 
-Gemeentewet aan den Raad eener Gemeente 
verleend; 

dat de handelingen, welke krachtens ge
noemde bevoegdheid stra fbaar worden gesteld 
een karakter van openbaarheid moeten heb
ben, welk karakter de bepaling van art. 41 
voornoemd ook heeft aange<luid door te spre
ken van het woord "venten" en daa raan nog 
·zelfs toe te voegen "op voor het publiek toe
gankelijke plaatsen" of "aan de huizen". 

dat genoemd art. 41 in de laatste zinsnede 
van het lid 1 met venten gel ijk stelt o. a. het 
,, thuisberorgen" van bestellingen van goe
<leren ; 

dat o. i. de verordening zich daarbij begeeft 
buiten genoemd karakter van openbaarheid 
der handeling daa r thuis berorgen taalkundi g 
beteekent, a lthans insluit, het in huis a fgeven 
van goederen - eene handeling niet in het 
openbaar gepl eegd - in tegenstelling met het 
aan huis berorgen; 

dat de gemeente! ij ke wetgever zich bij het 
·geven van deze u itbre iding van voornoemde 
verbodsbepalingen begeven heeft buiten de 
grenzen van voornoemde bevoegdheid, hem 
-door de Wet toegekend ; 

dat voormelde verbodsbepaling 01, di en 
grond verbindende kracht mist. 

H et ten lastegelegde en bewezen verklaarde 
-fe it werd niet strafbaar geoordeeld en gerequi 
rnerde ter zake van a lle rechtsvervolging ont
s lagen . 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
telt tegen deze uitspraak a ls cassatiemiddelen 

voor: 
I. ,,S . door n . t. van art. 351 Sv. en door 

v. t. van art. 352 alinea 2 van dat Wetboek, 
door bij vonnis den verdachte te ontslaan van 
alle rechtsvervolging in plaats van dezen te 
veroordeel en; 

2. S . door n. t . van art. 41 eerste lid en van 
art. 208 van de Algemeene Politieverordening 
voor de ge111eente D e il , door ten onrechte te 
bes! issen, dat de in a rt. 41 eerste 1 id vervatte 
verbodsbepaling, tegen overtreding waarvan 
in art. 208 straf is bedreigd, verbindende 
kracht rou missen. 

Ter toeli chting van de middelen wordt aan
·gevoerd, dat het onderscheid, hetwelk de Kan
·tonrechter maakt tusschen thuisbezorgen en 
aan huis berorgen, op een onjuiste uitlegging 
van de bewoordingen van het artikel berust, 
-dat kennelijk bedoelt alleen het thuisbezorgen 
te verbieden wanneer het geschiedt in het 
openbaar, o. a. aan een huis aan den open
baren weg; dat thuisberorgen taa l kundig 
_geenszins alleen beteekent in huis afleveren, 
en art. 41. lid 1 niet treedt buiten de grenzen 
door art. 168 der Gemeentewet aan den ge
meentelijken wetgever gesteld. 
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Ik vereenig mij met het oordeel va n den 
Kantonrechter. Het thuisbezorgen van goede
ren aan de huizen is op zich zelve geen han
deling, welke de openbare orde aangaat. 
Thuisberorging aan de huizen heeft ook plaats, 
wanneer het geleverde binnenshuis wordt af
gegeven en dit niet in het openbaar geschiedt. 
Ook naar mijn opvatting is derhalve de ge
meentelij ke wetgever bij het vaststell en van 
art. 41 1 id 1 verder gegaan dan art. 168 der 
Gemeentewet toelaat. 

De aangevoerde bezwaren acht ik dus niet 
gegrond. 

Bovendien wij s ik e r ambtshalve nog op. 
dat krachtens lid 3 van art. 41 de bepalingen 
van lid 1 niet van toepass ing zijn op het thuis
bezorgen door inwoners der gemeente , die in 
Deil een gevestigde winkelnering heLben en 
ook niet op den handel in veevoeder en k11nst
meststoffen. Daar ten laste is gelegd, dat 

. hrood is thuisberorgd, ka n hieruit volgen, dat 
de a fl eve ri11g niet den handel in veevoeder 
en kunstmeststoffen betrof, m aar in de telaste
legging is niet gesteld, dat gerequircerde geen 
inwoner van Deil is, en daar geen gevesti g<le 
winkel nering heeft en a ll een dan zij n de be
palingen van lid 1 van toepassing. Ook om 
deze reden is terecht het bewezen verklaarde 
niet strafbaar geoordeeld en gerequireerde 
ontslagen van rechtsvervolging. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

va n der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende : (zie conclusie}; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van requirant 
is bewezen verklaard, dat hij op 1 December 
1936, des namiddags, omstreeks te 2%. uur, 
te Deil aan een huis aan den openbaren weg 
de Achterstraat brood, hetwelk te voren was 
besteld, heeft thuis berorgd; 

0 . dat het eerste lid van art. 41 der Alg. 
Pol. Verord. voor de gemeente Deil luidt : 

Onverminderd het bepaalde in art. 8 van de 
Winkelsluitingswet 1930 S. 460 is het ver
boden met voorwerpen, waren of goederen, 
van welken aard ook, met uitrondering van 
gedrukte stukken, hetzij op of aan deri weg, 
hetzij in voor het publiek toegankelijke loca
liteiten, tenten of op voor het publiek toe
gankelijke plaatsen, hetzij aan de huizen, te 
venten. 

Met venten wordt gelijk gesteld het ophalen 
van bestellingen van waren of goederen en 
het thuisberorgen daarvan; 

0. dat de Kantonrechter met betrekking tot 
het va n de zijde van den verdachte gevoerd 
verweer, dat voornoemd art. 41 niet verb in
dend _kan zijn, daar het een onderwerp regelt , 
da t zich met tot de openbare orde - in casu 
het verkeer in het openbaar - beperkt, 

heeft overwogen dat dit art. 41 is geplaatst 
in het hoofdstuk "Handhaving openbare Orde 
Veili ghe id en Zedelijkheid," enz.: ' 

0 . dat, wat er zij van het voormelde betoog 
van den Kantonrechter, de grieven tevergeefs 
worden voorgesteld; 
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dat toch het bewezen verklaarde niet va lt 
onder het eerste lid van art. 41 der genoemde 
Politieverordening, daar dit immers, voor zoo
veel hier van belang, verbiedt het "aau de 
huizen", met andere woorden, van huis tot 
huis , of, langs de huizen, thuisberorgen van 
bestelde waren en in het enkele in de bewezen
verklaring omschreven geval niet l igt opge
. loten, dat van zoodanig bezorgen hier sprake 
is· 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

28 J uni 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Zondagswet art. 2; Winkelslui
t ingswet art. 4.) 

De Kantonr.: De Winkelsluitingswet 
houdt omtrent de wijze, waarop sommige 
winkels op Zondag geopend mogen zijn, 
geen beperkingen in , zoodat moet worden 
aangenomen, dat zij, een winkelier uit
drukkelijk vergunnende zijn winkel op 
Zondag gedurende een aantal uren ge
opend te hebben , hem implicite vergunt 
gedurende dien tijd zijn waren uit te stal
len. In zooverre derogeert de Winkelslui 
t ingswet aan de Zondagswet van 1815 . 

H. R.: Tegen deze beslissing wordt te
recht opgekomen, daar de Winkelsluitings
wet de voorschriften van de Zondagswet, 
als betreffende een ander onderwerp, en 
met haar niet onvereenigbaar, onverlet 
heeft ge laten, gelijk ook blijkens de ge
schiedenis dier wet de bedoeling is ge
weest. 

Na vern ietiging van het vonnis a quo, 
doe t de H. R. ten principale recht en 
spreekt een veroordeeling uit. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
de Kantonrechter in het Arr. Amsterdam, 
requ irant van cassatie tegen een vonnis van 
het Kantongerecht te Amsterdam van 16 April 
1937 , waarbij het ten laste van W. G. S ., 
winkelier te Amsterdam, bewezen verklaarde 
niet strafbaar is verklaard en gerequireerde 
te dier zake van a lle rechtsvervolging is ont
s lagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Amsterdam verklaarde 
bij schriftelijk vonn is van 16 April 1937 ten 
laste van gernquireerde bewezen, dat hij te 
Amsterdam op Zondag 5 Juli 1936 als houder 
van een in perceel de Clercqstraat 100 geves
tigden winkel , zijn winkelwaar, nl. fruit, 
heeft uitgestald aan den openbaren weg de 
Clercqstraat, in het raamkozijn van genoemd 
perceel en wel aan de buitenzijde van het 
,vinkelraam. 

De Kantonrechter achtte dit feit echter niet 
strafbaar en ontsloeg gerequireerde van a ll e 
rechtsvervolging. Hij overwoog daarbij: De 
Zondagswet verbiedt den winkeliers hunne 
waren des Zondags uit te stall en, niet die in 
hun winkel te verkoopen. Maar dit laatste 
mag niet naar buiten blijken; daarom moet 
ook de winkeldeur gesloten zijn. De Winkel
sluitingswet 1930, S. 460, schrijft voor, dat 
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' de winkels op Zondag zullen gesloten zijn. Zij 
laat echter uitzonderingen toe: sommige win
keliers mogen op Zondag gedurende eeni ge 
uren van den dag hun winkel geopend heb
ben. Zoo deze verdachte. Is het hem nu niet
temin (krachtens de Zondagswet) verboden, 
gedurende den tijd, dat zijn winkel op Zondag 
geopend mag zijn en is, zijn waar uit te 
stall en? Deze vraag moet ons inziens ontken
nend worden beantwoord. Het recht toch, om 
een winkel geopend te hebben, omvat meer 
dan de vrijheid, om, als het warn clandestien, 
(immers met gesloten deur en met neergela
ten gordijn) in den winkel te verkoopen. Een 
winkel, waarin men op Zondag "wel iets 
krijgen kan" is nog niet een geopende winkel. 
Van een winkel , die geopend d. i. open is, 
verwacht men onder meer, dat de étalage 
van de straat af zichtbaar is. Aangezien nu 
de Winkelslui t ingswet 1930 omtrent de wijze, 
waarop somm ige winkels op Zondag mogen 
geopend zijn, geen beperkingen inhoudt, moet 
worden aangenomen, dat zij , een winkelier 
uitdrukkelijk vergunnende zijn winkel op Zon
dag gedurende een aantal uren geopend te 
hebben, hem implicite vergunt gedurende dien 
tijd zijn wa1·en uit te stallen. Zonder dat rou 
de vergunning ook uiterst weini g waarde voor 
hem hebben. In zooverre derogeert derhalve 
genoemde wet aan de Zondagswet van het 
jaar 1815. 

Tegen deze beslissing kwam de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie in cassatie. Hij 
voert bij schriftuur als middelen aan: S. door 
v. t. van de art.t. 2 der Wet van 1 Maart 1815 
S. 21 en 2 en 4 der Winkelsluitingswet 1930 
S . 460 door te beslissen, dat de bepalingen der 
Winkelsluitingswet op dit punt zouden dero
geeren aan de bepaling van art. 2 der Zon
dagswet. De Winkelsluitingswet bevat geen 
enkele uitdrukkelijke bepaling, waaruit mag 
worden geconcludeerd , dat het aan winkeliers, 
die volgens de bepalingen dier wet hun win
kels gedurende den Zondag geopend mogen 
hebben, geoorloofd roude zijn hun winkelwaren 
op of aan den openbaren weg uit te stallen . 
Ook uit de strekking van de Wi nkelslui t ings
wet mag een dergelijke gevolgtrekking niet 
worden gem aakt, aangezien deze beoogt den 
winkelier een wekelijkschen rustdag te bezor
gen en geenszins, woals met de Zondagswet 
het geval is, ten doel heeft de hei li ging van 
den Zondag. Uit deze strekking der Winkel
slui t ingswet volgt geenszins, dat het den win
keliers geoorloofd zoude zijn op Zondag hunne 
winkelwaren op of aan den openbaren weg 
uit te stallen. De hier geschetste opvatting is 
ook bij de behandeling van laatstgenoemde 
wet door de Staten-Generaal duidelijk tot 
uiting gekomen. In de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer betoogde de 
Minister onder meer het volgende: ,,Onder
geteekende ontkent ten stelligste, dat het bij 
de Zondagsslu iting in dit ontwerp om een 
vraagstuk van principieelen aard zou gaan. 
Zij , die deze opmerking maakten, vereenzel
vigen de hier aan de orde zijnde regeling ten 
onrechte met eene als die, neergelegd in de 
Zondagswet; deze laatste beoogt de heili g ing 
van den Zondag, de eerste bedoelt niet meer 
dan den winkelier een wekelijkschen rustdag 
te bezorgen ." (Zie Winkelsluitingswet Ed. 
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Schuurman en Jordens 2e druk p. 13). Bij de ! 
mondelinge behandeling in de 2e Kamer merk-
te de Ministe r nog het volgende op: ,.De Zon
dagswet wen cht de Zondagsviering, de Win
kelsluitingswet wenscht een wekelijkschen rust
dag. De Zondagswet gebruikt een bepaald 
middel om haar doel te bereiken, de Winkel 
sluitingswet eveneens, maa r die middelen zij n 
bij be ide wetten zeer verschillend. De Winkel
sluitingswet houdt zich bezig met hetgeen in 
den winkel gebeurt, de Zondagswet met het 
openbare erf en de openbare straat en heeft 
een bepaald regime daarvoor ; alles wat op de 
straat, op het openbaar e rf gebeurt, wenscht 
de Zondagswet aan een bepaalde rege ling te 
onderwerpen. Dat is dus een duidelijk ver
schil. Wa nneer de Winkel luitingswet het 
heeft over den verkoop in winkels en de Zon
dagswet verb iedt het uitstall en en het ve r
koopen met "open deuren", dan heeft dat dit 
gevolg, dat de Winkelslui tingswet aan win
kels toestaat, den verkoop met open deur. H et 
kan wegens het verschil in materie geen ge
volg zijn van de Winkelsluitingswet te dien 
aanzien op de Zondagswet inbreuk te m aken. 
De Winkelslui t ingswet staat dus niet toe dat
gene, wat de Zondagswet heeft verboden, maar 
zij heeft alleen op het oog datgene, wat in de 
winkels gebeurt." 

Op gi-ond van deze overwegingen moet wor
den aangenomen, dat de bepaling van art. 2 
der Zondagswet, voorzoover betreft het uit-
stall en van winkelwaren op o f aan den open
baren weg door de ,vinkelsluitingswet onver
let is gelaten . Derha lve is het dooi· winkeliers 
op Zondag ui tsta ll en van winkelwaren op of 
1,an den openbaren weg, gelijk ook in casu 
aan den ve rdach te was ten laste gelegd en 
door den Kanton rech te ,· bewezen is verklaard, 
strafbaar en moet verdachte ter zake worden 
veroordeel cl." 

Ik kan mij met hetg en requirant aanvoert 
vol komen vereen igen. 

Hij wijst m. i. terecht op het principieele 
verschil tusschen de strekki ng der Zondags
wet en de bedoeling van de Winkelsluitings
wet, zooals deze ook herhaaldelijk tot ui t ing 
kwam bij de behandeling door de Staten
Generaal van l aatstgenoemde wet. 

De opmerking van den K antonrechter , dat 
de Winkelsluitingswet 1930 geen be perkingen 
inhoudt, omtrent de wijze waarop sommige 
winkels op Zondag geopend mogen zijn, recht-
vaardigt m . i. niet de conclusie, dat de win
ke l ier daarom op straat zou 1nogen uitsta ll en, 
m. a. w. dat deze wet aan de Zondagswet zo u 
derogeer en. Immers terwijl de eene wet ziet 
op wat in den winkel gebeurt, slaat de a ndere 
- de Zondagswet - op handelingen op den 
openbaren weg. Eveneens acht ik dan ook 
onjuist, dat de bijzondere vergunn ing voor 
gerequiree rde om op een uitstalp lank uit te 
stall en " uite rst wein ig" waarde voor hem zou 
hebben, als hij dat niet op Zondag zou mogen 
doen. 

De vergunning is hem verleend n. b. onder 
de ui tdrukkelijke verwijzing naar art. 2 der 
Zondagswet. 

Ik C(>ncl udeer derhalve dat de H. R. het 
vonnis ve rnietige voor zoover dit het feit niet 
strafbaar verklaart, en ten principale zal 
recht doen. 
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Met aanhaling der artt. 10 sub 3 en 11 de r 
Wet van 15 April 1886, S . 64, artt. 2 en 6 
der Wet van 1 Maart 1815, S . 21, artt. 23 en 
91 Sr. moge de H. R. aan het bewezen ver
kl aa rde fe it de benaming geven van: 

"op Zondagen, met uitzondering van ger inge 
eetwaren, op straten als winkelier zijne waren 
u itstallen"; 

en ge let op de omstand igheden hierboven
vermeld. waaronder het fe it gepl eegd is. gere
quireerde veroordeelen tot betaling van een 
geldboete van f 1 bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door één dag hechten is. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req uirant voorgesteld bij schri ftu ur en I ui
dende: (zie conclusie ) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
gerequireerde overeenkomstig de dagvaarding 
is bewezen verklaard, dat hij enz. (zie con
clusie); 

0 . dat de Kantonrechter, na te hebben vast
gesteld dat het bewezen verklaarde feit is be
gaan ten tijde, dat het voorschrift de r Win
kelslui tingswet 1930 S. 460, dat de winkel s 
op Zondag gesloten zullen zijn, voor den win
kel van gerequireerde niet gold, heeft over
wogen, dat deze wet omtrent de wijze, waa rop 
sommige winkels op Zondag geopend mogen 
zij n, geen beperkingen inhoud t , zoodat moet 
worden aangenomen , dat zij , een winkelier 
uitdrukkel ijk ve rg unnende zijn winkel op Zon
dag gedurende een aantal uren geopend te 
hebben, hem impl ic ite vergunt gedurende rlien 
t ijd zijn wa ren uit te sta llen ; dat zonder dit 
de vergunn ing ook ui te rst weini g waarde voor 
hem zou hebben en dat in zooverre de ge
noemde wet derhalve aan de Zondagswet van 
het jaar 1815 derogeert, weshalve de Kanton
rechte r het bewezen verk laarde niet strafbaar 
heeft verklaard en gei-equ iree rde van al le 
rechtsvervolging heeft ontslagen; 

0. dat het middel terecht tegen deze besl is
sing opkomt, daa r toch de Winkelslui t iugswet 
1930 S. 460 de voorschr iften van de Zondags
wet, a ls betreffende een a nde 1· onderwerp , en 
met haa r niet onvereenigbaar, onverl et heeft 
gelaten, gelij k ook bij de behandeling van de 
Winkelsluitingswet blijkens de geschiedenis 
bepaalde lijk de bedoeling is geweest; 

Vernietigt het bestreden vonnis voorzooverre 
het bewezen verklaarde niet strafbaar is ver
klaard en gerequireerde te dier zake van a ll e 
rechtsvervolging is onts lagen; 

Rechtdoende te n principal e ingevolge ,u-t. 
105 der Wet R. 0 . : 

û. dat het bewezen ve rk laarde is strafbaar, 
a ls opleverende : op Zondag als winkelier 
zij ne waren uitsta ll en; 

0. dat gerequi reerde deswege is strnfbaar, 
zijnde niet gebleken van eenige omstand ig
he id, waarom hij dit niet zoude zijn; 

Gezien de a rtt. 2 en 6 der Wet van 1 Mam·t 
1815 S. 21 en 23 Sr. ; 

Verklaart het bewezene en den gereq ui 
reerde strafbaar ; 

0 . dat na te noemen straf moet geacht wor
den in overeenstemming te zij n met aard en 
ernst van het gepleegde feit ; 
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Veroordeelt den gerequireerde tot betaling 
van een geldboete van één gulden bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis van één dag. 

(N. J.) 

28 Juni 1937. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Uitoefening Geneeskunst artt. 
9 en 19 ; Sr. art. 436.) 

Terecht overwoog de R echtb., dat "af
leveren" in den zin van art. 9 der wet 
van 1 Juni 1865, S. 60 , geen ande re be
teekenis heeft dan "ter beschikking van 
een ander stel I en", waarbij de vraag of 
zulks a l dan niet tegen betaling geschiedt 
niet ter zake dienende is. H et feit, dat in 
verschillende bepalingen de bevoegdheid 
van den geneeskundige tot het toedienen 
van geneesm iddelen wordt verondersteld , 
kan niet afdoen, daar het toepassen van 
geneesmiddelen op een patiënt door een 
geneeskundige iets geheel anders is dan 
h et terhandstellen van geneesmiddelen. 

H et afleveren van geneesmiddelen be
hoort naar de wet niet tot de uitoefening 
der geneeskunst en kan dus n immer a ls 
uitoefening van geneeskunst door gehee l 
of voor dit deel tot de uitoefening van 
geneeskunst onbevoegden gelden. Overtre
ding van art. 9 der wet van 1 J uni 1865 
was mitsdien niet onder art. 18 (oud) dier 
wet en is evenmin onder het daaryoor in 
de plaats getreden art. 436 Sr. begrepen 
en wordt derhalve door art. 19 omvat. 

Op het beroep van S. M., arts te Baarn, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtb. te Utrecht van 30 Maart 1937, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een vonnis van het K a ntongerech t te 
Amersfoort van 21 J anuari 1937, requirant ter 
zake van: ,,de geneeskunst uitoefenende, ge
neesmiddelen afleveren, zonder daartoe de be
voegdheid of het verlof te hebben, a ls bedoeld 
in het 2e en 3e lid van art. 9 der Wet van 
den lsten Juni 1865, S. 60, regelend de uit
oefening der Geneeskunst, woals deze laat
stelijk is gewijzigd", met aanhal ing van de 
artt. 9 en 19 der evenvermelde wet. 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot een geldboete van één 
gulden en een vervangende hechtenis van 
één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

P ost alia: 
Bij schriftuur zijn twee middelen van cas

satie voorgesteld, n.l. 
Eerste middel. S., a l thans v. t. van de artt. 

1, 9 en 19 der Wet van 1 Juni 1865, S. 60, 
zulks doordat de R echtbank het telastegelegde 
bewezen verklaard heeft en de geïncrimineerde 
handeling gequalif iceerd heeft a ls (verboden) 
"afleveren" in den zin van art. 9 lid 1 der 
genoemde wet, met deze nadere overweging 
"dat afleveren in den zin der wet geen andern 
beteekenis heeft, dan ter beschikking van een 
ander stellen, waarbij de vraag of zulks al dan 
niet tegen betaling is geschied niet ter zake 
dienende is". 
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Tweede middel. S. , a lthans v. t. van de 
artt. 9 en 19 der wet van 1 Juni 1865 , num
mer 60 (artsenwet) en van art. 436 Sr., zoowel 
eerste a ls tweede lid, zulks doordat de R echt
bank heeft aangenomen, dat het bewezene niet 
oplevert een overschrijding van zijn bevoegd
heid door een geneeskundige, doch het stellen 
van een daad, waartoe verdach te in het geheel 
niet bevoegd was en mitsdien niet heeft ge
kwal ificeerd a ls toegelaten tot de uitoefening 
van een beroep, waartoe de wet een toelating 
vordert, buiten noodzaak de g renzen zijner 
bevoegdheid overschrijden en op dien grond 
heeft aangenomen, dat art. 19 der wet van 1 
Juni 1865, nummer 60, wel degelijk van toe
passing is. 

K rachtens art. 9 van de Wet van 1 Juni 
1865 S . 60 regelende de uitoefening der ge
neeskunst is het afleveren van geneesmiddelen, 
behal ve in de uitzonderingsgevallen, genoemd 
in lid 2 en lid 3 van het artike l, verboden aan 
allen die geneeskun t uitoefenen, zelfs indien 
zij de bevoegdheid tot uitoefening der a rt
senijbereidkunst verkregen hebben. Als bewe
zen is ·aangenomen, dat requirant pil len heeft 
a fgeleverd; met het eerste middel wordt be
twist, dat er aflevering in den zin van art. 9 
zou hebben plaats gehad. Volgens de gegeven 
toelichting zou het verbod betrekking hebben 
op "bereiden en a fl everen" van geneesmid
delen en w u afleveren op zich zelf niet onder 
de verbodsbepaling vallen. Di t wordt uitvoerig 
ontwikkeld, maar de aangevoerde argumenten 
acht ik niet overtuigend, daar deze opvatting 
met de bewoordingen van het artikel, wel niet 
te rijmen is. Omtrent dit ook voor de R ech t
bank gevoerde verweer is in het vonnis over
wogen, dat "afleveren'.' in den zin der wet 
geen andere beteekerns heeft dan "ter be
schikking van een ander stell en", waarbij de 
vraag of zulks a l dan niet tegen betaling is 
geschied niet ter zake dienende is. 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen b lijkt, dat 
de patiënt van der Hulst aan toevallen leed 
en onder behandeling was van rnq uirant, bij 
wien h ij meermalen een tube pillen heeft ge
haald, terwijl requirant geen bevoegdheid had 
en hem geen verlof was verleend geneesmid
delen a f te leveren en er te Baarn meerdere 
apothekers gevestigd zijn . 

Er wordt ook aangevoerd, dat bij de opvat
t ing van de Rechtbank geen oogarts oogdrup
pels wu mogen appliceeren en geen tandarts 
een verdoovend middel zou mogen inspui ten. 
Ik kan niet toestemmen, dat dit uit de opvat
t ing der Rechtbank volgt; wanneer toch de 
medicus tijdens de behandeling van den patiënt 
gebruik maakt van geneesm iddelen, stelt hij 
die geneesmiddelen niet ter beschikking van 
den patiënt. Met de in het middel geuite 
gr ief kan ik dus niet meegaan. 

Volgens de andere gr ief wu het bewezene 
opleveren overschrijding van zijn bevoegdheid 
door een geneeskundige, en de toepasselijke 
strafbepaling art. 436 Sr. zijn . 

Het art. 18 der Wet van 1 Juni 1865, S. 60 
(thans vervallen, door de Wet van 15 April 
1886, S. 64) hield in de strafbepaling ter zake 
van het zonder daartoe bevoegd te zijn ge
neeskunst uitoefenen, waaronder ook gerekend 
werd de overschrijding van bevoegdheid door 
geneeskundigen of vroedvrouwen, terwijl art. 
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19 der gemelde wet de straf bepaalde ter zake 
van ove1·treding "van andere voorschriften" 
dier wet. 

De vraag, of de geneesheer, die ronder daar
toe bevoegd te zijn geneesmiddelen aflevert, 
zijn bevoegdheid als geneeskundige over
schrijdt en strafbaar is krachtens art. 436 Sr. , 
dan wel ;,een ander voorschr ift" overtreedt, 
va ll ende onder de strafbepaling van art. 19 
der wet van 1865, S. 60, werd reeds eerder 
door den H . R. beslist. Ik verwijs naar de 
arresten van 27 D ecember 1881, W. 4732 en 
17 December 1894, V.7• 6603. Toen is geoor
deeld dat het a fl everen van geneesm iddelen 
behoort tot de uitoefening van de artsenijbe
reidkunst, welke voor den geneeskund ige is 
verboden, aan wien slechts bij uitwnder ing 
daartoe bevoegdheid kan worden verleend 
(art. 9, W et 1865, S. 60), dat het afleveren 
van geneesmiddelen niet is overschrijd ing van 
de bevoegdheid van de uitoefen ing van de 
geneeskunst, en overtreding van het verbod 
van het genoemde art. 9 strafbaar is krachtens 
de strafbepaling van art. 19 dier wet, 

Terecht heeft de Rechtbank overwogen, dat 
het bewezene niet - zooals in het vonnis a quo 
overwogen - oplevert een overschrijding van 
zij n bevoegdheid door een geneeskundige, doch 
het stellen van een daad waartoe verdach te in 
het geheel niet bevoegd was, en mitsd ien n iet 
kan worden gequalificeerd als: toegelaten tot 
de uitoefening van een beroep, waartoe de 
wet een toelating vordert, buiten noodzaak de 
grenzen zij ner bevoegdheid overschrijden", zoo. 
dat de artt. 9 en 19 der W et van den 1 Juni 
1865, S . 60 wel degelijk van toepassing zij n. 

D e opvatting, dat art. 436 Sr. de toepasse
lij ke strafbepaling zou zij n en niet art. 19 der 
W et van 1865 S. 60, hetwelk de R echtbank 
toepaste, acht ik derha lve niet juist e n het 
middel ongegrond. 

Mijn conclusie strekt mitsdien tot verwerp ing 
van het beroep. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qua lificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
r a nt is bewezen verklaard, dat hij op 11 No
vember jongstleden, te Baa rn terwijl h ij 
aldaar de geneeskunst uitoefende (immers ge
nees-, heel- en verloskundigen raad en bijstand 
a ls bedrijf verleende) en ronder dat hij be
voegdheid krachtens a r t. 9 tweede I id o f verlof 
krachtens art. 9 derde lid der wet van 1 Juni 
1865 S. 60, regelende de ui toefening der Ge
neeskunst, woals deze wet I ater is aangevuld 
en gewijzig d, had tot het a fleveren van genees
middelen, een aantal pillen zij nde geneesmid
delen, heeft afgeleverd aan J an van der Hulst; 

dat d,3 Rechtbank bij hare bewezenverkl a
ring heeft overwogen, ,,dat "afleveren" in den 
zin der wet geen a ndere beteekenis heeft dan 
,,ter besch ikking van een ander stell en" , waar
bij de vraag of zulks a l dan niet tegen beta-
1 ing is geschied niet ter zake dienende is; 

dat de Rechtbank voorts - naar aanleiding 
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van de desbetreffende beslissing van den Kan
tonrech ter - met betrekking tot de qualifi 
catie heeft overwogen, dat het bewezene niet 
oplevert een overschrijding van zijn bevoegd
heid door een geneeskundige, doch het stell en 
van een daad waartoe verdachte in het geheel 
n iet bevoegd was, en mitsdien niet kan wor
den gequalificeerd a ls : ,,toegelaten tot de uit
oefening van een beroep, waartoe de wet een 
toelating vordert, bu iten noodzaak de grenzen 
zij ner bevoegdheid overschrijden", wodat de 
artt. 9 en 19 der Wet van den l sten Juni 1865, 
S. 60, wel degelijk van toepassing zij n; 

0. ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat de in het eerste middel bestreden opv .1t
ting der Rechtbank omtrent de beteekenis, in 
art. 9 der Wet van 1 Juni 1865, S. 60, van 
"afleveren" geheel in overeenstemming is met 
woorden en strekking van dat artikel ; 

dat bij de toe! ichting tot het middel nog wel 
is aangevoerd, dat in verschi llende wettelijke 
bepalingen (onder andere het nader ingevoeg
de art. 16a der Wet) de bevoegdheid van den 
geneeskundige tot het toedienen van genees
middelen wordt verondersteld, doch zulks niet 
kan afdoen, omdat roodanig zelf toepassen van 
geneesmiddelen op een patiënt door een ge
neeskundige iets geheel anders is dan het ter
h andstellen aan een patiënt van geneesmid
delen; 

dat dus het eerste middel niet opgaat en het
zelf de geldt van het tweede middel; 

dat toch een onderl inge vergelijking van 
art. 1 van de W et van 1 Juni 1865, S . 60, 
regelende de uitoefening der geneeskunst en 
art. 1 van de Wet van 1 Juni 1865, S. 61 , 
regelende de ui toefen ing der artsenijbereid
kunst doet zien, dat het a fl everen van genees-· 
middelen naar de wet niet behoort tot de uit
oefening der geneeskunst en dus nimmer a ls 
uitoefen ing van geneeskunst door geheel o f 
voor dit deel tot de uitoefening van genees
kunst onbevoegden kan gelden; dat mitsdien 
overtreding van art. 9 niet onder art. 18 (oud) 
van de Wet van 1 Juni 1865, S . 60, was, en 
evenmin onder het daarvoor in de plaats ge
treden art. 436 Sr. is begrepen, en derhalve 
door art. 19 wordt omvat, zoodat de Rechtbank 
terech t dit l aatste a r t ikel heeft toegepast; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.\ 

27 8 epte1nbe1· 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Merkenwet artt. 3, 10, 12bis.) 

Een woord, waarva n slech ts is geble ken, 
dat het ter aanduiding van één bepaal de 
herkomst is gebezigd {Brornocoll), kan 
zonder meer met a ls soortnaam dus ter 
kenmerking van de herkomst v;n waren 
ongeschikt, worden beschouwd. 

_Art. l 2bis Merkenwet, bepalende, dat 
binnen eene maand na den dag der besli s
sing der Rechtbank, hooger beroep kan 
worden ingesteld, dwingt partijen n iet om 
ingeval de R echtb. eene interlocutoire be
schikking heeft gegeven, die, zooals het 
Hof heeft vastgesteld , reeds eene u itspraak 
over een geschi lpunt inhoudt {i.c. de over
eenstemming in hoofdzaak tusschen de 
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merken B i·omocalm en B1'0mocoll ), van 
die interlocuto ire beschikking reeds binnen 
een maand in hooger beroep te gaa n. T en 
onrechte heeft het H of het beroep van d ie 
inter!. ui tspraak niet-ontv. verkl aard. (Het 
H of laat daar, of de artt. 336 en 337 Rv. 
ten deze i'an toep ass ing zijn, R ed.) . 

[Over eerdei· gebruik zie Verzoekschrift , 
R ed.]. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N . V. Pha rmaceutisch-Chemische Indus

trie Amsterdam , ,,Phia" , gevestigd te Am
sterdam , (a dv. M r . J. J. Kips); 

da t verwekster heeft doen inschrijven op 11 
Maart 1936 bij het Bureau voor den Indus
tri eelen Eigendom te 's-G ravenhage het woord 
" Brococalm" onder N °. 69 351, a ls haa r merk 
voor preparaten tegen aandoeningen van 
het zenuwstelsel en preparaten ter versterking 
va n het zenuwstel el in iederen vorm, ook in 
den vorm van bouill onblokjes: 

da t de Dui tsche H andelsvennootschap Inte
ressen-Gemeinsch a ft F arbenindustrie A.G. , ge
vestigd te F rankfurt a.M. (Duitschl and) zich 
bij request heeft gewend tot de Arr .-R ech t
bank te 's-G ravenhage tene inde de nietigver
klaring te verkrijgen van de insch rijving van 
voorn. merk van ve rwekster, zu lks op grond 
van overeenstemming in hoofdzaak met het 
beweerde merk de r I. G. F arbenindustr ie voor 
pha rmaceut ische artikelen het woord " Brnmo
coll" op 29 Maart 1923 inte rnationaal inge
schreven onder N ° . 30265; 

dat de R ech tba nk, na een t usschenbeschik
k ing van 29 September 1936, inderdaad deze 
nietigverk la ri ng heeft u itgesproken bij be
schi kki ng van 23 F ebruar i 1937, van welkt> 
be ide beschikkingen hierbij authent iek a f
schr ift wordt overgelegd ; 

dat verwekster van die bes! issingen tijd ig is 
gekomen in hooger beroep bij het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage , hetwelk bij beschikking va n 
28 Mei 1937 (in authentiek afschrift hierbij 
overgelegd) deels de besli ss ingen der R ech t
bank heeft bevestigd, deels het beroep niet
ontvankelijk verklaa rd ; 

da t verwekster zich tegen voormelde uit
spraak va n den Hove bij deze in cassati e voor
ziet, stellende de volgende middelen : 

I. S . althans v. t . van artt. 3, 4, 5, 10, 12 
en 12bis Merkenwet en art. 48 Rv. , om de 
navolgende redenen: 

Verzoekster voerde tegen het inleidend ver
wekschrift tot nietigverklaring van haar 
voorn. merk - beha lve de ontkenning der 
overeenstemming in hoofdzaak - aan, da t het 
beweerde merk der I. G. Farbenindustrie 
" B romocoll " , hetwelk de bas is vormde voor 
het verwek, nimmer een merk was geweest, 
doch van den aanvang af of w oals de Recht
bank dit weergeeft : ,, ten minste sinds 1907", 
soortnaam. 

Zij voerde daartoe zoodani g mater iaal (o. a. 
een encyclopaedie van 1907) aan , da t de 
R echtba nk in haar voorn. tusschenbeschikking 
fe itelijk vaststelde : ,,dat het woord " Bromo
coll" reeds in 1907 in ook hier te la nde be
kende vakli te ratuur werd gebruikt a ls soort
naam", tegen welke besliss ing geen hooger 
beroep werd ingesteld. 

H arerzijds werd de gerequestreerde toege-
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laten te bewij zen, dat haar rech tsvoorgangster 
reeds vóór 1907 " Bromocoll" a ls merk ge
bruikte, in welk bewijs zij in w oven e slaagde 
(m iddels een getuigenverhoor, van welks pro
ces-verbaal hierbij authen t iek a fschrift wordt 
overgelegd) , dat de R ech tbank daaromtrent 
in haa r voorn . e indbesli ss ing feite lijk vast
ste lde, dat in 1905 het merk " Bromocoll " 
hier te la nde reeds werd gebrui kt, tegen welke 
besli ss ing geen hooger be roep werd ingeste ld. 

I nmiddels echte r had verzoekste r gevonden 
nieuw materi aal (bestaande ui t een vierta l 
tij dsch ri ftartikelen over Bromocoll van 1901, 
waarva n één van den ui tvinder) om aan te 
toonen, dat reeds in 1901, altha ns vóór 1905, 
" Bromocoll" soortnaam was geworden - welk 
mater iaal werd in het geding gebrach t ter 
terechtzitting der R echtbank na h are tusschen
besl iss ing doch vóór haa r e indbeschikking -
hetgeen de R ech tbank weliswaar ten onrechte 
aanzag voor een nieuwe, derde weer (het wa& 
slechts versterki ng van het oude verweer: 
soortnaam ten minste s inds 1907), doch des
niettem in in beschouwi ng nam in haar voorn. 
e indbeschikking, waartegen geen hooger be
roep werd ingesteld. 

Di t n ieuwe materi aal achtte de R ech tbank 
echter onvol doende om aan te nemen, dat 
reeds toen " Bromocoll " een soor tnaam zo u 
zijn geworden en zij verwierp di t ve rweer. 

Verwekster ging van deze beschikking in 
hooger beroep en brach t naast deze t ijdschrift
arti kelen nog in het geding o. a . een encyclo
paedie van 1904, waarin een ui tvoe ri g a rti kel 
over B romocoll , doch het H of oordeelde, dat. 
ook dit mater iaal B romocoll niet tot soort
naam stempelde, en bevestigde de e ind beschik
king de r R ech tbank. 

H et H of omschreef het begrip soortnaam 
door te over wegen, dat "all een dan wa nneer 
was gebleken, dat ook aan door anderen ver
vaardi gde stof di en naam was gegeven, van een 
soortnaam kan worden ges proken" . Volgen& 
het Hof is er dus slech ts da n va n een soort
naam spra ke, indien blijkt, dat anderen de 
sto f vervaardi gd hebben. 

H et Hof heeft daarmede een naa r het oor
deel van ve rwekste r onjuist en met de boven 
aangehaa lde a rt ike len, in het bijzonder art. 
3 der Merkenwet, strijdig criterium gesteld. 

H et begrip soortnaam moet - naa r de op
vatting van verwekste r - ru imer worden ge
zien, ~amelijk al s de naam van een stof, di e 
door ieder vakman kan en mag worden ve r
vaa rdigd, omdat de samenstelling van alge
meene bekendheid is en omdat niem a nd's sub
jectief recht zich daartegen verzet. 

Indien eenmaal een stof van wo al gemeene 
bekendheid is geworden (in betrokken vak
kringen) , dat e lk va kman haa r maken kan en 
ook vrij is dit te doen, dan is zu lk een stof 
daarmede onderdeel van het publiek domein: 
geworden, publiek eigendom, en mag niet 
meer een producent worden toegestaan di t te
monopol iseeren door een merkrecht. 

Dan zou de vakma n, die eertijds het a rtikel 
vrij vervaardigen mocht en aan zijn kl anten 
a fl everen, di t n iet meer mogen doen onder 
dien gebru ikelij ken naam, en zou i. c. de 
apotheker, die v ier jaar lang vrij was B romo
coll - vol gens het hem en den a r ts uit de 
overgelegde pub] icat ies bekende recept - te 
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-vervaardigen en af te leveren, dit moet-en 
~taken. 

In het bijwnder geeft de definitie van het 
Hof ernstige bezwaren door den gestelden 
·e isch, dat strikt bewezen worde, dat anderen 
dan de gepretendeerde merkhouder ook wer
kelijk di e - a lgemeen bekende - stoffen heb
ben vervaardigd, 

D it, enz. 
II. S. a lth ans v. t . van a rtt. 3, 10 en 12 

,en 12bis Merkenwet en van artt. 46, 48, 51 , 
1!34, 336, 337, 339, 353, 354, 355 Rv. , om de 
navolgende redenen: 

Verwekste r voerde eveneens a l ve rweer 
tegen het inl e idend request aan, dat overeen
~temming in hoofdzaak tusschen " Bromocalm" 
en " Bromocoll" niet was aanwezig. De R echt
b ank in haar voorn. t usschenbeschikking ver
w ierp dit verweer in de (derde) overweging 
en kwam er verder, ook in haar eindbeschik
king, niet op terug. 

Verwekste r is hiertegen gekomen in hooger 
beroep bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
b innen één maand na den dag de r e indbeschi k
king, doch het Hof verklaarde haar niet-ont
vankelijk, overwegende dat deze bes] iss ing, a ls 
dictum, a l zij het niet op de daarvoor gebrui
k elijke pl aats, in de tusschenbeschikking voor
kom t, en de R echtbank daa rop dan ook niet 
meer in haa r e indbeschikking is teruggeko
m en, zoodat Phi a, daargelaten of de artt. 336 
en 337 Rv. ook ge lden voo r een geding als 
het onderwerpel ijke, dit hooger beroep niet 
t ijdi g hee ft ingesteld. 

De woorden " daargelaten of de bepalingen 
van de a rtt. 336 en 337 Rv. ook gelden voo r 
-een geding a ls het onderwerpelijke" zijn ver
wekster niet geheel duidelijk. 

Voorwoverre Uw Raad mocht oordeelen, da t 
-dit deel van ' s Hofs beschikking (de negende 
overweging) de artt. 336 en 337 Rv. , hetzij 
a ll een, hetzij tezamen met de Merkemrnt als 
grondslag heeft , mogen daa rtegen d it mi ddel 
, n het vo lgende worden voorgesteld. 

Voorzooverre Uw R aad dien grondslag 
mocht zien in de Merkenwet, hetzij a ll een, 
h etzij tezamen met de artt. 336 en 337 Rv. , 
moge daartegen het vierde middel worden 
aangevoerd . 

Vol gens dit tweede middel heeft dan het 
Hof door de artt. 336 en 337 Rv. tot grondslag 
te aanvaarden, gehandeld in strijd met de 
aangehaalde artike len der Merkenwet, di e a ls 
bij zondere Wet ui tsluitend in aanmerking be
hoort te komen, zonder toepasselij khe id van 
h et Wetb. v. B. R echtsv., in overeenstemming 
met de beschikking van Uwen Raad onr de 
bewijsv indi ng van 18 December 1930, W. 
12245, . J. 1931, 661. 

III. S. a lthans v. t . der artt. 46, 48, 51, 
334, 336, 337, 339, 353, 354 en 355 Rv., om 
de navolgende redenen: 

Ten onrechte heeft het H of de beschikking 
omtrent de overeenstemming in hoofdzaak een 
"d ictum" (waarmede e indvonnis bedoeld moet 
zijn) genoemd, daar er h ier slechts sprake is 
van een enkele vo rdering , n.l. die tot n ietig
verkl aring der inschrijving op grond van over
eenstemm ing in hoofdzaak, die bij het woge
naamde dictum slechts voorwaardelijk werd 
beslist in a fwachting van de nadere beantwoor
ding bij e indbeschi kking van de vraag of 
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,,Bromocoll" zich a ls merk wu kunnen ha nd
haven. 

Er is geen spra ke van een tegenvordering 
tot vernietiging van " Bromocoll" als merk, 
zooals het Hof schijnt te meenen, di e immers 
onmogelijk is. Er is slechts één van de be ide 
weermiddel en afgewezen bij de tusschenbe
schikking, die dus in het licht van het Wetb. 
v. B. R echt v. b schouwd zu iver inte rlocutoir 
is. Ter adstructie moge verwekster nog wijzen 
op de a rresten van Uwen Raad van 13 Dec. 
1923 W. 11159, N . J . 1924, 180 en van 21 
F ebruar i 1935 N. J. 1936 N °. 4, met verdere 
daar genoemde rechtspraa k. 

IV. S. althans v. t. der artt. 3, 10 en 12 en 
12bis M erkenwet, om de navolgende redenen: 

De Merkenwet kent geen interlocutoire en 
eindvonnissen, woals het H of blijkbaar aan
neemt, terecht, omdat de procedures daar ge
regeld door gemacht igden kunnen en ook 
veelal worden behandeld (als i. c. ), van wie 
dus geenszins mag worden verwacht dat zij 
op de hoogte zijn van het ingewikkelde leer
stuk der interl ocutoire en e indvonnisen. 

Inderdaad spreekt art. 12bis dier Wet dan 
ook van "na den dag der besliss ing", de be
sli ssing namelijk op het verwekschrift tot nie
tigverkla ring der in chrijving . Hoewel in het 
a lgemeen men zich besliss ingen wu kunnen 
denken over afzonderlijke punten, zoo spreekt 
de Merkenwet echter van slech ts één bes! is
sing - die op het request (vgl. art. 12: ,,de 
bes! issing op een verwek krachtens art. 10 
gedaan" ). ,,De besli ss ing" - in den zin van 
art. 12bis der Merkenwet - moet dan taal 
kundig onvoorwaardelijk: ja of neen luiden 
en .kan dus niet liggen in eenige tusschen
beschikking, die nog nader bewijs oplegt, doch 
a lleen in de ei ndbeschikking, die ee rst waar
lijk besli send is. 

Het Hof heeft art. 12bis der Merkenwet 
uitgelegd als stond er na den dag "eener be
slissing", a ldus ook in haar negende ove r
weging, waar het Hof spreekt van " dez-e be
sl iss ing", als waren er meer. 

Dat mitsdien de middelen II (c. q. het sub
sidiaire middel III) en IV aantoonen, dat 
geen der beide mogelijke grondslagen van 
's Hof niet-ontvankelijk-verkl a ring in het hoo
ger beroep deze ui tspraak steunt en dat dus 
verwe kster is gekomen in hooger beroep tijdi g. 

D at dit request, enz. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen, 
de Dui tsche Handelsvennootschap Interessen

gemeinschaft Farbenindustr ie A.G., gevest igd 
te F rankfurt a.Main (Dui tsch land), (adv. Mr. 
Ir. J. van H etti nga Tromp); 

dat de N. V. Pharmaceutisch Chem ische In
d ustrie, Amsterdam, ,,Ph ia", gevestigd te Am
sterdam, dd . 23 Juni 1937 tot Uwen Raad het 
hiei·bijgaande request heeft g~ri cht, waarin 
verzoekster mededeel t zich in cassatie te voo,·
zien tegen de ui tspraak van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage, dat bij beschikking van 28 
Mei 1937 de_ OJ? requeste van verweerster ge
nomen besch,kkmg der Arr.-Rechtbank a lhier 
strekkende tot nietigverklaring van ve rzoek'. 
sters inschrijv ing n°. 69351, heeft bevestigd; 

dat ech ter in geen der 4 door verwekster in 
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haar request gestelde middelen een bepaalde 
grief tegen eenige bepaaldelijk aangeduide 
beslissing is te vinden, wodat daarin niet kan 
worden gezien de omschrijving van middelen 
van cassatie in den zin der wet en als zoo
danig vatbaar voor onderzoek en besliss ing 
door den H. R. (cf. H . R. o.m. 25 Jan. 1924, 
N. J. 1924, 593; 24 Dec. 1926 N. J. 1927, 
397 m. n. P. S.; 12 Jan. 1928 N. J . 1928, 
603; 30 Nov. 1934 N. J . 1935 , 129 m. n. 
P. S.); 

dat venveerster derhalve meent, zich van 
een bestrijding der overigens geenszins duide
lijke toelichting dier "middelen", in het bij
zonder van die sub II-IV, te kunnen ont
houden ; 

dat niettemin met betrekking tot de toe] ich
ting van het sub I gestelde middel ten over
vloede nog het navolgende moge worden op
gemerkt: enz.; 

dat over igens vol komen juist is 's Hofs toe
gevoegde overweging, dat, om in merkenrech
telijken zin te kunnen spreken van "soort
naam" , waardoor het een fabrikant niet meer 
mogelijk wordt op dien naam het uitslui tend 
recht van gebruik te verkrij gen a ls merk ter 
onderscheiding van zijne waar van die van 
anderen, aangetoond dient te worden, dat dit 
woord alreeds door andere fabrikanten voor 
hunne waar wu zijn gebru ikt ; (cf. H. R. 27 
Sept. 1894, W. 6553, 24 Dec. 1897 W. 7062 
en 14 F ebr. 1902 W. 7719); 

dat daa rentegen geheel onjuist is verzoek
ster's stel! ing, dat een eenmaal als boven ver
kregen merkenrecht verloren wu gaan doordat 
de fabrikant bij het in het verkeer brengen 
der stof onder het door hem gekozen woord
merk tevens - naar wettelijk voorschrift voor 
pharmaceut ische producten - de samenstel-
1 ing dier stof bekend maakt, waardoor het 
woord in den door verzoekster bedoelden rui 
men zin tot soortnaam zou zijn geworden (cf. 
H . R. 16 Dec. 1910 W . 9117; 30 Jan. 1914 
N. J. 1914, 509, waarbij een geheel gelijk
soortig betoog, als thans gevoerd, werd ver
worpen ter zake van Aspirine, 1 Maart 1928 
N. J. 1928, 585 m. n. E. M. M.; 10 Jan. 
1936, 1936 N°. 79 m. n. E. M. M. en verdere 
bespreking in N. J. B. blz. 137- 297, alsook 
Bijbl. Ind. Eig. _1936, 45 m. n. F. J . A. H . ); 

dat dus, al stond het bij gebreke van octrooi
rechtelijke bescherming hie r te lande destijds 
ook den vaklieden vrij een stof van deze! fde 
samenstelling te vervaardigen, verwekster ge
heel ten onrechte beweert, dat dezen wodanig 
niet van verweerster's rechtsvoorgangste r a f
komstig product vier jaar lang onder den 
naam Bromocoll zouden hebben mogen a fl e
veren · 

dat' verweerster mitsdien - onder overleg
ging ook harerzijds van de hierop betrekking 
hebbende bescheiden der vorige instanties -
Uwen H. R. eerbiedig verzoekt, het door Phia 
ingestelde beroep niet-ontvankelijk te verkla
ren, a lthans dat te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

G ezien, enz.; 
Gezien ook het tegenverzoekschrift (verweer

schrift) der I . G. Farben; 
0. dat bij dit verweerschrift is betoogd, dat 
L . 1937. 
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in geen der door verwekster gestelde midde
len een bepaalde grief tegen eenige bepaal
delijk aangeduide besl issing zou zijn te vinden, 
doch ten onrechte; 

0. toch, dat het duidelijk genoeg is, dat het 
eerste middel bevat de grief, dat het Hof zich 
een verkeerde voorstelling gemaakt heeft van 
het begrip "soortnaam" in het merkenrecht en 
daardoor een verkeerd cr iter ium heeft gesteld 
aan het begrip " fabrieks- of handelsmerk" in 
art. 3 der Merkenwet, dat het tweede middel 
bevat de grief, dat het Hof ten onrechte als 
grondslag van zijn beslissing hee ft aanvaard de 
artt. 336 en 337 Rv., dat het derde middel 
bevat de grief, dat het Hof zich een verkeerde 
voorstel] ing heeft gemaakt van het begrip 
"dictum" en dat het vierde middel bevat de 
grief, dat het Hof een verkeerde beteekenis 
heeft gehecht aan de woorden "dag der be
si issing" in art. 12bis der Merkenwet. 

0. nu aangaande het eerste middel , dat dit 
is ongegrond, daar toch van een soortnaam 
niet kan worden gesproken, wolang er nog 
slechts één fabrikant of handelaar is, die aan 
zijn waar een naam heeft gegeven, waaronder 
dan uit den aard der zaak die waar in den 
handel bekend wordt, doch eerst wanneer 
anderen dezelfde waar onder dien naam gaan 
fabriceeren en verhandelen; dat dit ook blijkt 
uit art. 3, lid 2 Merkenwet, bepalende dat wie 
het merk het eerst deed inschrijven geacht 
wordt de eerste gebruiker te zijn van het 
ingezonden merk, natuurlijk als merk, d.' i. ter 
onderscheiding van zijn waren van die van 
anderen, zoodat zoolang er nog geen anderen 
zijn, die zulke waren onder dien naam fabri 
ceeren of verhandelen, van een soortnaam niet 
kan worden gesproken; 

0. dat dan ook deze opvatting ten grondslag 
ligt aan de rechtspraak van den H. R. o. a. 
in zijn arresten van 27 September 1894 (W. 
6553). van 24 December 1897 (W. 7062) en 
van 14 Februari 1902 (W. 7719); 

0. dat de tweede, derde en vierde middelen 
vatbaar zijn om samen te worden behandeld; 

0. toch, dat deze a lle betrekking hebben op 
de achtste (niet negende) overweging van het 
Hof in het bestreden arrest, lu idende: 

"dat wat betreft de besli ssing omtrent de 
overeenstemming der beide merken, vervat in 
de uitspraak der R echtbank dd. 29 September 
1936, dat deze beschikking a ls dictum, a l zij 
het niet op de daarvoor gebruikelijke plaats, 
in die beschikking voorkomt en de R echtbank 
daarop dan ook niet meer in hare beschikking 
van 23 Februari 1937 is teruggekomen, zoodat 
Phia, die blijkens aanteeken ing van den Grif
fier van dit Gerechtshof eerst op 22 Maart 
1937 van die beschikking van 29 September 
1936 is gekomen in hooger beroep, daargelaten 
of de bepalingen van artt. 336 en 337 Rv. ook 
gelden voor een geding a ls het onderwerpe
lijke, dit hooger beroep niet tijdig heeft inge
steld, en daarin is niet-ontvankelijk" ; 

0 . dat deze overweging niet geheel duidelijk 
is, in woverre dat zij in het midden laat, of 
de genoemde artikelen al dan niet in deze 
zaak toepasselijk zijn geacht en zijn toegepast, 
doch dat dit ook thans in het midden kan 
worden gelaten, daar in elk geval het hooger 
beroep tijdig is ingesteld; 

0. immers, dat de Merkenwet geen "inter-
33 
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locutoire vonnissen" kent, doch slechts ééne 
beslissing, waarvan de ingang van den termijn 
voor hooger beroep in art. 12bis afhankelijk 
is gesteld, in dit geval de beslissing van 23 
Februari 1937, waarbij het bestreden merk is 
nietig verklaard; 

0. dat deze termijn door de verzoekste r is 
in acht genomen door binnen een maand na 
deze beschikking, n.l. op 22 Maart 1937, haar 
hooger beroep in te stellen; 

0 . dat derhalve in elk geval het vierde mid
del i gegrond; 

Concludeert tot vernietiging van het bestre
den arrest en tot terugwijzing der zaak naar 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage teneinde met 
inachtneming van het door den H. R. te wijzen 
arrest verder te worden behandeld en beslist. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat ui t de bestreden beschikking, voor

wover thans van belang, blijkt: 
A. dat gerequestreerde in cassatie (,,I. G. 

Farben") aan de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage heeft verwcht nietig te verklaren de 
inschrijving van het merk " Bromocalm", 
welke door het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom op 11 Maart 1936 is geschied ten 
name van requestrant tot cassatie (,,Phia") 
en zulks omdat zij en haar recht voorganger 
het gelijksoortige merk "Bromocoll" reeds eer
der in N ederland voor dezelfde soort waren 
hadden gebruikt; 

B. dat de Rechtbank bij be chikking van 
29 September 1936 heeft bes! ist dat de beide 
boven vermelde woorden met elkander over
eenstemmen en voorts aan " I. G. Farben" 
een getu igenbewijs heeft opgelegd, waarna zij 
bij beschikking van 23 Februari 1937 het ver
wek heeft toegewezen ; 

C. dat "Phia" op 22 Maart 1937 tegen 
beide beschikkingen hooger beroep heeft inge
steld, doch het Hof dit beroep op den in het 
2e middel van cassatie, weergegeven grond 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, voorwover 
het was gericht tegen de beschikking van 29 
September 1936, waarbij de overeenstemming 
van beide merken was aangenomen; 

D. dat het Hof voorts de kl acht van "Phia", 
dat de R echtbank in hare be chikking van 
23 Februari 1937 ten onrechte heeft verworpen 
haar verweer, dat het woord " Bromocoll" 
reeds vóór 1907 tot soortnaam was geworden, 
heeft verworpen op grond dat niet w::,.s ge
bleken uit de overgelegde bescheiden dat 
,,wanneer in die besche iden dat woord ge. 
bruikt werd en de met dien naam aangedu ide 
stof werd aanbevolen, daarmede iets anders 
werd bedoeld dan de door Agfa vervaardigde 
di-broom-tannine-gelatine, terwijl all een dan , 
wanneer was gebleken dat ook aan door an
deren vervaardigde stof die naam was gege
ven, van een soortnaam kan worden gespro
ken;'' 

0 . dat " I. G. Farben" het beroep in cassa'tie 
niet-ontvankelijk acht, omdat in geen der vier 
gestelde middelen een bepaalde grief tegen 
een bepaaldelijk aangeduide beslissing zou zijn 
te vinden, doch zulks ten onrechte, daar in 
die middelen op voldoende wijze is aangegeven 
tegen welke besliss ingen " Phia" opkomt en 
op welke gronden haar bezwaren steunen; 

0. dat het le middel , hetwelk opkomt tegen 
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de hierboven onder D. weergegeven beslissing, 
niet tot cassatie kan I ei den; 

dat toch het Hof terecht heeft aangenomen, 
dat een woord, waarvan slechts is gebleken 
dat het ter aanduiding van waren van één 
bepaalde herkomst is gebezigd, zonder meer 
niet a ls soortnaam, dus ter kenmerk ing van 
de herkomst van waren ongeschikt, kan wor
den beschouwd; 

0. dat het 4e middel gegrond is; 
dat toch art. 12b,s Mel'kenwet, bepalende 

dat binnen een maand na den dag der beslis
s ing der Rechtbank, hooger beroep kan worden 
ingesteld, partijen n iet dwingt om ingeval de 
Rechtbank een interlocutoire beschikking heeft 
gegeven, die, zooals het Hof heeft vastgesteld, 
reeds een uitspraak over een gesch ilpunt in
houdt, van die interlocutoire beschikking reeds 
binnen een maand in hooger beroep te gaan; 

0. dat waar reeds op dezen grond 's Hofs 
beslissing omtrent de ontvankelijkheid van het 
tegen de beschikking van 29 September 1936 
ingestelde hooger beroep niet in stand kan 
blijven, behandeling van het 2e en 3e cassatie
middel overbodig is; 

Vernietigt de bestreden besch ikking; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ten einde met inachtneming 
vun 's Hoogen Raads beschikking verder te 
worden berecht en afgedaan. 

(1 . J.) 

4 Nove11iber 1937. ARREST van den Hoo
gen Raad. (R. 0. art. 99; Waterstaatswet 
1900 artt. 11, 12b.) 

Het octrooi v'an 1699 legt aan eigenaren 
en gebruikers de verpl ichting op om de 
op de kanten geworpen specie een roede 
daar vandaan te verwijderen en dezen 
toestand te handhaven. Ook blijkens zijn 
verderen inhoud gaat het octrooi er wel 
van uit, dat voor deze personen van e lders 
de verplichting bestond om - daargelaten 
in welke mate en bij welke gelegenheden 
- de specie op hunne landen te ontvan
gen, doch het bevat zelf dienaangaande 
geene regeling. De Rechtb. kan mitsdien 
door de voormelde vraag ontkennend te 
beantwoorden, het octrooi n iet hebben ge
schonden. 

Dit door het bevoegd gezag gegeven oc
trooi hield in een tot ieder gerichte rege
ling van algemeenen aard, welke, ook al 
had zij slechts loca le beteekenis, was een 
wet in den zin van a rt. 99 R . 0. Nu wet
tel ij ke voorschriften destijds plachten te 
worden afgekondigd, mag vermoed wor
den, dat zulks ook ten deze op de daar
voor gebruikelijke wijze heeft plaats ge
vonden. Door verweerder is niets aange
voerd ten bewijze van het tegendeel. 

De Polder Abbenbroek, zij n zetel hebbende 
in de gemeente Abbenbroek, e ischer tot cas
satie van een op 26 ovember 1936 door de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam tusschen par
t ij en gewezen vonnis (1937 N°. 689, R ed.), 
advocaat Mr. D. J. Veegens, 

tegen: 
Adriaan Zwanenburg, wonende te H eenvl iet, 
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verweerder m cassat ie, advocaat Jhr. Mr. H . 1 
de R a nitz. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De moeilijkheden, welke aan het eind der 
-zeventiende eeuw gerezen zijn betreffende het 
onderhoud van het water .,de Berni sse" op 
h et e il and Putten, zijn opnieuw aan den dag 
gekomen in dezen tijd, en hebben aanle iding 
gegeven tot de procedure, welke thans aan 
het oordeel va n den H oogen R aad is onder
worpen. 

De polder Abbenbroek deed in Maar t en 
April 1935 werken ui tvoeren tot verbeter ing 
van de watergang " de Bernisse" , en l iet de 
aa rde uit dien watergang verwijderd, werpen 
op de erven en gronden gelegen aan de B er
nisse, o. a. op terrein onder de gemeente H een
vl iet, in e igendom bij verweerder in cassatie. 

Bij inl eidende dagvaarding stelde verweer
der. toen e ischer, dat hij ingevol ge art. 11 1 id 
2 W aterstaatswet 1900 verplicht was deze 
specie op die e rven en g ronden te ontvangen, 
behouclens aanspraak op schadeverg-oeding. 
Verweerder gaf zijn schadeposten nader aan, 
kwam tot een bedrag van f 559.50, en vor
derde deze som van den P older, terwijl hij 
ingevolge a rt. 12b van genoemde wet de zaak 
aanbracht bij den K antonrechter te Brielle. 
D e Polder ontkende echter zijn recht op scha
de vergoeding zich daarbij be roepend op een 
Octrooi van de Staten van Holl and en West
F r iesla nd van 20 Mei 1699 , welks inhoud ik 
mi_i genoodzaakt zie hier in zijn geheel te ve r
melden, daar de beteekenis van dit stuk van 
het meeste gewich t is ter beoordeel ing van het 
in cassatie aangevoerde middel. 

H et stuk lui dt : 
De Sta ten van Hollant ende West Vrieslant 

doen te weten : 
Al soo ons vertoont is bij B alliu en geregten 

van den dorpe en heerlijkh eyt van Abben
broek, 

dat zij suppli anten van t ij t tot tij t hadden 
doen opdelven de vervall en r iv ier de B rnisse, 
beginnende van de sluijs van Abbenbroek tot 
haarlieder verlaat toe, gelegen ter zijde de 
heerl ij kheij t van H eenvliet, om daa rdoor een 
bequame waterlosinge te hebbe. als van outs, 

ende dewijl doo r het meni gvuldig opslicken 
der voornoemde r iv ier sooveel aerde aan de 
"kanten van de stede Geervliet en H eenvliet, 
welker jurisdictiën door de voorsz. riviere 't 
eenemael quam toe te sch ieten doo r de swaarte 
van de aarde, di e der wederkante was leg
-gende, ul x dat de supplt. haer winterwater 
niet naer behooren en conden losen, a ls met 
het weder opdelven van de meer gemelte 
riv ie re, hetwelk niet wel, immers met geen 
nuttigheij t, en conde geschieden, ten wa re dat 
de voo ,·sz. aerde aen wederzijde ten minste 
een roede van de kanten wierde afgeworpen, 
ter laegte van het meijvelt, a ls mede dat de 
hoornen wierden omvergeha kt, di e eenige men
schen langs de voorsz. rivi ere ha dden geplant, 
waardoor de voornoemde riv ie r n iet nav igabel 
was, 

en dewijl e bij de suppli anten de ae rden en 
hoornen niet voor · 't geh.eel en konde werde 
opgekeurt verm its het meeste gedeelte was 

,leggende onder de jurisdictie van de voorga-
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melde steden Geervl iet en H eenvliet respec
tive 

ende gemerkt deze opdelv inge te meer noo
dig was in cons iderati e dat de voorsz. riviere 
de Bernisse ingevolge van onse resolutie van 
dato den 17 Julij 1694 tot commodi teijt van 
de waterlosinge van de polders va n Out en 
Nieu Stompaert als mede het Zuijdelijkste ge
deel te van de n ieuwe kade was opgegraven en 
sulx de suppli anten over hare gront moesten 
ontfangen en laten pas e ren het water van de 
voorsz. polders van Out en ieu Stompaert, 
daer integendeel , a ls de suppli a nte landen 
door het middel van de voorsz. r iv iere op te 
delven niet wierden geholpen, dese lve soo met 
haar eij gen water a ls met het water, dat sij 
uijt de voorsz. andere polders moesten ontfan
gen souclen werden geincommodeert, soodan ig 
dat deselve de lasten bij ons opgestelt niet 
souden connen dragen, 

soo keerden zij supplia nten haer mitsdien 
aan ons, ootmoedelijk versoekende, dat de 
respectij ve eijgenaers en bruijkers voo,· haer 
gor en, gelegen langs de voornoemde riviere 
de Bernisse mogte worde gelast ende geor
donneert om de voorsz . aerde ter 1 engte ten 
minste van een roede van cle kante a f te wer
pen, ter laegte van het meijvelt , mitsgaders de 
aldaar geplante hoornen uijt te roeyen a ll es 
voor den l en M eij 1697 toecomende, omme da n 
wederom bij de supplianten de voornoemde 
rivi e re te doen opdelven, om daerdoor h a re 
wate rlosinge weder naer behooren te connen 
krij gen, 

Soo ist dat wij de zake ende 't verzoek 
voorsz. overgemerkt hebbende ende genegen 
wesende ter bede van de suppl ianten naer 
ingenomen considerati e en advijs van onse ge
commi tteerde raden uij t onse regte wetensch ap, 
souvereijne mogt en authoriteijt de respectieve 
eij genae rs ende bruiJkers voor hae r voo rsz. 
gorssen leggende langs de r iv iere de Bernisse 
gelast ende geordonneert hebben, lasten ende 
ordonneren bij dezen omme de voo,·sz. aerde 
ten minste een roede van de voorsz. kante af 
te werpen ter laagte van het voorsz. meij velt, 
mit gaders de aldaar gepla nte hoorn en uijt te 
roeyen, opdat de voorsz. suppliant de gemelte 
riviere dan wederom soude connen doen op
delven ende daerdoor haer waterlosinge we
derom o ude connen becomen, 

mits dat de voorsz. r iv ie re, sooda nig eens 
opgemaakt synde, di e ook a lsoo sa l moeten 
worden gehouden 

ende opdat het se! ve te beter nae rgecome 
ende geexecuteert soucle werden ordonneren 
ende bevelen wij bij desen den Rua rdt van 
onsen la nden van Putte ende ande re, ieler in 
sijn district, dat sij luijde de voorsz. r iviere 
twee m aal jae rl ijks ten aanzien van deszelfs 
breete en diepte mitsgaders de constitutie van 
de voorsz canten seer exa te lijk su ll en hebben 
te schouwen, ten eijnde de selven hie r naer in 
beter staet gehouden souden worden, 

lastende een ij gelijk die het aangaan mag, 
sigh daernaer te reguleren. 

Gedaen in den H age onder onsen grooten 
zege ls, hie r onde,· aen doen hangen den twin
tigsten Meij in t jaer onses H eer en Za lig
maker een dusent ses hondert negen en 
negentig. 

Hie rop vol gen handteekening en "voor 
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copie" verklaringen. 
a een uitvoerige gedachtenw issel ing van 

partijen, overwoog de Kantonrechter te Briel Ie 
bij zijn vonnis van 16 Octobe r 1935, ten aan
zien van het recht: 

dat uit het door gedaagde overgelegde Oc
t roo i van de Staten van Holl and en West
Fri esland dd. 20 M e i 1699 blijkt, da t de pol
der Abbenbroe k tot het onde rhouden van de 
rivi er de Bernisse het recht heeft, ter weder
zijde daarvan over een breedte van een roede 
de delf- o f baggerspecie daarop te werpen en 
te plaatsen, te rwijl de aange landen van voor
melde rivi er de Bern isse de de lf- of bagger
aarde over het maaiveld moeten verdeel en; 

dat bedoeld Octrooi nog steeds a ls geldig 
moet worden beschouwd ; 

dat het Octrooi geen onderscheid maakt tus
schen gewoon of bui tengewoon onderhoud; 

dat de in de dagvaarding bedoelde ve rbete
ringen wel degelij k a ls onderhoud , zij het ook 
niet al s j aa rlijksch onderhoud, moeten worden 
beschouwd: 

dat oo k, indien het Octrooi thans niet meer 
van kracht geach t mocht worden, de polder 
Abbenbroek het bovenbedoeld recht, hetwelk 
hij reeds meer dan dertig jaren te goeder 
trouw heeft uitgeoefend, geacht moet worden 
door ver jaring, als e rfdienstbaarhe id, te heb
be n verkreo-en · 

dat de ge
0

daa'gde gerechtigd was tot het doen 
der in de dagvaarding bedoelde werken, zoodat 
aan e ischer de vordering moet worden ont
z gel. 

Zwanenburg kwam in hooger beroep bij de 
Arr. -Rechtbank te Rotterdam, en had daar 
n1eer succes. 

Zij ve rnietigde, blijkens de rechtsoverwegin
gen (opgenomen in W. e n N. J . 1937, N° . 
689) van het vonn is van 26 November 1936 
het vonnis des Kantonrechters en wees de vo r
de ring tot schadevergoeding toe. 

D e Polder kwam daarop in cassatie en droeg 
als middel voor : 

,, S. of v. t. van artt. 11, 12 en 12b de r W a
terstaatswet 1900, zooals die wet is gEcw ij zigd 
bij de wet van 11 Mei 1923, S. 197, he t 
Octrooi van de Staten van Holl and en West
Friesland voor den Baljuw en het Gerecht 
van Abbenbroek van 20 Mei 1699, artt. 1 e n 
4 de r K eu renwet, 93 en 94 van het Al gemeen 
Reglement voor de polders in de provincie 
Zuid-H oll a nd, 28 van de keur of politie-ver
ordening van den polder A bbenbroe k, vastge
steld doo r het bestuur van dien po lde r o p 16 
Juni 1921 , goedgekeurd bij beslu it van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holl and va n den 
24 October 1921 en o nder hetzelfde nummer 
geha ndhaafd in genoemde verordening, zooal 
zij opn ieuw is va tgesteld door het polderbe
stuur op 15 September 1931 , goedgekeurd bij 
bes! uit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van den 28sten Sept. 1931, 48 Rv. , 

doordat de R echtbank, 
na te hebben bes! ist, dat de werkzaamheden, 

we lke e ischer in 1935 aan de B e rnisse heeft 
doen verri chten, moeten worden beschouwd a ls 
ve rbeteringswerken , vallende onder het tweede 
1 id van a rt . 11 de r W aterstaatswet 1900, zooals 
deze, later gewijzigd, in 1935 van kracht was, 

heeft verworpen het be roep van e ischer op 
de in art. 12b der W a terstaatswet 1900 voor-
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ziene omstandigheid, dat verweerder krachtens 
bestaande verplichtingen de bagge r uit de 
Bernisse gratis op zijn land moest ontvangen 
en we l onder meer krachtens den inhoud van 
het aangehaalde Octrooi, zulks op de in het 
vonnis onder a vermelde gronden, 

e n na nog een beroep van e ischer op de ge
woonte en van den K a ntonrech ter op verkrij 
g ing van een e rfdi enstbaarheid door verjar ing 

1 te hebben verworpen eischer tot beta ling van 
de gevorderde schadevergoeding hee ft veroor
deeld, 

ten onrechte, 
omdat de R echtban k aan gemeld Octrooi in 

strijd met zij n duidelijke bewoordingen de te 
beperkte strekking toekent, dat daarin aan de 
aange la nden van de Bernisse slechts voor één 
keer zou zijn gelast de uitgebagge rde aarde (op 
hun land te ontvangen en ) een roede van den 
kant te werpen , te rwijl daarin wel degelijk 
ook voor de toekom t een zooda nige verpl ich
t ing is opgelegd, waarbij het Octrooi n iet 
onderscheidt naar ge lang de bagger op het 
terrein van de aangelanden wordt geworpe n 
in verband met werkzaam heden tot ve rbetering 
of tot onderhoud. 

V erweerder antwoordde hierop met een con
cl us ie tot verwerping van het beroep , daar het 
bovenvermelde Octrooi niet is een wet, waar
van de schending of verkee rde toepassing met 
v ruch t kan worden bewee rd , en in el k geval 
de aangehaalde wetsartikele n en het Octrooi 
niet zij n geschonden of verkee rd toegepast. 

Hierna hebben de pleiters voor partij en hun 
standpunt nader mondeling uiteengezet. 

De eerste vraag welke rijst, en ook uit het 
m iddel voortv loeit, komt hierop neer o f het 
Octrooi van 20 Mei 1699 een a lgemeene rege
ling va11 het openbaa r gezag is, e n dus ook 
heden nog a ls " wet" moet worden beschouwd 
in den zin van art. 99 2 R. 0 . 

Hierbij denkt men in de eerste pl aats aan 
de bepalingen van " wet" gegeve n in de arres
ten van 10 Juni 1919 (W. 10429 ; N. J. 1919 , 
647, 650) , waarbij onder " wet" mede worden 
begrepen naar bu iten werkende, tot een ieder 
gerichte a lgemeene rege lingen, welke zijn uit
gegaan van een openbaa,· gezag, dat de be
voegdhe id daartoe aan de wet, in den zin van 
eene regeling door de wetgeve nde macht, ont
leend. 

Wat te verstaan is onder " naa r bui ten wer
kende, tot een ieder gerich te a lgemeene rege
lingen", wordt m. i. nader aangegeven in ve r
band met een vraag omtrent afkondig ing in 
het arrest van 11 ovember 1927 (vV. 11753: 
N. J . 1928, 392), waarbij is uitgemaakt, dat 
het Kon. Beslu it va n 11 J a n. 1915 niet kan 
worden aangemerkt als een wet in den zin 
van art. 99 R . 0 . reeds op dezen enke len · 
g rond, dat aan di t K . B. niet, door inse rtie in 
eeni g voor publiekmaking van rege lingen va n 
het Staatsbestuur aangewezen orgaan, behoor
lijke publicatie is gegeven. 

H et is n iet nood ig na te gaan welke be lis
singe n gevall en zijn bet re ffende "we tten" nà 
het Souverein B es luit van 18 December 1813, 
S. 1814, n ° . 1, ,,betrekke lijk de daa rstelling 
van een Staatsblad der Ve reenigde N ederlan
den" tot stand gekomen, daar het Octrooi van 
lang vóór di en t ijd dagtee kent. E ch te r acht ik 
het we l van bela ng te wij zen op enkele arres-
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ten, waarbij de vraag omtrent de openbaar
making van "wetten", van vóór genoemd 
Souverein Besluit behandeld is. 

H et arrest van 14 November 1848 (W. 974) 
betre ffende een ordonnantie van Keizer Karel 
V van 1537 stelt den eisch van afkondiging 
ook voor de oude wettelijke voorschriften, 
doch neemt, nu het bewijs dier afkondiging 
niet geleverd kan worden , aan, dat er een 
r echtsvermoeden voor de behoor] ijke afkon
diging bestond. 

Bij het arrest van 8 Juni 1900 (W. 7462) 
werd aangenomen, dat in cassatie bij de be
slissing over rechtsbetrekkingen, wel ke onder 
de heerschappij van het Oud-Hollandsche recht 
tot stand waren gekomen, voor wover daarbij 
recht is gedaan op het Corpus Juris van Justi
nianus of verzuimd is daarop recht te doen, 
waar de beslissing van de destijds geldende be
palingen daarvan a fhankelijk moest zijn, een 
beroep kan worden gedaan op de schending 
dier wetten . De meer formeele zijde, n.l. of 
die wetten destijds behoorlijk zijn afgekondigd 
kwam hierbij niet ter sprake, maar wordt 
blijkbaar a ls vanzelfsprekend aangenomen. 

V an b lang betre ffende dit punt kan ook 
nog zijn de beslissing over den e igendom van 
den Hof vijver (arrest 7 Juni 1918, W. 10289 ; 

. J. 1918, 717), waarbij de waardeering van 
het Arrêté van de n Intendant Generaal van 
Financiën van 10 Jnli 1812, afhankelijk werd 
gesteld van de omstandigheid, dat het op geen 
enkele wijze ter algemeene kennis is gebracht. 

Wat de afkondiging aang-aat . van "wetten" 
van vóór het Souverein Besluit van 1813 meen 
ik uit dit a ll es te mogen afleiden, dat ook 
daarvoor de eisch van openbaa1·making moet 
worden gesteld , terwijl , wanneer daarvan niet 
nader blijkt, een rechtsvermoeden bestaat. dat 
die afkond ig ing we l op de destijds geldende 
wijze behoor] ijk zal zijn geschied. 

Ook ten aanzien van het Octrooi van 1699, 
waarover deze procedure loopt, wu ik dus 
mogen aannemen. dat het, indien noodig, 
m. a.w. wanneer het a ls "wet" moet worden 
beschouwd, is a fgekondigd. Bewijs dat dit ge
schied is, kon niet gevonden worden. Inder
daad gesch iedde oudtijds afkondig ing op ver
schil lende wijzen , zooals o. a . te lezen i in de 
aanteekeningen van Fockema Andreae-van 
Apeldoorn op de Inleidinge tot de Hollandsche 
Rechtsgeleerdheid van Hugo de Groot (deel 
II, boek 1, deel II, § 1) . 

Door aan te neme n, dat Octrooien als deze 
werden afgekondigd, wu men m . i. echter 
te ver gaan en ten deele reeds de vraag- be
antwoorden of zij onder het begrip "wet" van 
art. 99 R. 0. vallen. D e Waterstaatsregelingen 
tijdens de Republiek toch brachten een geheel 
anderen toestand dan tegenwoordig het ge
val is . 

Het Groot Pl acaetboek vermeldt zeer weinig 
a lgemeene regelingen, en na een uitvoerige 
bespreking kwam Mr. G. de Vries Azn. in 
zijn werk: ,,H et Dijks- en Molenbestuur in 
Holland's oorderkwartier" dan ook tot de 
slotsom, dat er in die eeuwen weinig alge
meene verordeningen zijn tot stand gekomen, 
en dat deze bovendien een beperkte inhoud 
hadden. M en is gerechtigd tot het besl uit, zegt 
hij, dat het dijks- en polderwezen in Holland 
a ltijd is geweest een punt van spec iale regeling 
(blz. 598). 

1937 

' De Octrooien welke destij ds verleend werden, 
dragen m. i. een ander karakter dan " wetten". 
Mr. de Vries zegt in genoemd werk (blz. 404): 
,,Bij de Staten hebben de bedijkers van buiten
gronden en de ontwerpers van droogmakerijen 
steeds een open oor gevonden. Bereidwillig 
stonden de Staten hun wateren in e igendom af 
ter bedijking. Uit hun souvereine macht gaven 
zij vergunning tot de ondernem ing, bevorder
den de opheffing der daartoe aangevoerde be
zwaren, steunden de ondernemers door vrijdom 
van lasten, en verzekerden een gewenschten 
staat van zaken in den nieuwen polder door 
de toekenning van een ruime mate van zelf
bestuur. 

Om die voordeelen deelachtig te worden, 
hebben onder de Republiek alle ondernemers 
van droogma kerijen, zelfs die van weinige 
morgens land, Octrooi van de Staten ge
vraagd; ook daar, waar anders het werk met 
vergunning van den eigenaar der heerlijkheid 
vreijelijk had kunnen worden ter hand ge
nomen." 

Uit deze wijze van handelen vloeit echter 
niet voo,·t, dat octrooien "wetten" waren en 
werden openbaar gemaakt. Waren er moeilijk
heden bij de uitvoering, dan vroeg men op
nieuw octrooi om de bezwaren uit den weg te 
ruimen . 

Een dier gevall en (vermeld bij Mr. de Vries 
op blz. 591) leert - hetgeen voor de vraag 
van de openbaarmaking van bela ng is - dat, 
toen burgemeesters en vroedschappen van 
Oostzaan, bij moe ilijkheden omtrent de be
voegdheid van schouten en schepenen als dijk
graaf en heemraden, teneinde den twijfel weg 
te nemen, octrooi vroegen, en de Staten daar
op aan schout en schepenen de verl a n gele be
voegdhe id gaven, de Staten er "voorzichtig
heidshalve, en om niet onwi ll ekeurig iemands 
rechten te krenken, er hebben bijgevoegd, dat 
de regeering van Oostzaan den inhoud van 
het octrooi op de gewone plaatsen in den 
banne moest afkondigen, met uitnoodiging 
aan de belanghebbenden, om de bezwaren, die 
zij mochten hebben, binnen een maand aan 
de Reke nkamer in te dienen." 

Hieruit zou men kunnen a fl e iden , dat oc
trooien niet steeds werden openbaar gemaakt. 

Er is m . i. dan ook volstrekt onderscheid 
tus chen a lgemeen werkende placaeten, ordon
nantiën en keuren eenerzijds en de bijwndere 
octrooien anderzijds. 

Wat den inhoud van het Octrooi waarover 
het in deze zaak loopt aangaat, merk ik op, 
dat deze toen het verleend werd volkomen 
duidelijk geweest zal zij n, doch dat de rechten 
welke de Polder er thans aan meent te kunnen 
ontleenen minder voor de hand liggen. 

B a ljuw en Geregten van het dorp en de 
heerlijkheid Abbenbroek, waarlangs de Ber
nisse liep, hadden last van het verzanden van 
dat water. Wat hun gebied betrof lieten zij de 
Bernisse van tijd tijd t ijd opdelven, maar over 
het noordelij k deel van dit riviertje hadden 
zij geen zeggingschap, daar het grootendeels 
onder de jurisd ictie van Geervliet en H een
vliet lag. Zij verzochten derhalve aan de Sta
ten e igenaars en gebruikers van de go,·zen 
langs de Bernisse te gelasten aan dat verzan
den en e ind te maken, opdat zij zei ven weer 
een behoorlijke waterloozing zouden krijgen. 
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De Staten willi gden dit verwek in. E én 
motief daarvoor was mede, dat zij verzoekers 
enkele jaren te voren hadden verplicht ten be
hoeve van de zuidelijk gelegen pol ders van 
"Out en Nieu Stompaert" het daaruit komende 
water te ontvangen en te I aten doorgaan. 

De Staten gelastten nu aan de aangelanden 
de uitgebaggerde aarde, welke op de gorzen 
lag, een roede van den kant af te wer pen en 
hoornen te l'ooien. 

Dit is all es, wat de verzoekers gevraagd 
hadden en hetgeen hun ook werd toegestaan. 

De Staten g ingen echter verder dan he t ver
wek, en wilden. vermoedelijk om in den ver
volge van moei lijkheden verschoond te blijven, 
een l'egel ing voor de toekomst treffen. D aarop 
slaat m. i. het slot van het octrooi, waarbij de 
Staten zeggen, dat de r ivier, als zij eenmaal 
in orde is, ook in goeden toestand moet blijven. 

Om dit te bereiken dragen zij aan den 
Ruwaard van Putten en anderen, iede r in zij n 
geb ied op, dat zij tweemaal 's jaars schouwen 
zull en houden . 

De Bernisse moet dus onderhouden worden, 
als zij ingevolge de inwilli,i-ing van het ver
zoek. eenmaal in orde is. D aarbij zal -- al 
zegt het Octrooi dit niet, dientengevolge aarde 
worden geworpen op de gorzen, maar daaru it 
volgt niet, dat de aangelanden voor "verbete
ringen" aarde moeten ontvangen, want het 
schouwen di ent alleen om na te gaan of de 
bestaande onderhoudsvoorschriften worden na
geleefd . 

Bovendien meen ik nog de vraag te mogen 
stell en of het Polderbestuur heden de rech ten 
kan uitoefenen. wel ke aan den Ruwaard van 
Putten en anderen werden verleend. Onge
twij feld zal het Polderbestuur getreden zijn in 
de rechten van Baljuw en Geregten van Ab
benbroek, a l blijkt daarvan verder niet, doch 
daaruit volgt niet, dat het Polderbestuur ook 
bevoegd is de naleving te vorderen van de 
aangelanden t . a. der verplichtingen dezen 
door de Staten opgelegd, over de geheele 
1 engte der Bernisse. 

W at daarvan zij , de strijd loopt thans in 
hoofdzaak alleen over de vraag welke betee
kenis van een "Octrooi" is toe te kennen en 
welke uitlegging aan dit Octrooi gegeven 
moet worden. 

De Rechtbank zegt in haar vonnis: ,,dat 
geïntimeerde echter ook voor het geval er 
hier spra ke mocht zijn van verbeter ingswerken, 
zijne gehoudenheid tot het vergoeden van 
schade aan appellan t heeft ontkend, beweren
de, dat zich hier de in art. 12b der \Vater
staatswet 1900 voorziene omstandigheid voor
doet, dat appellant krachtens bestaande ver
plich ti ngen de bagger gratis op zijn land 
moest ontvangen, en we l 

a. krachtens den inhoud van het Octrooi der 
Staten van Holland en West-Fr iesland. dd. 
20 Mei 1699, en · 

b. krachtens gewoonte. 
Zij overweegt daaromtrent: (cl. w. z. om

trent a) : 
dat gemeld Octrooi eenerzijds - en wel , 

gelij k geïntimeerde toegeeft - slech ts voor 
één keer - gelast, in verband met de ve rbe
teringswerkzaamheden aan de Berni sse, d ie 
toen pi aats hadden, de aarde eene roede van 
den kant te werpen, en anderzijds daarnaast 
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eene halfjaarlijksche schouw beveelt, di e duur
zaam is, doch uiteraa rd enkel op onderhoud 
betrekking heeft; 

da t ui t het fe it op zich zelf, dat gemeld 
werpen van aarde slechts voor één keer is 
gelast, reeds volgt, dat daaruit nooit eene 
gehoudenheid der aangelanden kan worden 
afgele id, om ter zake van verbeteringen aarde 
ook nu nog op hun land te ontvangen; 

dat zulks evenm in ve rmag te worden afge 
lei d uit de in het Octrooi blijvend voorgesch re
ven schouw, in verband waarmee uiteraard 
telkens wel eeni ge bagge r op het te rre in der 
aangelanden zal worden geworpen, daar d ie 
schouw gelijk gezegd slech ts is een vorm van 
onderhoud en dus geen verbeteringswerkzaam
heid ; 

dat derhalve gegrond is appell ants g rief te
gen het vonnis des K antonrech te rs, waarin hij 
zich erover beklaagt, dat deze gemeld octroo i 
op het punt in questie nog gel dig verklaart; 

dat dan ook de bewering onder a niet op
gaat." 

Uit hetgeen ik hierboven betoogt heb, volgt, 
dat ik niet aanneem, dat dit Octrooi een wet 
is in den zin van art. 99 R. 0. Zooeven ver
meldde ik de uitlegging van het Octrooi door 
de Rechtbank, welke ik feite lijk, in cassatie 
niet aantastbaar acht. Bovendien stelt de 
Rechtbank vast, dat het Polderbestuur heeft 
toegegeven, dat het bevel slechts voor één 
keer werd gegeven, terwijl het m iddel in wo
verre feitelijken grondslag mist, dat bij dit 
bevel a lleen gej>proken wordt van reeds ont
vangen en niet over "te ontvangen" aarde. 

Op deze gronden ben ik van oordeel, dat het 
middel niet tot cassatie kan leiden en conclu
deer ik tot verwerping van het beroep met 
veroordeeling van e ischer in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden vonnis b lijkt, dat 

de Polder in 1935 de Bernisse a ls waterloozing 
heeft verbeterd , waarbij bagge r uit dezen wa
tergang in groote hoeveelheden is geworpen 
op het daarlangs gelegen land van Zwanen
burg, tengevolge waarvan deze een schade van 
f 559.50 heeft geleden ; 

dat Zwanenburg den Polder heeft gedag
vaard voor den K antonrechter te B riell e en 
hee ft gevorderd, dat de Polder zal worden 
veroordeeld om hem voormeld bedrag met 
rente te vergoeden; 

dat de Polder met een beroep op art. 12b 
van de Waterstaatswet 1900 heeft aangevoerd , 
dat zich hier een geval voordoet, dat de aan
spraak op schadevergoeding door voor Zwa
nenburg bestaande verplich tingen wordt uit
gesloten en wel a. krachtens den inhoud van 
het Octrooi éler Staten van H olland en West
Friesland van 20 Mei 1699 , en b. krachtens 
gewoonte; 

0. dat de K antonrechter bij vonnis van 16 
October 1935 de vorder ing heeft ontzegd, doch 
de R echtbank op het beroep van Zwanenburg 
dit vonnis heeft vernietigd en hem a lsnog zijn 
vordering heeft toegewezen, na, voorwoveel 
thans van belang, te hebben overwogen: 

"dat gemeld Octrooi eenerz ijds - en wel 
gelij k geïntimeerde toegeeft - slechts voo;. 
één keer - gelast, in verband met de verbe
ter ingswerkzaamheden aan de Bernisse, die 
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toen plaats hadden, de aarde eene roede van 
den kant te werpen, en a ndererzijds daarnaast 
eene halfjaarl ij kscbe schouw beveelt, die duur
zaam is, doch uiteraard enkel op onderhoud 
betrekking heeft; 

dat uit het feit op zich zelf, dat gemeld 
werpen van aarde slechts voor één keer is 
gelast, reeds volgt, dat daaruit nooit eene 
gehoudenheid der aangelanden kan worden 
afgeleid, om ter zake van verbeteringen aarde 
ook nu nog op hun land te ontvangen; 

dat zu lks evenm in vermag te worden afge
le id uit de in het Octrooi blijvend voorgeschre
ven schouw, in verband waarmee uiteraa rd 
telkens wel eenige bagger op het terre in der 
aangelanden zal worden geworpen, daar die 
schouw gelijk gezegd slechts is een vorm van 
onderhoud en dus geen verbeteringswerkzaam
heid; 

dat dan ook de bewering onder a niet op
gaat;'' 

en voorts wat betreft b: 
,dat van een plicht tot aardberging - laat 

staan van zulk een pi icbt zonder recht op 
vergoeding der daardoor geleden schade - in 
de (door den Polder vermelde) oude keuren 
geen sprake is en dus ook niet kan worden 
gezegd, dat daaruit van eenige gewoonte op 
dit punt is gebleken, terwij l ook van elders 
niets daaromtrent is komen vast te staan;" 

0. dat de Polder a ls middel van cassatie 
heeft aangevoerd : zie concl usie Adv. -Gen.; 

0 . dat de verweerder heeft aangevoerd, dat 
het in het middel genoemde octrooi niet is 
een wet, waarvan de schending of verkeerde 
toepassing met vrucht kan worden beweerd, 
en wel in de eerste p laats, omdat daarin 
slechts een plaatselijke aangelegenheid werd 
geregeld, waarbij tot bepaalde personen een 
bevel werd ger icht, en in de tweede plaats, 
wijl het octrooi nergens gepubliceerd is ; 

0. dienaangaande: 
dat het octrooi, na vermeld ing van het tot 
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de Staten door Baljuw en Gerechten van Ab
benbroek ingedi end verwek, de volgende or
donnantie bevat: 

soo ist dat, enz. zie concl. Adv.-Gen., waarin 
het geheele stuk is opgenomen. (Red.); 

dat uit een en ander blijkt, dat di t door het 
bevoegd gezag gegeven octrooi inhield een tot 
een ieder gerichte regeling van algemeenen 
aard, welke, ook al had zij slechts locale be
teekenis, was een wet in den zin van art. 99 
R. O. ; 

dat voorts, waar wettelijke voorschr iften 
destijds p lachten te worden afgekondigd, ver
moed mag worden, dat zu lks ook ten deze op 
de daarvoor gebruikelijke wij ze heeft plaats 
gevonden, terwijl door verweerder niets is 
aangevoerd ten bewijze van het tegendeel; 

dat derhalve het opgeworpen bezwaar onge
g.rond is; 

0. a lsnu omtrent de grief van het middel: 
dat hier te beslissen viel de vraag, of er 

voor Zwanenburg een verplich t ing bestond om 
ronder schadevergoeding bij de verbetering 
van de Bernisse specie op zijn land te ont
vangen; 

dat nu het octrooi de verplichting oplegt 
aan eigenarnn en gebruikers om de op de 
kanten geworpen specie een roede daarvandaan 
te verwijderen en dezen toestand te hand
haven; 

dat het octrooi ook blijkens zijn verderen 
inhoud er wel van uitgaat, dat voor deze per
sonen van elders de verplichting bestond om 
- daargelaten in welke mate en bij wel ke 
gelegenheden - de specie op hun landen te 
ontvangen, doch zelf djenaangaande geen re
ge l ing bevat; 

dat mitsdien de Rechtbank door de voor
melde vraag ontkennend te beantwoorden het 
octrooi niet kan hebben geschonden en het 
middel faalt; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400. Red.). 
(N. J.) 
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Am btenarenwet. 
-· Uitspmak van den Cent,·. Raad van Be

roep. ( A1nbtena1·enwet 1929 Art. 58 l e lid.) 
- Een ge,neente-veldwachter, die, o. a. door 
geld te leenen van de ingezetenen zijner ge-
1neente, schulden ,naakt, is ongeschikt voor 
zijn bel-rekking. - H et bestredi,n besluit be
hoefde den beroepsrechter en -termijn niet te 
ver,nelden. 4 Januari. 

- Uitsp,·aak van den Cent,·. Raad van B e
roep. (Am btenarenwet 1929 Artt . 1 en 110. ) 
- Ook na h et verstrijken van den ter1nijn, 
in zijn voorloopige oonstelling tot ge,neente
a,nbtenaw· geno emd, is betr. de hevi opge
dragen functie blijven vervull en tegen genot 
van bezoldiging; hij is dan ook a1nbtenaar 
gebl even in ,den zin van art. 1, 1e lid, de1· 
A. W. 19129. - H ,et Ambtena1·enge1·echt, dat 
zich niet bevoegd had verklaard van zijn 
vordering kennis te ne,nen, heeft in feite 
een niet-ontvankelijkverklaring van den betr. 
uitgesproken; ,net toepassing van art . 110 
der A.W. 1929 wordt de zaak naar het Amb
tenarengenecht teruggewezen. 4 J anuari. 

- Uitspraak van den Centr. Raad van B e-
1·oep. (Ambtenarenwet 1929 A1·t. 58 1e lid.) 
- Strijd met een toepasselijk algem een ver
bindend voorschrift is er, wanneer een be
sluit genomen wo,·dt, houdende dat zekere 
uitspraak van een gemeentelijk Scheidsge-
1·echt het ad,ninistratief orgaan geen aanlei
ding geeft om in zijn beroepen besluit wijzi
ging te (doen) b1·engen, daar een uitspraak, 
blijkens de bewoo,·dingen van het betrokken 
,·egle,nent, is een bindende beslissing en 
geen advies. 4 Januari. 

- A1·rest van den H oogen Raad. (S1·. a,·t. 
8:B8 bis, A,nbtenarenwet 19 9 art. 1:B5.) -
Niet is in te zien, hoe eene regeling van het 
candidaat-deurwaarderschap in strijd zou 
kunnen zijn met art. 125 der A11ibtena1·en
wet, daa1· in dit artikel nie ts voo1·komt, dat 
hetzij uitd1-ukkelijk, hetzij stilzwijgend zidk 
eene regeling ve,·biedt . - Het bedriegeliJke 
van req.'s handeling ligt in de bewezenver
klaring zelf , terwijl req. hee ft erkend, dat 
hij het bewusten bord bij de voo,·deur had 
laten aanb1·engen om het publiek op zijn 
11echtskundig bureau op1ne1·kzaam te maken, 
zul ks hoewel he,n toen bekend was art. 4 
van het Deurwaa1·dersugle111ent en hij het 
daar bedoelde exa,nen niet had gedaan. -
T e,·echt overwoog het H of, dat de mogelijk
heid van eenig nadeel voor verd.' s concur
r enten hierin bestaat, dat hulpzoekenden in 

rechtszaken, afgaande op den titel "cd. deur
waa11de1·" zich ee1·de1· tot verd. zouden wen
den dan tot anderen, die zonde,· deze ver
m elding een "rechtskundig bureau" houden . 

25 J anuari. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van B e

roep. (Ambtenarenwet 19129 art . 60 , 3e lid. ) 
- Ook bij berichting nà 1 J anuari 198"1 is 
de bepaling van art. 60 , lid IJ (oud) der 
A. W. '/29 toepasselijk, indien het betreft een 
beroep, ingesteld vóó,· dien datum. Mede 
uit het v,erschil in redactie van de oude en 
de nieuwe bepaling op dit stuk volgt, dat 
de rechter bij toepassing van de oude bepa
ling niet genoegen moet nemen met een be
roep, dat is ingesteld binnen /JO dagen, na
dat bet,·. van het aangevallen besluit hee ft 
kunnen kennis nemen. 4 Maart . 

- Uitsp,·aak van den Centralen Raad van 
B eroep. ( A1nbtenarenw.et 1929 art . 58 Je 
lid.) - De C. R. v. B. hee ft - in tegen
stelling tot het A mbtenarenge11echt - niet 
de ove1·tuiging bekomen, dat de betrokkene 
zich aan de he1n geïmputeerde misdragingen 
heeft schuldig gemaakt . H et besluit, waar
bij de straf van ontslag is opgelegd, wordt 
derhalve nietig verklaard. 11 Maart. 

. - Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. ( Alg. Rijksambtenarenregl e,nent art. 
82 Se lid en a1·t. 80; A 11,btena,·enwet 1929 
art . 58 2e lid. ) - Ook m,et een enkele ver
wijzing naar een den klager bekend advies 
is het bestreden besluit "11iet redenen om
kleed". - H et sp1·eken van onwaarheid te
gen zijn superieu,·en, het hebben van schul
den (waarvoor korting en inhouding hebben 
plaats gehad), het, staande huwelijk, onder
houden van ongeoorloofde betukkingen nut 
v1·ouwen, zijn gedragingen, welke gequalifi
cee,·d wo11den als "ernstig plichtsverzui,n". 
Geen oneven1·edigheid, nu hij d eswege is 
gestraft ,net ontslag. 11 Maart . 

- Uitspraak van den Ccntralen Raad •van 
B eroep. ( A mbtena,·enwet 1929 art . 60 2e 
l id.) - Ook al hee ft geen sommatie (ing . 
art. 12"14 B. W.) plaats gehad, i. c. is het 
beroep tegen de niet-uitbetalingen te laat 
op grond van het bepaalde bij art . 60, lid 
2, de,· A . W. '29 . - De niet-uitbetalingen 
waren nl. weigeringen om te handelen of te 
besluiten, zoodat daartegen niet 1n,eer kan 
worden opgekomen na ve1·loop van 30 dagen, 
sinds de laatste weigering ing. art. 60, l id 
2, der A. W. '29 moet geacht wo,·den te zijn 
uitgesproken. 18 Maai·t. 
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- Uitspraak van den Centralen Raad van B e
roep. ( Arnbtenarenwet 1929 a,·t. 24.) - Door 
een besluit van een gerneenteraad, dat de 
goedkeuring van Gede'[tut eerde Staten be
hoeft, rnaar nog niet verkregen heeft, is de 
arnbtenaar niet rechtstree ks in zijn belang 
getroffen. H et tegen een zoodanig besluit in
gestelde bero ep is dus nie t-ontvankelijk. 

18 M aart . 
- Uitspraak van den Cent,·alen Raad van 

B eroep. ( A rnbtenarenwet 1929 art. 58 2e 
lid.) - Hij, die als arnbtenaar ter gern eente
secretarie zich heeft schuldig gernaakt aan 
een ernstig vergrijp ( '/J'erduis tering van gel
d en), is i. c. niet all een terecht gestraft met 
niet-eervol ontslag als zoodanig, rnaar ook 
,net ongevraagd eervol on tslag als adrnini
strateur bij het Gem . Electr. bedrijf, daar 
hij door het vergrijp in de eene junctie 
blijk heeft gegeven niet in de andere functie 
te l.,--unnen worden gehandhaafd. 18 Maart. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep . (Ambtenarenwet 1929 art. 58 1e en 
2e lid. Gemeentewet art. 224.) - D e be
voegdheid van den burgern eester orn het 
lagere poli tie-personeel te ontslaan kan wor
den beperkt door regelingen ingevolge art. 
125 A. W. 1929. - Nu die regelingen niet 
bestonden voor het geval , dat zich hier had 
voorgedaan, was de burgem eeste,· bevoegd 
tot het geven van (niet- eervol) on tslag. Of
schoon di t ontslag als straf gegeven werd, 
toetst de C. R. v . B. - in tegenstelling met 
den eerst en rechter - deze straf niet ing. 
art. 58, l id 2, A. W. 1929 aan de gepleegde 
overtreding. De C. R. v . B . doet wel in zijn 
uitspraak l ezen, dat bij de gepl eegde over
treding niet zoo laakbaar acht als de eerste 
rechter deed. 25 Maart. 

- Uitsvraak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 a,·tt . 112 en 
11 4.) - T egen een op een verzoek tot her
ziening gewezen ui tspraak is hooge,· beroep 
toegelaten. - E en uitsvraak van den C. R. 
v . B. is niet "eenige omstandigheid", als 
bedo eld in art . 112, tweede l id. - I . c. !, e
hoo,·de de ee,·ste ,·echte,· niet een niet-onl
vankel ijkve,·klaring uit te spreken , do ch het 
verzoe k af te wijzen. 25 Maart . 

- Uitspraak van den Centr. R aad van B eroep. 
(Ambtenarenwet 1929 artt. 118 en 52.) -
E en gevraagde ko,·ting kan niet lijdelijk 
worden toeges taan; de vorde,-ing, waa,·voor 
zij i . c. gevraagd wordt, staat vast op grond 
van een in kra cht van g ewij sd e g egaan v o n
nis ·van den burgerlijken rechte,·; daa,·bij 
worden, d e "g ewone na kosten" naast cle ge
liquidee1·de proceskosten als vas tstaande aan
genomen. B eroep op compensatie afgewezen. 
- C. R. v . B. bovendien: De uitspraak van 
het A 1nbtena1·eng erecht behoort niet tot de 
processtu kken, waarop a,·t. 52 het oo g heeft. 

8 April. 
- Uitspraak van den Centr. Raad van B e

roep . ( Ambtenarenwet 1929 art . 62.) - H et 
afgeven van een gewaar1ne1·kt, bij het klaag-, 
c.q. beroepschrift ov e1· te l eggen afschrift 
van het ( de) aangevall en besluit, beslissin g 
of uitsp1•aak, kan slechts geschieden vanwege 
de autoriteit, die het (de) beslttit, beslissing , 
uitspraak hee ft gege ven. Tot het waa1·mer
ken van een afschrift een er uitspraak van 

een gem eentelijke Commissie van B e,·oep is 
dus noch de gem eentesecretaris, noch d e 
bu,·gen,eester, doch sl echts de secretaris di e,· 
Commissie bevoe gd. 15 April . 

- Uitspraak van den Centr. Raad van B e,·oep. 
Arnbtenarenwet 1929 art . 58 l e lid.) -
Geen détournem ent de pouvoi?- •van den 
H oofdcommissaris van Politie, die extra-ver
lof weigert aan een l nspectem·, die buiten 
zijn gewone verlof reeds veel verlof voor her
halingsoefeningen genoten heeft. D e aan d en 
H.-C. toegekende, ruim 01nschreven bevoegd
heid tot het al dan niet ve,·l eenen van extra
verlof mag niet zoo worden verstaan, dat zij 
hem sl echts een beperkte bewegingsvrijheid 
zou laten. 29 1! pril . 

- Uitspraak van den Cen/Jr. Raad van B e,·oep. 
( A 1nb tenarenwet 1929 art. 1 ; Ge,neentewet 
art . 293. ) - De gern eente-deurwaarder is 
i . c. ambtenaa,· in den zin van a,·t. 1 de,· 
A,nbtenarenwet 1929. - B eteekenis van 
,,vervolgingskosten" in art. 293 der Ge-
1necntewet en in de aldaar aangehaalde wet 
van 1 J ul i 1850, S. 26. - E en vordering tot 
veroo,·deeling in de proceskosten/ is niet-ont
van kel ijk, want de A rnbtena1·enwet kent een 
zoodanige veroordeeling niet. 29 April. 

- Uitsvraak van den Cent,·alen Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 a,·t. 58 1e 
l id.) - Geen strijd met eenig algemeen ver
bindend voorsch,·ift; in tegenstelling nl. tot 
het Ambtenarengerecht vat de C. R. v . B. 
zeker beslui t van den Minister van Finan
ciën op als een besluit tot handhaving van 
een vroeger, reeds onaantastbaar gewo,·dcn, 
besl uit. Z ou het een zelfstandig besluit zijn 
( de M inis te,· had zich als verweerder er niet 
op beroepen, dat het bestreden besluit eigen
lijk nie t anders was dan een bevestiging van 

· z'ijn vroegere beslissing), dan ware het in 
fraudem l egis gen//men, nl. om den betrok
ken am btenaar nog aan een nieuwen be-
1·oepstermij1i te helpen. 28 J uni . 

- Tli tspraak van den Centralen Raad •;an 
Be, vcp. ( Ambtenarenwet 1929 Art. 58, fr 
lid.) - De bepaling van dit arti kel brengt 
,,,et zich m ede, dat de a,nbtenaren rechte,· 
bevoe gd is te beoo,·deel en, wat "ui t een oor1-
pu11t van gem eentebelang" i . c. gevo,·dcrd 
we,·d. - Uitvoerige beschouwing van den 
C. R . v . B. oni trent dat gemeentebelang. 

28 Jun i. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van B e

roep. ( A nibtena,·enwet 1929 a,·t . 11'2 .) - Een 
andere (d es kundig e-) waardeering van aan 
het Gerecht destijà..s bij de eerste behande
ling reeds bekende feit en is niet " eenige om
standigheid", als in art . 112, tweede liil, dei· 
A . W . ' 29 bedoeld. 6 J uli. 

- Uitspraak van den Cent,·alen Raad van 
B eroep. ( A n,btenarenwet 1929 art. 58, 4e 
l id.) - Niet-ontvankelijk worat het beroep 
geoordeeld, dat gericht geacht wo,·dt tegen 
een weigering om een algemeen verbindend 
voorschrift te geven. 6 Jul i . 

- Uits-p,,aak van den Centralen Raad van B e-
1·oep. ( Arnbtenarenwet 1929 a,·t. 58, 1e lid .) 
- B evoegdheid van den C. R. v . B. te be
oord,eel en, of inachtnerning van een opzeg
gingsterrnijn in casu mogelijk was, en of het 
dienstb elang afwijking een-er rango,·de bij ~ 
afvl oeiing vorde,,de . - Gezien à..en omvan11 
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de,· afvloeiing bestond e,· geen aanleiding 
deze volgens een voo1•af vastgesteld en be
kend gemaakt plan te doen plaats hebb en. 

6 J uli. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

B e,·oep. (Ambtenarenwet 1929 artt. 58 1e en 
4e l id , 60 4e lid en 110.) - Niet-ont ,vanke· 
l ijkheid de,· vo,·deringen, deels op grond van 
het bepaalde bij u-rt. 58, lid 4, deels op 
grond van het bepaalde bij a,·t. 60, lid 4; 
aldus het A,nbtenan·enge,·echt. - De 0. R. 
v . B . oo,·deelt evenwel één vordering wel 
ontvankelij k (imm.e,·s een besluit), doch on
gegrond (want een besluit, houdende dat 
geene wijziging w01·dt gebra,c ht in een in· 
middels onaantastbaar gewo,·den besluit). 
T erugwijzing der zaak naar het A mbtenaren
gerecht op grond van art. 110, 1e lid, wordt 
ove,·bodig geoo,·deeld, 6 J uli. 

- Uitspraak van den Cen.tr·alen Raad van 
B eroep. ( A,mbtenarenwet 1929 art. 58 1e 
lid; Gem eentewet a,·t. 185.) - De cimbte
narenrechter is bevoe gd en verpl icht te be• 
oo,·deelen, of een koninklijk besluit ex art. 
185 gemeentewet terecht eenig besluit strij· 
dig niet het algemeen belcing hee ft geacht 
en diensvol gens vernietigd. - H et Anibte• 
narengerecht en de Centr. Racid van B eroep 
kom en tot een tegen gesteld resultaat ten 
aanzien van hetgeen het al genie en belang 
i. c. v01·derde. 6 J uli. 

- Uitsp,·aak van den Centmlen Raad van 
B eroep. ( A 1nbtenarenwet 1929 01rtt. 60 1 e l id 
en 24.) - De termijn van 30 dagen begint, 
zoo het aan te vallen besluit nog een,e goed• 
keuring behoeft, nie t te /,oopen op den dag, 
waarop het besluit ge,w1nen werd, doch op 
dien, waa,·op het door een nad er besluit pe,·. 
/ eet geworden is . - De o.mbtenaa,·, die iB 
ge,neente-geneesheer, tevens belast niet cle 
armenp,·actij k, vervult een ongedeeld ambt ; 
het besluit, waarbij hij ontslagen is uit een 
ambt van genees kundige, belast ,net de ar· 
menpmctijk, dus ui t een ambt, dat hij niet 
bekleedde, tref t hem niet rechtstreeks in zijn 
belang, daar het rechtskracht m ist; hij is 
in zijn beroep niet-ontvankelijk. 

2 S eptember. 
- Uitspraak van den Cent,·alen R aad van 

B eroep. ( A nibtenarenwet 1929 art. 60 Se 
l id.) - D e be1·oepste,·1nij n is nie t begonnen 
te loopen op den dag, dat den betrokkene 
mededeeling is gedaan van het dictum eener 
uitsp,·aak, doch op dien waarop hij een af• 
schrift van de uitspraak in haar geheel hee ft 
ontvangen. 2 Septem ber. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
B eroep. (Ambt enarenwet 1929 artt. 8 lid S 
en 113.) - De 1nededeeling van een ge
meentelijk Scheidsgerec }it, gedaan in den 
vorm van ,een brief aan den klag er, v-erstaat 
de C. R . v. B. als een uitsp,·aak van dat 
Gerecht, waartegen bero ep is in te stell en. 
- E en verzoek om herziening van een uit
sp,·aak ( van een lag eren rechter) moet ge• 
,·icht wo1'llen tot den hoogsten ,·echter, zoo 
deze die uitspraak hee ft bevestigd. 

30 eptember. 
- Uitspraak van .den Centrale" Raad van 

Beroep. (Am,btenare1>wet: 1929 A ,·t . 58 l e 
lid). - De C. R. v. B . hee ft niet de over
tuiging bekomen, dat de in het stra/b esluit 

kennelijk telastegel egde fraude is gepl, ee gd. 
Dat besluit wordt daarom nietig verklaard, 
ook al valt overigens de we/gebleken slor
digheid van den a1nbtenaar zeer te laken. 

30 S eptem ber . 
- B esluit tot wij ziging en aanvul! ing van arti

ke l 13 van het R echtstoestandsreglement 
Hoofdcommissarissen en Commissarissen van 
Politie. S. 247. 2 October. Blz. 484. 

- Uitsp,·aak van den Centra/en Raad van 
B eroep. ( A1nbtenarenwet 1929 Art. 58 l e 
lid.) - Geen strijd miet eenig alge1neen ver
binde,.d, voorschrift, nu de politie-agent geen 
ext ,·a-betaling krijgt voor zijn "ove'l'uren", 
daar de hier bedo elde uren weliswaa,· vallen 
buiten het aantal, waarop de agent vol gens 
het R egl em ent slechts behoeft te werken, 
,naar binnen den vastgestel den dienstrooste,·, 
terwijl betaling van overu1·en alleen maar 
,joor· de eerstbedoelde is voorzien. - B eroep 
tegen den diensllrooste,· wegens strijd met het 
R egle,nent was niet ingesteld. - ( B evesti
gend Anibtenarenger.echt Arnhem 28 Juni 
1937, met overneming der gronden.) 

7 Octob,e,·. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 Art. 3 lid ;e 
j 0

• l id 3.) - Ofschoon het gemeentel ijk 
Scheidsgerecht zich heef t veroorloofd een 
uitsp,·aak te geven, verstaat de Raad -
nu ingevolge het R egle1nen.t de te nenien 
beslissing het karakte,· van een advies draagt 
-, dat hie1· een. advies is gegeven. T egen 
een zoodanige beslissing (advies) staat geen 
be,·oep open op den C. R. v. B. , doch de 
gem eente/ij ke organen hailden na het advies 
een beslui t behooren te ne1nen. B eroep niet. 
ontvankelijk ve1·klaard. 14 Octob er. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
B e,·oep. (Anibtenarenwet 1929, A,·t. 3.) -
Wat meermalen implicite was uitgemaakt, 
besl ist de Raad thans expressis ve,·bis: van 
een besluit, door Ged. Staten genomen 
krachtens opdracht in Annexatie. of Ver
eenigingswet tot besl echting van een geschil 
tusschen ,een Gemeentebestuur en een (ge. 
wezen) ambtenaar, staat beroep open ing. 
de A1nbtena1·enwet 1929 (art . 3, lid 2 sub a) 
op den C. R . v. B. - H et ontslag van den 
betrokkene uit eenige nevenb etre kkingen 
was i. c. het rechtstreeksch gevolg van de 
ve1·een.iging de.. gemeenten. Hij heeft uit 
dien hoofde recht op een wachtgeld. 

14 October. 
- Uitspraak van de-,. Gen.tra/en Raad van 

B eroep. ( Ambtena,·enwet 1929 Art. 58 l e 
lid) . - Geen strijd met eenig algemeen ver
bindend voorscMi/t nu het beroepen besluit 
niet anders is dan ieen besluit om, niet terug 
te ko,nen op vroegere beslissingen, ofschoon 
die besl issingen (weigeringen om meer sa• 
la.1·is te betalen) op een "verbijsterenden 
grond" berus ten. 14 October. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet artt . 248 
en 240w ; Ambtenarenwet 1929 art. 3.) -
Nu aan de goedkeu,·ing van Ged. Staten 
een wijziging der gemeentebegrooting wordt 
onderworpen, welke verband houdt met een 
uitgave, waartoe de gemeente zich verplicht 
m eent op grond van het Ambtena,·enregle
ment, kan aan Ged. Staten niet de bevoegd• 
heid worden ontzegd om t'e o..derzoeken, of 
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deze verplichting van de gemeente inderdaad 
bestaat. De omstandigheid, dat in de Anib
tenarenwet 1929 aan den ambtenaar het 
recht is verleend om in bepaalde gevallen 
tegen een door een administratief 01·gaan 
gen01nen beslissing beroep in te stellen bij 
in deze wet nader aangegeven insianties 
brengt niet mede, dat Ged. Staten in de 
uitoefening van hun goedkeuringsrecht ten 
aanzien van de gemeentebegrooting zouden 
worden beperkt. - Al moge het Ambtena
renreglement uitvloeisel zijn van art. 125 
2e lid der A. W. 1929, zoo volgt daaruit 
niet, dat eene uitgave, waartoe de gemeente
raad zich op grond van dit reglement ver
plicht acht, zou zijn aan te merken als een 
uitgave, door de A. W. 1929 zelve aan de 
gemeente opgelegd. 2 November. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B e,·oep. (Ambtenare,~wet 1929 Art. 58 l een 
2e lid). - Verdeeling van den bewijslast: 
het aanwezig zijn van een verschoonbare 
reden om den. dienst onvoldoende te v-er
richten moet wo'l'den bewezen door den amb
tenaar. - Onevenrediuheid tusschen feit en 
straf aangenon,en, doch in dezen zin. dat de 
straf veel te licht was; het strafbesluit is op 
dien grond nietig ve1·klaard. 11 November. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
artikelen 31 en 63 van het Arbeidsovereen
komstenbesluit. 

S. 356. 20 No,·ember. Blz. 552. 
- Uits'P'raak van den Cen tralen Raad van Be

roep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 58 l e lid). 
- Ande,·s dan de eerste rechter is de C. R. 
v. B. van oordeel, dat inderdaad een besluit 
tot toe kenning van wachtgeld - zij het niet 
in form eelen vo,·ni gegoten - is genomen. 
- H et aangevallen besluit, blijkbaa,· hou
dende dat het wachtgeld voo,· het vervolg 
is vervallen, is in strijd met een alge,neen 
verbindend voo,·schrift, nl. ,net dat, k,·ach
tens hetwelk het wachtgeld destijds is toe
gekend. Dat voorschrift is inmiddels wel 
vervangen door een ande,·, waaruit de a1nb
tenaar i. c. geen recht op wachtgeld zou 
vern,ogen af te leiden, ,naar bij dit nieuwe 
voorschrift is geen ove-rgangsbepaling ge
maakt ten aanzien van reeds toegekende 
wachtgelden; het geldt mitsdien alleen voo,· 
de ambtenaren, die na zijn inwe,·kingtreding 
worden ontslagen. 23 Dece1nber. 

- Wet tot wijziging van de Militaire Ambte
narenwet 1931. 

S. 501. 31 December. Blz. 646. 
Arbeid. 
- Wet tot regeling van h et zelfstandig uit

oefenen van beroepen en bedrijven door 
vreemdelingen. 

S. 628 . 22 April. Bh. 359. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Wet tot 

regeling v. h. ver,•ichten van arbeid dooi· 
vreemdelingen a1·tt. 1 en 2.) - Art. 33 van 
het Grenstmctaat van Aken van 1816 hee ft 
betrekking op den in-, uit- en doorvoer van 
uoede,ren en raakt dus niet het gebied be
streken door de wet van 16 ilfei 1934 S. 259 
tot regeling van het verrichten van .arbeid 
door vreemdelingen. - Noc h de bewo01·din
gen noch de b·epalingen van genoemde wet 
geven steun aan de stell ing van req ., dat met 
,,we,·kgever" alleen zou zijn bedoeld de na-

tuu,·lijke persoon of ,·echtspersoon, welke als 
werrkgever hier te lande vaste woon- en 
verblijfplaats heeft. S lJf ei. 

- Wet, houdende tijdelij ke bepalingen, strek
kende tot het bereiken van eene betere ver
deeling van den beschikbaren arbeid. (,,Wet 
in zake de verdeeling van den bescnikbaren 
arbeid 1937".) S. 802. 28 Mei. Blz. 220. 

- Besluit tot uitvoering van de artikelen 6 en 
11 van de wet van den 22sten April 1937, 
S. 628, tot regeling van het zelfstandig uit
oefenen van beroepen en bedrijven door 
vreemdelingen. S. 641. 16 Juli . Blz. 372. 

Arbeidswet. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ar

beidsbesluit 1920 (S. n°. 694 van 1920) , laat 
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
12 Juli 1933 (Stbl. n°. 363) . 

S. 842. 16 Maart. Blz. 54 . 
- Besluit tot intrekking van het Koninklij k 

besluit van 25 ovember 1922, S. 634, en 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld bij de artike
len 49, tweede lid, 50, eerste lid , 52, vijf
tiende lid, 52bis, 68, elfde lid, en 91 der 
Arbei dswet 1919. (,,Werktijdenbesluit voor 
kantoren" 1937.) 

S. 844. 8 Mei. Blz. 223. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop met betrekking tot arbeid van man
nen en v1·ouwen in ka ntoren verschi llende 
bepalingen de r Arbe idswet 1919 in werking 
treden . S. 884. 8 Mei. Blz. 232. 

- Besluit tot vaststelling van het t ijdstip, 
waarop de artikelen II en IV der wet van 
20 Mei 1922, S. 364, tot wijziging der Ar
beidswet 1919 in werking treden. 

S. 885. 8 Mei . Blz. 233. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (A,·beidswet 

1919 artt. 1 en 68). - D e mià.delen, voor
zoover zij berusten op een opvatting van het 
telastegelegde en bewezene, welke geen be
vestigin(I' vindt in 's kantomec hters bij, het 
beroepen vonnis verrichte feitelijke vaststel
l ingen, ,nissen feitelijken grondslag terwijl, 
indien zij mochten betoogen, dat in 'dat von
nis niet op den r,rondslag der t.l .l. zou zijn 
beslist, zij krachtens art. 99, lid 2 W et R . 0. , 
niet in eassatie kunnen worden onderzocht. 
[Adv .-Gen. Wijnveldt begeeft zich in de 
vraag of de dagv. beantwoo,·dt aan de 
eischen van art. 261 Sv. welke vraag hij be
vestigend beantwoordt .] -- H et be,·oep van 
req. op a,·t. 1, 2e l id, a j 0

• het .l e lid, ader 
Arb eidsu;et 1919 ten betooge, dat de werk
zaan,heden als de in de t.l.l . bedoelde [ be
a;,ijfswerkzaa,nheden in een onderne,ning tot 
bewaring en ,·einiging van granen] niet val 
len onder arbeid in den zin de,· Arbeidswet 
1919, kan he,n niet baten, daar dit 2e lid, a 
niet zoo is te ver,,taan, als zo·ude elke han
d eling t. a. v. een landbo"wproduct , welke 
niet onde,· de strikte omschrijving van dit 
l id 1:alt, als we1·kzaa1nheid in een onder
neming van landbouw moeten woa·den be
schouwd. - A n,btslwlve: H et vonnis be
hoort, wat de qualif-icatie en stm,foplegging 
betreft, te worden vernietigd, daa,· de over
t,·eding is gepleegd ten opzichte van 2 per
sonen, zoodat k,YJ,chtens lid- 4 van a1·t. 83 
A,·beidswet 2 straff en opgelegd hadden mo,·
ten wo,·den. [Dit laatste anders implicite de 
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Adv.-Gen.] Veroordeeling tot twee geld-
boeten. Qualificatie ve,rbeterd. 

Z2 Novernber. 
- Besluit rot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 62, eerste lid, en tweede lid, onder 
a, 68, elfde lid , en 91 der Arbeidswet 1919. 
(,,Rusttijdbesluit voor volwassen koffiehuis
en hotelpersoneel 1937".) 

S . 863. 7 December. Blz. 608. 
- Besluit rot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 59, 62, eerste lid, tweede lid, onder 
c, en vierde lid, en 68, elfde I id, der Ar
be id wet 1919, - (,,Wei•Ktijdenbesluit voor 
Jeugd ige personen, werkzaam in koffiehuizen 
en hotels 1937".) 

S. 864. 7 December. Blz. 610. 
- Besluit rot vaststell ing van het tijdstip, 

waarop met betrekking tot a rbe id in koffie
huizen en hotels verschillende bepalingen 
der Arbeidswet 1919 in werking treden. 

S . 894. 7 December. Blz. 611. 
Armenwet. 
- Koninkl ijk besluit ( Armenwet a,·t . 40.) -

Voor toepassing van art. 40 bestaat geen 
reden in een geval, waa,·in den armlastige, 
van C. naar L. verhuisd, te C. steun was 
geweigerd, daar deze omstandigheid niet als 
invloed in den zin der Armenwet kan wor
den aangemerkt; evenmin kan als zoodanig 
worden beschouwd het feit, dat hij van het 
plaatsel ijk c1-isis-comité te C. t e,· bestrijding 
van de verhuiskosten gehe,el buiten mede
weten van het gemeentebestuur of het bu
reau voo,· maatschappelijk hulpbetoon een 
bedrag heeft ontvangen. 25 Januari. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Armenwet 
art. 61. ) - V erzoek tot verhaal van kosten 
van armenverzorging . Niet-ontv.verkl. van 
het beroep, omdat de termijn van tweemaal 
vier weken is ove,·schreden. 1 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Armenw,et art. 23.J -
T erecht hebben Ged. Staten machti ging ge
weigerd aan de gemeentelijke I nstelling voor 
maatschappelijken steun tot storting van een 
kap·itaal à fonds perdu in de kas van het 
plaatselijk B orgstellingsfonds, daar deze .~tor
ting zou ne&rkomen op het doen toekomen 
van onde,·steuning bij wege van boi·gstelling 
aan de daa1·voor in aannie,·king komende 
personen op een wijze, die wet en regl ement 
niet kennen, aangezien omtrent het inwilli
gen van ve,·zoe ken om borgstelling niet door 
het bestuur der Instelling doch door de or
ganen van het Fonds zou worden beslist. 

19 Februari. 
- Koninklijk besluit . ( Armenwet art. /W.) -

Reglement voor het burgerlijk armb estuur. 
E en wijziging, ten doel hebbende oin de 
politieke partijen, in den gemeenteraad aan
wezig, ,evenredig in het burgerlijk armbe
stuur t e doen vertegenwoordigen, dreigt de 
belangen van het bu,·gerlijk armbestuur ern
stig te zullen schaden. 25 Februari. 

- Koninklijk besluit, (Armenwet art. 40.) -
T erecht is a,·t. 40 2e_ lid toegepast, nu de 
burgemeester had kunnen begrijpen, dat de 
verhuizing van het gezin de kansen van den 
arrnlastige on, zelf vooi· zijn gezin te kunnen 
zorgen en buiten ondersteuning te blijven 
geenszins zou doen stijgen, terwijl ook ove-

rigens voo,· de vm·huizing geen geldige ,·eden 
we-rd aangevoerd. I n die omstandigheden 
moet het bevordei·en door dien burgemees
te,· van de bekostiging van de verhuizing uit 
de kas van het burgerlijk armbestuur worden 
aangemerkt als invlo ed, bedoeld in art. 40. 

26 Februari. 
- K oninklijk besluit. (Ar,nenw.et art. 39.) -

W el is in het rechterlijk vonnis (een "bevel" 
als in art. 18 der wet van 27 April 1884 
S . 96 bedoeld) niet alleen de plaatsing van 
den patiënt in een krankzinnigengesticht be
volen, doch tevens gelast, dat hij ter be
schikking der· regeering zal worden gesteld 
,,ten einde van harentwege te worden vci·
pleegd", doch dit laatste ziet op de in het 
Se l id van art. 31 W. v . S. bedoelde ter be
schikkingstelling, waaraan eerst na afloop 
van dJen à:uur van de bij het vonnis bevolen 
plaatsing in het gesticht uitvoering kan 
worden gegeven. - Uit die woorden valt niet 
af te leiden, dat de verplegingskosten door 
het rijk moeten worden gedragen. D erhalve 
is de gemeente, waar de patiënt ten tijde 
van het vonnis woonplaats had, voor die 
kosten aansprakelijk. 26 Februari. 

- K oninklijk besluit . (Armenwet art. 40.) -
W el he.eft het burgerlijk armbest'uur t e H . 
aan den armlastige ondersteuning verstrekt 
om hem in staat te st ell en met zijn gezin 
naai· L. te verhuizen, doch nu deze onder
steuning is verst,·ekt, nadat de armlastige 
een verzoek daartoe tot het armbestuur hail 
gericht onder overlegging van een brief van 
zijn broer, waarin deze laatste, die een steen
houwerij te L . heeft , berichtte dat zijn broer 
bij h.em de gelegenheid kon krijgen tegen 
provisie te reizen en andere werkzaa,nheden 
te vei-richten tegen l oon, kan niet .worden 
gezegd, dat het armbestuur op de komst var, 
den a1·mlastige te L. zoodanigen invloed 
heef t uitgeoefend, dat er aanleiding zou zijn 
voor toepassing van art. 40 2e lid. 

6 Maart. 
- K oninklijk besluit. (A.i·menwet a,·t. S9bis.) 

- D e vraag, of het ve.rblij f van d.en betrok-
kene te Z. , waar hij in dienstbetrekking was 
en vanwaar hij om onbekende redenen is 
ve,·trokken, een meer duu1'Zaam ka,·akter 
had dan dat te D., waar hij na eenige dagen 
zwe1'Vens ten huize zijner ouders onderdak 
had verkregen, is niet tell' zake dienende , nu 
vasts'taat, dat betrokkene ten tijde zijner op
ne,ning in een ziekeninrichting geen hoofd
verblijf ,neer had te Z ., IPJ01·dat hij blijkens 
de stukken deze gemeente kennelijk voorgoed 
had verlaten . 8 April. 

- K oninklijk besluit. ( Arnienwet art. 39.) -
De echtgenoote van iemand, ,net verlof uit 
Ned.-lndië hier t e lande vertoevende, wordt 
tijdens dat verlof ki·achtens rechterlijke 
machtiging opgenomen in een krankzinnigen
gesticht. D e man van patiente vertoefde 
tijdens zijn ve,·lof dan hier, dan daar, en 
had bij zijn te K. wonenden vader, waar hij 
ook nu en dan ve,rbleef sl echts een brief 
adres. Onde,· deze omstandigheden kan geen 
gem eente worden aangewezen als woon
plaats in den zin van art. 39. 15 April. 

- K oninklijk besluit. (Ar,nenwe t art. 40.) -
W el hebben B. en W . van Z. den armlastige 
een ondersteuning toege kend van / 5.50 per 
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week gedurende de eerste drie maanden na 
zijn vert,·ek uit deze gemeente, doch zulks 
kan niet worden beschouwd als invloed door 
dit college op zijn ko1nst te A ., in den zin 
van a,·t. 40, aangezien deze onde,·steuning 
hem is ve,·leend op zijn uitdrukkelijk ver
zoek in de geenszins onaanne1nelijke ve,·wach
ting, dat hij gedurende dien tijd e,,· in zou 
slagen, met behulp van het hem van parti
culie,·e zijde ve1"St1·ekt bewrijfskapitaal te A. 
zich en zijn gezin een bestaan te ve1'Schaffen, 
welke wijze van ondlrsteuning niet uitging 
boven het bepaalde bij art. 29 l e lid der wet. 

16 April. 
- Koninklijk besluit. (A.1·1nenwet art. 23.) -

T en onrechte hebben Ged. Staten geweigerd 
go ed te keuren den verkoop van Grootboek
inschrijvingen en het beleggen van de daar
voor vtrijgekomen bed!ragen in gemecntelee
ningen, ni, de nieuwe belegging niet 1ninder 
solide zal zijn dan de bestaande. T egeno·oer 
het bezwaar van Ged. Staten, dat bij ge
nieenteleeningen de mogelijkheid van con
versie steeds bestaat en aan het l eenen op 
schuldbekentenis op naam het bezwaa,· ver
bonden is, dat 1nen daardoor een incourant 
stuk verkrijgt, staat het aan Grootboekin
schrijvingen verbond.en nadeel, dat de hoofd
som niet opeischbaar, noch à pa,·i aflos
baar is . 23 April. 

- Koninklijk besluit. (Ar,nenwet art. 40.) -
Voor toepassing van art. 40 zijn geen ter
men, ni, mag worden aangenomen, dat de 
verhuizing van het behoeftig echtpaa,· naar 
de geboo,·teplaats van den man, waar het op 
zijn ouden dag steun, zij het wellicht niet in 
de eerste plaats geldelij ken steun, van de 
famil ie mocht tegen,oet zien, niet onredelijk 
was en het verstrekken van de verhuiskosten 
door het burgerlijk armbestuur wel verant
woord 11iocht he eten, ook al zo" dat a,·m
bestu,,,· hebben kunnen weten, dat de kans 
op de noodzakelijkheid van onde,·ste"ning 
van het echtpaar door het b"1·gerlij k arm
best"ur elders vrij groot was. 3 M ei. 

- Koninklijk beslitit . (Armenwet art. 39bis.) 
- T erecht hebben Ged. Staten toegepast art. 
39bis Se lid in het geval, dat aan een dag
dienstbode, die hoofdverblijf had ten huize 
harer elders wonende ouders, zij het ook, dat 
zij éémnaal per week ten h"ize van haa,· 
werkgever placht te overnachten, ten, h"ize 
van dien werkgever een ongeval is over
kom en; dit hoo fdve,·ölijf moet als "nieer 
ditit1·zaam, verblijf" in d e n zin der wet wor
den aangemerkt. - Noch "it de woorden, 
noch "it de geschiedenis der wet kan worden 
afgeleid, dat de toepassing van art. 39bis tot 
ve,·keersongevallen zo" moeten worden be
perkt. 5 M ei. 

- Koninklijk beslu·it. (Armenwet art. 15.) -
De bewoordingen noch de st1·ekking van a,·t. 
15 verzetten zich e,· tegen, dat B. en lV. hun 
toestemn,ing tot het houden de,· coll ecte 
beperken uitsluitend tot collecteeren op de 
openba,·e straat, derhalve niet aan de wo
ningen de,· ingezetenen. 25 M ei. 

- Koninklijk besliti t. ( Armenwet art. 40.) -
Wel heef t het ge1neentebest"ur de verhuis
kosten van het gezin van den a,·me betaald, 
doch zulks is geschied op diens verzoek, daar 
hij zijn gezin gedurende zijne verpleging in 

een sanatori"m wenschte te zien onde.rge
bracht bij familiel eden elders. H et was toe
laatbaar, dat het genieentebestui11· aan dit 
niet onredelijk verlangen van den ar-m e hee jt 
voldaan, al was de kans groot , dat het gezin 
vroeger of late,· in de nieuwe verblijfplaat.~ 
in noorUijdend.en to es tand zou komen te ver
keeren,. Een geval van "afschuiving" doet 
zich hier dus niet voo,·. 7 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Arnienwet art. 40.) -
Een geval van "afschuiving" doet zich voor, 
nu het bestuur van den gemeentelijken 
dienst niet hee ft volstaan 1net de verhuizings
kosten van den armlastige te betalen, maar 
hem een uitkeering in eens heeft gedaan 
van f 250, welke, behalve tot bestrijding van 
de ve,·huiskosten, diende voo,· alle,·l ei doel
einden, die wel beoogden den annlastige 
aan een broodwinning te helpen, doch bij de 
beoo,·deeling waarvan niet uit het oog moet 
worden verloren, dat het hier betrof een 
poging 01n een arme een bestaan te ve,·
schaf fen in eene andere gemeente, waarbij 
het risico van het niet slagen van deze po
ging op die gemeente werd afgewenteld. 

18 Juni. 
- K oninklijk besluit. ( A 1·1nenwet art. 39.) -

De ge,neente, die ingevolge art. 39, zooals 
dat vóór de wet van 27 Juni 1935, S. 379, 
luidde, tot betaling de,· verpleegkosten is 
gehouden, blijft met die betaling ook na 
invoering van bedoelde wet belast, daa,· uit 
geen bepaling die,· wet volgt , dat zij mede 
zou st,·ekken, 01n in ,·eeds bestaande ve,·
plichtingen verandering te bnngen. 22 J uni. 

- Koninkl,ijk besluit . ( Arrrnenwet a,·t. 39bis) . 
- Onde,· het licht van de toelichting en op 
grond van het onderling ve1·band van het 
le lid en den laatsten, zin van het Se lid 
m.oet worden aamgenomen" dat van toepas
sing van art. 39bis sl echts dàn sprake be
hoort te zijn, ingeval van de opneming van 
den arme in de zie ken inrichting af de ver
pleging geschiedt op kosten van de gemeente 
of van eene aldaar gevestigde burgerlijke 
instelling. 14 Juli. 

- Koninklijk besluit. ( Annenwet Art. 39bis.) 
- E en woonwagenbewone,·, die in de win-
tennaanden steeds in eene bepaalde ge,neen
te ve,·blijf houdt en gedu,·ende het overig 
deel van het jaar trekkende is , doch daarbij 
in het bevolkings,·egister van die bepaalde 
gemeente blijft ingesch11even staan, kan voo,· 
de toepassing van art . 39bis geacht worden 
in bedoelde ge,neente meer duurzaarn ve,·
blijf te houdJen. 14 October. 

- A,·rest van den Hoogen Raad. (Armenwet 
artt. 28, 63 , 69.) - D e Rechtb. heeft zeer 
zeke,· onderzocht en beslist de vraag, -0f de 
ondersteunde zich het noodzakelijk levens
onde,·houd kon verschaffen. I n zooverre mist 
de grief van het middel feitelijken grond
slag . De R echtb. heeft kl,aarblijkelijk willen 
te kennen geven dat bedoelde vrouw als eene 
arme in den zin der Armenwet was aan te 
m erken. - Bij een verhaal als hie,· aanwezig 
bestaat voor een onderzoek naar het bestaan 
van de 011,standigheid als in art. 28 bedoel.il 
(verzoek aan anderen) slechts aanleiding 
indien bij de behandeling van het verzet 
(a,·t. 69) dat bestaan wordt betwist. Nu van 
zoodanige betwis ting niets blijkt, kunnen 
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het achte,·wege laten van dat onderzoek en 
het ontbreken van eene uitdrukkelijke be
slissing 011itrent dit punt den ,·echter niet 
11,et grond worden verweten. - Proc.-Gen. 
B esier: Onbeperkte toepassing van art. 28 
heeft de wetgever in een geval, waa,·in zon
de ,· gevaa,· voo,· het l even of de gezondheid 
van den behoeftige geen uitstel mogelijk is, 
niet gewild. 25 October. 

- Koninklijk besluit. (Arm enwet A,·t. 39.) -
H et nieuwe tweede lid van a,·t. 39 is niet 
van t.o epassing ten aanzien van voogdijkin
deren, die opgenomen zijn krachtens eene 
nchterlijke machtiging van vóór het inwer
kingt·reden de,· wet van 27 Juni 1935, S. 
379. De1·hal ve blijven de kosten van verple
ging van zoodanige voogdijkinderen ook na 
hun 1neerde1·ja1-igwording ten laste van de 
gemeente, waa,• de vereeniging, die de voog
dij uitoefende, is gevestigd. 20 N ove:rnbe,·. 

- K oninklijk besluit. ( A,·m enwet A,·t. 40). -
Een geval , als bedoeld in art . 40, do.et zich 
voor, waar de secreta,·is-penningmeester van 

· het burg erl,ijk armbestuur, al hee ft hij geen 
ve,·bindenme toezegging gedaan, toch, doo,· 
aan den vader van de armlastige te verkla
ren dat e,· tegen zijn voorstel om de arm
lastige nog gedurende 2 of 3 maanden te 
steunen geen tegenkanting bestond en hij 
het m et alle kracht zou verdedig en, op d e 
wilsvorming van den vader invloed hee ft 
geoefend om een woning elde,·s voor de arni
lastige te hu,·en, in ve,·band waa,-mede deze 
bewogen is naa,· elders te verhuizen. 

23 November. 
- K oninklijk beslui t. ( A,·menwet A,·t. 39 bis) . 

- Nu de patiënte op 11 Maa,·t uit hare be-
trekking van inwonende dienstbode in d e 
ge,neente Z , is ontslagen, op welken datum 
zij door haar werkgever naar hare elders 
wonende ouders is vervoe,·d, verbond na haar 
ve,·t,·ek uit de gem eente Z. geen enkele. band 
haar m ee,· met die gemeente, zoodat van een 
hoofd- of een m ee,· duurzaam verblijf van de 
patiënte in de gem eente Z, ten tijde van 
haar op1Mming in een zie kenhiûs elde,rs op 
16 Maa,·t niet kan worden gesproken. 

25 No vem ber. 
- K oninklijk beslui t . (Armenwet A,·t , 40) . -

E en geval als bedoeld in art. 40 doet zich 
niet voo,·, nu weliswaar het gem eentebestuur 
van A . aan den arnilastige de kosten van 
ve,·huizing naa,· L, en een bed,·ag voor wo
ninghuur aldaar hee ft ve,·schaft, doch zulks 
is geschied op uitdrukkelijk ve,·zoek van den 
ondersteunde en nadat aan het ge,neente
bestuur, 1nede door een desbet,·effende ver
klaring van den gemeentea,·ts, was gebleken 
dat de gezondheidstoestand van den betrok
kene zijn terug keer naar de p1·ovincie van 
herkomst wenschel ijk maakte. 25 No vember. 

- Koninklijk besluit . (Armenwet Art. 39), -
Aan het feit , dat d e 1ninde1·jarige krank
zinnige, toen de rechterl ijke machtiging werd 
aangevraagd, ingevolge a,·t. 78 B . W . woon
plaats had in de gemeente A., kan niet 
afdoen de omstandigheid, dat de patiënt, 
vóórdat zijn vader de gemeente B, ,netter
woon ve,·l iet, aanvankelijk werd opgeno11,en 
in een "aang ewezen inrichting", zulks te 
minde,· omdat te,· zake van deze opneming 
geen ve,·klaring, als bedoeld in art. 39 4e 

lid, was gedaan doo,· een door de Kroon aan
gewezen d eskundige . 7 Decem be,·. 

- K oninklijk besluit. (Armenwet A,·t. 40.) -
E en geval als bedoeld in a,·t. 40 doet zich 
niet voor, waar de behoeft ige wel door de 
ge11,eentel ij ke instell ing voor maatschappe
l ij ken steun in de gelegenheid is gesteld 
naa,· elde ,·s te ve,·huizen, doch niet is aan
getoond, dat die instelling op onto elaatbare 
wijze op het vert,·ek van het gezin naar 
elders zou hebben aangestuurd en veel eer 
moet worden aangenomen, dat het in de 
eerste plaats, zoo niet uitsluitend, het aan 
den behoeft ige gegeven geneeskundig advies, 
zich elden te vestigen, is gewees t, dat hem 
tot ve,·hi,izing hee ft bewogen. 9 Decew,ber. 

- K oninklijk besluit . (Armenwet Art. 39.) -
Gel et op de gees telijke ontwikkeling van den 
patiënt, die op kinde,·lijken lee f tijd is blijven 
staan, en in verband m et het f eit, dat hij in 
1935 ui t een kmnkzinnigengesticht als niet
herst eld is ontslagen, is er niet voldoende 
g,·ond orn aan te nemen, dat Mj bij zijne 
terug komst ten huize van zijne moeder te A, 
het voo,·nemen zou heb ben gehad aldaa,· zijn 
hoofdve,·blijf te ves tigen, znodat A. niet kan 
worden aangewezen als woonplaats in den 
zin van het B . W ., toen in 1937 de rechter
lijke wiachtiging o,n he,n opnieuw in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen werd aan
gevraagd. 16 Dece,nbe,·. 

- K oninklijk besluit. (Arnienwet Art. 15.) -
Aan een ve,·eeniging als " Z onnestraal", 
welke een zoo uitne,nend belang als de be
strijding der tuberculose behartigt, behoo,·t 
toeste1n1ning tot het houden van openbare 
inzamelingen slechts dan te worden gewei
gerd, indien gewichtige redenen zich tegen 
het ve,·leenen daarvan zouden verzetten; als 
zoodanig kan niet gelden de omstandigheid, 
dat in dezelfde gemeente reeds wordt gecol
l ecteerd door het "G,·oene Kruis", al moge 
deze ve,·eeniging het alge,neen belang de,· 
tube,·culosebeatrijding te,· plaatse op ruim 
voldoende wij ze en volgens den blijkba,·en 
wensch der ingezetenen behartigen . 

16 Decem ber. 
- Konin klijk besluit. (Armenwet Art. 40). - 

De 01nstandigheid, dat aan den armlastige 
aanvankelijk geen, en daarna een te geringe, 
ondersteuning is toegekend, kan niet worden 
aange,nerkt als invloed in den zin 11an art. 
40 op diens vertrek itit d e gemeente. - Ook 
de uitbet·aling van een bedrag ineens voor 
drie ,naanden steun en een bedmg vour ver
hui.,kosten kan niet als zoodanige invloed 
worden aange,ne,·kt, aangezien die bedragen 
aan den armlastige zijn verstrekt op diens 
uitdrukkelijk verzoek in verband m et zijn 
wensch naar een andere gerneente te ,ve1·
huizen. 23 December. 

Auteur~wet. 
- Arrest van .den H oogen Raad. ( Auteurswet 

art . 10.) - De vraag, of een werk, wil het 
vatbaar zijn voor auteursrecht volgens de 
Auteurswet 1912, eenige letbe1·kundige, we
tenschap-pelijke of artistieke waa,·de nioet 
bezitten, ,noet ontkennend worden beant
woo,·d voor al die gevallen, waarin de wet 
zelf we,·ken stempelt tot "werken van letter
kunde, wetenschap of kunst'' zonder eenigen 
eisoh te stell en betreffende de waa1rde of 
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beteekenis der werken. - Derhalve zijn, in
gevolge art . 10 aanhef en onder 1° van ge
noemde wet, alle boeken, brochures, nieuws
bladen, tij<Zschriften, en all e andere geschrif
ten - voorzoover deze niet onder de uitzon
deringen van art . 11 vallen - vatbaa,· voor 
auteursrecht, ook al m issen zij elke letterkun
dig e, wetenschappelij ke of artistieke waarde. 

1 N ove,nbe,·. 
Bankwet. 
- Wet tot verlenging en wijzig ing van het 

aan de N ederl andsche B ank verleende oc
trooi. S. 400. 2 F ebruari . Blz. 20. 

- Besluit ter bekendma king van den tekst der 
bepalingen, waaronder de Nederl a ndsche 
Bank gerechtigd is a ls c irculatiebank werk
zaam te zij n. S. 401. 1 Maart . Rl z. 184. 

Begrootlngen en rekenin gen. 
H uis der K oningin. 

- Wet tot vaststelling va n het eerste hoo fd
stuk der Rijksbegroot ing voor het dienstjaar 
1938. S. 3102. 16 December . Blz. 690. 

H oo ge coll eges van staat. 
- Wet tot vaststelling van het tweede hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1938. S. 3101. 16 D ecember. Blz. 690. 

- Wet tot wijzig ing van het tweede hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het di enstjaar 
1936. S. 3103. 31 December. Blz. 690. 

Buitenlandsche Zaken . 
- Wet tot vaststelling van het derde hoofd

stuk der Rijksbegroot ing voor het dienstj aar 
1937 . S. 3140. 19 Maart. Blz. 398. 

- Wet tot wijziging van het derde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1936 . 

S. 3141. 16 December. Bl z. 691. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van het 

derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. (Inte rnationale control e 
tot het tegengaan van toevoer van wapen
tui g en vrijwilli gers naar Spanje. ) 

S . 3142. 27 December . Bl z. 691. 

J usti tie. 
- Wet tot va tstelling van het vierde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst jaar 
1937. S. 3200. 5 Maart. Blz. 398. 

- Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 1936. 

S. 3201. 3 December. B lz. 580. 
- W e t, houdende w ijzig in g van he t vi e rde 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor hei 
dienstj aar 1936. 

S . 3202. 31 December. Bl z. 691. 
- Besluit, waarbij met toepass ing van a rtikel 

24 der Comptabilite itswet 1927, S. 259, res
t anten op enkele artikelen van het IVe 
Hoofdstuk der R ij ksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige ar t ikelen van het IVe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3280. 16 December. Bl z. 691. 

Binnenlandsche Zaken. 
- Wet tot vaststelling va n het vijfde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3300. 8 Maart. Blz. 398. 

- Wet, houdende vaststelling va n de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafi e en Telefonie voor het di enstjaar 
1937. S. 3301. 8 Maart. Blz. 399. 

- Wet tot wijzig ing en verhooging van he t 
vijfde hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor 
het dienstj aa r 1936. 

S . 3302. 8 Apr il. Blz. 399. 
- Wet tot verhoog ing van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Algemeene La ndsdruk
ker ij voor he t dienstj aar 1937. 

S . 3303. 3 December. Blz. 580. 
- Wet tot wijzig ing van de begrooting van 

de Ontvangsten en Uitgaven van h et Al
gemeen Burgerlij k P ens ioenfonds voor het 
di enstjaar 1937. 

S. 3304. 3 December. Blz. 580. 
- Wet tot vaststelli ng van de beg1·oot ing van 

de ontvangsten en ui tgaven van het Alge
meen B urgerlij k P ensioenfonds voor het 
d ienstjaar 1938. 

S . 3305. 27 December. Blz. 691. 
- W et tot vaststell ing van de begrooting van 

het Staa tsbed rijf der Al gemeene L andsdruk
kerij voor het dienstjaar 1938 . ' 

S. 3306. 27 December. Blz. 691. 
- Wet tot wij zig ing en verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooti ng voor 
het d ienst jaar 1936. 

S . 3307. 31 December. Blz. 691. 
- Beslu it, ho udende aanwijzing van overschot

ten op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Posterij en, Telegraf ie en 
Telefonie voor het dienstjaa r 1936, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kred ieten voor het d ienstjaar 1937. 

S. 3380. 12 October . Blz. 580. 
- Besluit, waarbij met toepa sing van .artikel 

24 der Comptabili teitswet, S . 1927, 0
• 25 !> . 

re tanten op enkele artikelen van het V de 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan over
eenkomsti ge artikelen van het Vde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaa r 
1937. S. 3381. 31 DecembAr. R 1~ . '.!~1. 

Onderwijs, K unsten en W etenschappen. 
- Wet tot vaststelling van het zesde hoofd

stuk (Departement va n Onderwij s, Kunsten 
en Wetenschappen ) der R ij ksbegrooting voor 
het dienstj aar 1937. 

S . 3340. 19 Maart. Blz. 3g9_ 
- Wet tot wijziging van het zesde hoofdstuk 

(Depar tement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ) der R ijksbegrooting voor 
het dienst jaar 1936. 

S. 3341. 9 December. BI ~ 691. 
- Wet tot wijzi g ing en verhoog ing van het 

zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en W etenschappen) der Rijks
begrooting voor het dienst jaa r 1937. 

S. 3342. 31 December. B lz. 691 . 
- Wet tot wijzig ing van het zesde hoofdstuk 

(Departement va n Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha ppen ) der Rijksbegroot ing voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3343. 31 December. Blz. 691 
- Beslu it, waarbij met toepassing van artikeÏ 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele arti kei en van het Vlde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
di enstjaar 1936 worden toegevoegd aan over-
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eenkomstige artikelen van het VIde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3390. 31 December. Blz. 692. 

Financiën. 
- Wet tot vaststelling van het zevende hoofd

stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1937. S. 3400. 4 Maart. Blz. 399. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Werk
loosheidssubsidiefonds voor het dienstjaar 
1937. S. 3401. 4 Maart. Blz. 399. 

- Wet tot vaststelling van het slot der alge
meene rekening van Rijksontvangsten en 
-uitgaven, het slot der rekeningen, bedoeld 
in artikel 87, derde :id, en het slot der 
rekeningen van takken van Rijksdienst, be
doeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet 
1927, S. 259, over het dienstjaar 1934. 

S. 3402. 8 April. Blz. 399. 
- Wet tot verhooging van het zevende Hoofd

stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1937. (Verhooging crediet voor werk
verruiming.) S. 3403. 22 April. Blz. 399. 

- Wet tot wijziging van het zevende hoofd, 
stuk A der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1936. 

S. 3404. 
- Wet tot wijziging 

begrooting van het 
het dienstjaar 1936. 

3 December. Blz. 580. 
en verhooging van de 
Staatsmuntbedrijf voor 

S. 3405. 3 December. Blz. 580. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1935/1936 en 
tot nadere bepaling van den termijn van 
afsluiting van den dienst van het Gemeente
fonds voor dat begrootingsjaar. 

S. 3406. 3 December. Blz. 580. 
-- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 3407. 3 December. Blz. 580. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
h et Werkloosheidssubsidiefonds voor het 
dienstjaar 1936. 

S . 3408. 9 December. Blz. 692. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1938. S. 3409. 16 December. Bl-z. 692. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3410. 16 December. Blz. 692. 
- W et tot vaststelli ng van het zevende hoofd

stuk A der R ijksbegrooting voor het dienst
jaar 1938. 

S. 3411. 16 December. 
- Wet tot vaststelling van het 

hoofdstuk der Rijksbegrooting 
dienstjaar 1938. 

Blz. 692. 
dertiende 
voor het 

S. 3412. 16 December. Blz. 692. 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 
· S. 3413. 16 December. Blz. 692. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1938. 

S. 3414. 16 December. Blz. 692. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1938/19 39 . 

S. 3415. 16 December. Blz. 692. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 3416. 31 December. Blz. 692. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooti.1g voor het 
dienstjaar 1936, worden toegevoegd .aan de 
overeenkomstige artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3480. 31 December. l3lz. 692. 
Defensie . 

- Wet tot vaststelling van het achtste hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3500. 1 Maart. Blz. 399. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting rnn 
ontvangsten en uitgaven van het Defensie
fonds voor het dienstjaar 1937. 

S . 3501. 1 Maart. Blz. 399. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1937. 

S. 3502. 1 Maart. Blz. 400. 
- W et tot vaststelling van de begrooting va11 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3503. 1 Maart. Blz. 400. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

ontvangsten en uitgaven van het Defensie
fonds voor het dienstjaar 1936. 

S . 3504. 3 December. Blz. 580. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3505. 31 December. Blz. 693. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der A1·tillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 3506. 31 December. Blz. 693. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S . 3507. 31 December. Blz. 693. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet 1928, S. 249, restanten 
op en kele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1936 worden toegevoegd 
aan overeenkomstige artikelen van de be
grooting van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1937. 

S. 3580. 16 October. Blz. 581. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan ge
lijksoortige artikelen van het VIIIe Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3581. 19 October. Blz. 581. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1 927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van de begrooting 
van het Dofensiefonds voor het dienst jaar 
1936 worden toegevoegd aan gelijksoortige 
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artikelen van de begrooting van het De
fen iefonds voor het dienstjaar 1937. 

S . 3582. 6 December. Blz. 693. 
Waterstaat . 

- Wet tot vaststell ing van het negende hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3540. 19 Maart. Blz. 400. 

- Wet tot vaststelling van de begroot ing van 
inkomsten en uitgaven van het Verkeer · 
fond voor het dienstjaar 1937. 

S. 3541. 20 Maart. Blz. 400. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds• voor het dienstjaar 1937. 

S. 3542. 20 Maart. Blz. 400. 
- Wet, houdende vast.stelling van de be_ç-roo

ting van het StaatsvisschershavenbedriJf te 
IJm uiden voor het di enstjaar 1937. 

S. 3543. 20 Maart. Blz. 400. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Verkeers
fonds voor het dienstjaar 1937. (Stichting 

ationaal Luchtvaartlaboratorium.) 
S. 3544. 3 De ember. Blz. 580. 

- Wet tot wijziging van het negend_e ho?fd. 
stuk der Rijksbegrooting voor het d1 enstiaa r 
1937. (Stichting ationaa l Luchtvaartlabo
ratorium.) 

S. 3545. 3 December. Blz. 581. 
- Wet tot wijziging en ve rhooging van de 

begrooting van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 3546. 3 December. Bl z. 581. 
-- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 3547. 3 December. Blz. 581. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Verkeersfonds voor het dienstjaar 1937. 
(Deelnem ing in het kapitaa l van de N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen.) 

S. 3548. 3 De ember. Bl z. 581. 
- Wet tot vaststell ing van de begrooting van 

het Staatsvisschershavenbedrijf te IJ mui den 
voor het dienstjaar 1938. 

S. 3549 . 27 December. Bl z. 693. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van uitgaven van het Verke".rs
fonds voor het dienstjaar 1937. (Deelnemmg 
in preferent kapitaal der . V. Stoomvaart
maat cha ppij Zeeland.) 

S . 3550. 31 December. Bl z. 693. 
- Wet tot wijziging en verhoogi ng van de 

begrooting van inkomsten en. uitg.aven van 
het Zuiderzeefonds voor het d1enstiaar 1936. 

S. 3551. 31 December. Blz. 693. 
- Wet tot wijzi ging en verhoog_ing van de 

begrooting van inkomsten en_ t11t1pven van 
h t Verkeersfonds voor het d1 enstJaat· 1936. 

S. 3552. 31 December. Blz. 693. 
- Wet tot wijzi ging en verhooging van het 

negende hoofdstuk der Rij ksbegrooti ng voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3553. 31 December. Blz. 693. 
- Besluit houdende aanwijzi ng van een over

schot op de begrooting v_~n uitgave~ van het 
Staatsvis chershavenbed riJf te IJ mu1den voor 
het dienstjaar 1936, hetwelk wordt toege
voegd aan het daarnevens aangegeven kre
diet voor het dienstjaar 1937. 

S. 3590. 23 April. Blz. 400 . 

- Be lui t , waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S . 259, res
tanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting en van de 
begrooting van uitgaven_ van_ het Verkeers
fonds beide voor het d1enstiaar 1936 wor
den U>egevoegd aan de overeenkomstige ar
tikelen van het IXde Hoofdstuk de,· Rijks
begrooting en van de begrooting van uitga
ven van het Verkeersfonds, beide voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3591. 31 December. Blz. 693. 

Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende H oofdstuk der Rij ksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3600. 25 F ebruar i. Blz. 400. 
- Wet tot vaststell ing van het tiende hoofd

stuk der Rij ksb grooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3601. 11 Maart. Blz. 400. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Rijk begrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S . 3602. 8 April. Blz. 400. 
- Wet tot wijzi ging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3603. 16 Deoember. Blz. 693. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936 . 

. 3604. 16 December . Blz. 693. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

óegrooting van inkomsten en uitgaven_ van 
het Landbouw- risisfonds voor het dienst
jaar 1935; nadere bepaling van den termijn 
van indiening van de rekening van het 
Landbouw-Cri i fonds voor dat dienstjaar. 

S. 3605. 16 December. Blz. 694 . 
- Wet tot wijziging van het elfde hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor het dienstiaar 1936. 
S. 3606. 31 December. Blz. 694. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
t iende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3607. 31 December. Blz. 694. 
- Wet tot wijziging en verhoog ing van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven_ van 
het Landbouw-Cris isfonds voor het dienst
jaar 1936. 

S. 3608. 31 December. Blz. 694. 
- Beslui t, waarbij met toepass ing van a rtikel 

24 der Comptabi li teitswet 1927, S. 259, de 
restanten op enkele artikelen van de hoofd
stukken X en XI der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan 
de overeenkomstige artikelen van hoofdstuk 
X der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3680. 31 December. Blz. 694. 
Landbouw en Vissche,·ij. 

- Wet tot vaststelling van het elfde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3700. 5 April. Bl z. 400. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting s- a11 
inkomsten en uitgaven van het Landbouw
Crisisfonds voor het dienstjaar 1937. 

S . 3701. 5 April. Blz. 101. 
Social e Zaken . 

- Wet tot vast.stelling van het twaalfde hoofd 
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S . 3800. 15 Maart. Bl z. 401. 
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- Wet tot w1Jz1gmg en verhooging van het 
twaalfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3801. 31 December. B lz. 694. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

twaalfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3802. 31 December. Blz. 694. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

twaalfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3803 . 31 December. Blz. 694. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, het 
restant op een artikel van Iloo1Tstuk XII 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936 
wordt toegevoegd aan het overeenkomstige 
artikel van Hoofdstuk XII der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1937. 

S . 3880. 31 December. Blz. 694. 

Koloniën. 
- Wet, houdende vaststelling van het derti en

de hoofdstuk der Rijksbegr0oting voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3900. 25 Februari. Blz. 401. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VI van de begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S . 3901. 25 -Februari. Blz. 401. 
-- Wet, houdende wijziging en verhooging vau 

het derti ende hoofdstuk der Rijksbegruoting 
voor het dienstjaar 1936. (Defensieuitgaven 
Nederlandsch-Indië.) 

S. 3902. 1 Maart. Blz. 401 . 
- vVet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
I der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstj aar 1937. 

S. 3903. 2 April. Blz. 401. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
II der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3904. 2 April. Blz. 401. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
III der begrooting van Nederlandsch-Indië 
vool' het dienstjaar 1937. 

S. 3905. 2 April. Blz. 401. 
- Wet, noudende goedkeuring van het besiuit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vast.stelling van Afdeeling 
IIIA der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstj aar 1937. 

S. 3906. 2 April. Blz. 401. 
- Wet, houdende vaststelling van post 3A.4 

van Hoofdstuk II van Afdeeling UIA der 
begroeting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3907. 2 April. Blz. 401. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IIIB der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3908. 2 April. Blz. 402. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IIIC der begrooting van Nederlandsch-Ind,ë 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3909. 2 April. B lz. 402. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IV der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3910. 2 April. Blz. 402. 
- ·wet, houdende vaststelling van de posten 

4.3A tot en met 4.3H van Hoofdstuk II van 
Afdeeling IV der begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3911. 2 April. Blz. 402. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeel ing 
V der begrooting van Nederlandsch-Ind ië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3912. 2 April. Blz. 402. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeel ing 
VA der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het d ienstjaar 1937. 

S . 3913. 2 April. Blz. 402. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-Indië tot vaststell ing van Afdeel ing 
VI der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3914. 2 April. Blz. 402. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIA der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3915. 2 April. Blz. 402. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIB der begrooting van Nederlandsch-In<lië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3916. 2 April. Blz. 402. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststell ing van Afdeeling 
VII der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3917. 2 April. B lz. 402. 
- vVet, houdende vaststelling van post 7.12 

van Hoofdstuk 11 en van de sub-artikelen 
7.3.1.2. en 7.12.1.2. van Hoofdstuk IV van 
Afdeeling VII der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3918. 2 April. Blz. 403. 
- "\,Vet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
VIIA der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3919. 2 April. Blz. 403. 
- Wet, houdende vaststelling van Afdeeling 

VIIB der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3920. 2 April. Blz. 403. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besl uit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-
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landsch-Indië tot vastsrelling van Afdeeling 
VIIC der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3921. 2 April. Blz. 403. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den G:mverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot Yastst;ell ing van Afdeeling 
ViID der begrooting van Nederlaiidsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3922. 2 April. Blz. 403. 
~ Wet, houdendo goedkeuring van het besluit 

van don Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vastsrelling van Afdeeling 
VIIE der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3923. 2 April. Blz. 403. 
- Wet, houdende goedkeuring van het bbsluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indi ë tot vastsrelling van Afdeeling 
VIIF der begrooting van ederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3924. 2 April. Blz. 403. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vastst;elling van Afdeeling 
VIIG der begrooting van Nederlandsch-Ind,ë 
voor het dienstjaar 1937. 

S . 3925. 2 April. Blz. 403. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Nedcr
landsch-Indië tot vastsrelling van Afdeeling 
VIIH der begrooting van Nederlandsch-Indiii 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3926. 2 April. Blz. 403. 
- W et, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndië tot vastsrelling van Afdeeling 
VIII der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3927. 2 April. Blz. 403. 
- Wet, houdende goedkeuring van het bes luit 

van den Gouverneur-Genei-aal van Neder
landsch-Indië tot vastsrelling van Afdeeling 
VII J der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3928. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vastst;ell ing van Afdeel ing 
VIIK der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3929. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Noder
landsch-Indië tot vasts reil ing van Afdeel ing 
VIII der begrooting van Nederlandsch -Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3930. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIIA der begroeting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3931. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vastsrelling van Afdeeling 
IX der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3932. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder-

landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling I van de begrooting van N e
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3933. 2 April. B lz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indîë tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling IV van de begrooting van N e
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S . 3934. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VI van de begrooting van N e
derlandsch-Indië voor het dienstjaa r 1936. 

S. 3935. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvull ing van 
Afdeeling VII van de begrooting van N c
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3936. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Ned<>r
Jandsch-Indië tot vaststelling van de begroo
tingsrekening der gezamenlijke Landsbedrij
ven over het dienstjaar 1933. 

S. 3937. 2 April. Blz. 404. 
- Wet, houdende vastsrelling van de Surinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1937. 
S . 3938. 2 April. Blz. 405. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de koloniale uitgaven en 011t

vangsten voor Suriname over het dienstjaar 
1933. S. 3939 . 2 April. Blz. 405. 

- Wet, houdende wijziging van de Surinaam
sche begrooting voor het dienstjaar 1935. 

S. 3940 . 2 April. Blz. 405. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee beslui

ten van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeel ing III der begrooting van N e
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3941. 8 April. Blz. 405. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijz iging en aanvulling van 
Afdeeling IIIA der begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3942. 8 April. Blz. 405. 
- Wet, houdende goedkeuring van vijf beslui

ten van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wihiging en aanvulling van 
Afdeeling IV der begrooting van Ne
derlandsch-Indiö voor het dienstjaar 1937. 

S. 3943. 8 April. · Blz. 405. 
- ·wet, houdende goedkeuring van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling V der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3944. 8 April. Blz. 405. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VA der begrooting van N e
derl andsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3945. 8 April. Blz. 405. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier beslui 

ten van den Gouverneur-Generaal van Neder
lanclsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
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Afdeeling VI der begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3946. 8 April. Blz. 405. 
- W et, houdende goedkeuring van twee beslui

ten van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VII der begrooting van -eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3947. 8 April. Blz. 405. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee beslui

ten van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VIII der begrooting van Ne
derl andsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S . 3948. 8 April. Blz. 405. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee beslui

ten van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvull ing van 
Afdeeling IX der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3949. 8 April. Blz. 405 . 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van het slot 
der rekening van uitgaven en ontvangsten 
van Nederlandsch-Indië ove1· het dienstjaar 
1933. S. 3950. 3 December. Blz. 694. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de uitgaven en ontvangsten 
voor Suriname over het dienstjaa r 1934. 

S. 3951 . 3 December. Blz. 694. 
- Wet, houdende verhooging van het dertien

de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstj aar 1937. 

S. 3952. 3 December. Blz. ·694. 
- Wet, houdende .goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling III der begrooting van Ne
derlandsch-Ind-ië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3953. 31 December. Blz. 695. 
- Wet, houdende wijziging en verhooging van 

het dertiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3954. 31 December. Blz. 695. 
- Wet, houdende wijziging en verhooging van 

het dertiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 3955. 31 December. Blz. 695. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I der begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3956. 31 December. Blz. 695: 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling II der begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3957. 31 December . Blz. 695. 
- ,vet, houdende goedkeuring van zeven be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeel ing III der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S . 3958. 31 December. Blz. 695. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul-

ling van Afdeeling nIA der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3959. 31 December. Blz. 695. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië onderscheidenlijk tot 
vaststelling en tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling IIID (Zoutwinning) der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3960. 31 December. Blz. 695 . 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IV der begrooting van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S . 3961. 31 December. Blz. 695. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Ind,ë tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VA der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3962. 31 December. Blz. 695. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VI der begrooting van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstj aar 1937. 

S. 3963. 31 December. Blz. 696. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VII der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstj aar 1937. 

S . 3964. 31 December. Blz. 696. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvull ing 
van Afdeeling VIIA der begrooting van N e
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3965. 31 December. Blz. 696. 
- Vv'et, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VII J der begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3966. 31 December. Blz. 696 . 
- W'et, houdende goedkeuring va n het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VIII der begrooting van e
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1937. 

S. 3967. 31 December. Blz. 696. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling IX der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 193ï. 

S. 3968. 31 December. Blz. 696. 
- B esluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet, S. 1927, n°. 259, 
restanten op enkele artikelen van het der
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het dertiende 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3980. 3 Juli . Blz. 480. 
Besmettelijke zlektell. 
-- Wet tot wijziging van de B esmettelij ko

Ziektenwet, S. 1928, n°. 265, zooals die wet 
laatstel ij k is gewijzigd bij de wet van 29 
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November 1935, S. 685 (tot verlaging van 
de openbare uitgaven), alsmede van de wet 
van 6 Mei 1922, S. 272, tot toepassing van 
middelen voor ontsmettings- of zuiverings
doeleinden, zoqals di e wet is gewijzigd bij 
de wet van 29 Juni 1925, S. 308, (tot in
voering van het nieuwe Wetboek van Straf
vordering). 

S. 803. 3 December. Blz. 703. 
Bewakln gsg·ebled·eu. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van 11 Februari 1920, 
S. 65 , tot aanwijzing van bewakingsgebie
den, a ls bedoeld in artikel 1 der wet van 
10 J anuari 1920 (Stbl. n°. 11 ). 

S. 282. 4 Juni. Blz. 151. 
Bisamrat. 
- Besluit tot toepassing van artikel 3 van de 

wet van den 29sten ovember 1930, S. 443, 
houdende bepalingen tot wering en bestrij 
ding van de bisamrat. (,,Bisamratbesluit 
1937.") S. 747. 19 Februari. Blz. 49. 

Bloembollenzlektenwet. 
- Wet, houdende bepalingen ter voorkoming 

en bestrijding van ziekten van bloembol
gewassen en bloembollen. (,,Bloembollen
zieh-tenwet 1937" .) 

S . 639 L . 16 December. Blz. 660. 
Burg. Rechtsvordering. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van 31 J anuari 1908 , S. 
59, tot vaststelling van den a lgemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in de arti
kel en 125b, vierde (oud : derde) lid en 125c, 
vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

S . 240. 25 Januari. Blz. 9. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenon 

maatregel van bestuur ter uitvoering van de 
artikelen 859, 860, 864, 867, 868, 869 en 874 
van het Wetboek van Burgerlijke R ech ts
vordering, van artikel 6 van de wet op het 
Notarisambt en van artikel 24a van het 
Tarief van justitie-kosten en salar issen in 
burgerlijke zaken. 

S. 246. 21 J uli . Blz. 483. 
-- Besluit, houdende den datum van inwer

kingtreding van de Wet van 1 Augustus 
1936, S . 204, tot herziening der voorschriften 
nopens de toelating om kosteloos te proce
deeren . S. 283. 21 Juli . Blz. 422. 

- Wet, houdende aanvulling van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering- met het 
oog op beslag op luchtvaartuigen. 

S. 207. 4 November. Blz. 551. 
Uurg·erlljk ·wetboek. 
- Arrest van den Hoogen Raail. ( B . W. a1·t. 

14; R . 0. art . 88; W et Krankz. ai·t. 41.)
[V-erzoek van den Staat tot verhaal op gel
den van een niet onder cu,·ateele gestelden 
krankzinnige, ve1·pleegd te Venray, die, toen 
hij ( 1 Dece,nber 1921) in het gesticht werd 
opgenomen, woonplaats had te Enschede, 
doch sedert was afgeschreven naar V enray. 
Nadat de kantonrechte,· te Enschede zich 
onbevoegd had verklaard, diende de Staat 
het verzoek in bij het kantongerecht te V en
lo, waarop eveneens on.bevoegd,verklaring 
volgde]. - Buiten het hier niet aanwezige ge
val van het ontstaan van eene afgeleide woon
plaats, kan de eenmaal gevestigde woon
plaats slechts worden verloren door het 

werkelijk wonen in eene andere plaats m et 
den wil aldaa,· voortaan hoofrl,ve1·blij f te heb
ben . Aangeno11ien, dat de krankzinnige zijn 
woning te Ensched,e hee ft verlaten, zoo kan 
zulks niet zijn geschied met den wil die naar 
elders ove,· te brengen, zoodat de gedane 
afschrijving naar Vem·ay wettelijke betee
kenis mist . De krankzinnige moet dus geacht 
worden zijn do1nicilie nog steeds te hebben 
binnen het ressort van den kantonrechter te 
Enschede, zoodat deze zich ten om·echte on
bevoegd hee ft verklaard. - Kantonrechier 
te Enschede aangewezen als de rechter, die 
bevoegd is het bedo elde bevelschrift van ten
uitvoerl egging te geven. 1 November. 

Ca11ltulanten . 
- Besluit tot wijziging van het K;on inklijk 

besluit van 3 April 1936 (Staatsblad n°. 
542), houdende vaststelling van een a lge
meenen maatregel van bestuur ter uitvoering 
van het Capitulantenreglement 1935. 

S. 541. 3 September. Blz. 486. 

Colfoctleve arbcltlsovereenkomsten. 
- Wet tot het algemeen verbindend en het 

onverbindend verklaren van bepalingen van 
collectieve arbe idsoveerenkomsten. (,,Wet op 
het algemeen verbindend en het onverbin
dend verklaren van bepali ngen van co ll ec
tieve arbeidsovereenkomsten".) 

S. 801. 25 Mei . Blz. 218. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar

op de Wet op het algemeen verbindend en 
het onverbindend verklaren van bepalinger, 
van collectieve arbeidsovereenkomsten (wet 
van 25 Mei 1937, S. N°. 801) in werking 
treedt. S. 892. 7 September. Blz. 445. 

Comptabiliteitswet. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 

overdracht, het gebruik en den afstand van 
Staatsgoederen, omtrent ontvangsten en uit
gaven, wel ke door middel van verreken ing 
tot stand komen, a lsmede omtrent ontvang
sten, welke in mindering van ui tgaven wor
den geboekt (,,comptabilite itsbesluit"). 

S. 484. 9 December. Blz. 593. 
Crlslsln voerwet. 
- ,vet tot regeling van den invoer van meta

len schepwerk. 
S. 600. 24 F ebruari . Blz. 37. 

- Wet tot regeling van den invoer van benzol. 
S. 601. 24 F ebruari. Blz. 38. 

- Wet tot regeling van den invoer van zee-
visch. S. 602. 24 F ebruari. Blz. 349. 

- Wet tot regeling van den invoer yan aal 
en paling. S. 603. 24 Februari. Blz. 351. 

- Wet tot regeling van den invoer van chili 
salpeter en natronsalpeter, stikstofhoudende 
kunstmeststoffen , kalkstikstof en ammoniak
water. S. 604 . 24 Februari. Blz. 351. 

- Wet tot regeling van den invoer van super-
fosfaat. S . 606. 24 Februari . Blz. 39. 

- Wet tot regeling van den invoer van toil et-
zeep. S . 606. 24 Februari. Blz. 39. 

- Wet tot regeling van den invoer van on
gesmolten dierlijk wet. 

S. 607. 24 Februari. Blz. 40. 
- Wet tot regeling van den invoer van vlas-

garens. S. 608. 24 Februari. Blz. 41. 
- Wet tot regeli ng van den invoer van benzol. 

S. 609. 24 Februari. B lz. 41. 
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- Wet tot regeling van den invoer van naad
looze buizen. 

S. 610. 24 Februari. Blz. 41. 
- Wet tot regel ing van den invoer van me

taal weefsels. 
S. 611. 24 Februari. Blz. 352. 

- Wet tot regeling van den invoer van rij
wielen, rijwielframes, electrische rijwiellam
pen en rijwielonderdeelen. 

S. 612. 24 Februari. Blz. 352. 
rubberslangstukken. 

S. 613. 24 Februari. Blz. 353. 
- Wet tot regel ing van den invoer van cocos

stukgoederen. S. 614. 24 Februari. Blz. 42. 
- Wet tot regeling van den invoer van water-

glas. S. 615. 24 Februari. Blz. 354. 
- Wet tot regeling van den invoer van on

verglaasde muur. en wandtegels. 
S. 616. 24 Februari. Blz. 42. 

- Wet tot regeling van den invoer van ce-
ment. S. 617. 24 Februari. Blz. 354. 

- Wet tot regeling van den invoer van alle 
brood en alle deeg. 

S. 618. 24 F ebruari. Blz. 355. 
Wet tot regeling van den invoer van 

schroefbouten, schroeven, moeren en steun
materiaal voor vrijleidingen. 

S. 620. 13 Maart. Blz. 355. 
- Wet tot regeling van den invoer van bijten

de potasch en kaliloog. 
S. 621. 13 Maart. Blz. 356. 

- W et tot regeling van den invoer van ver
pakkingsglas, met uitzondering van bemand 
glaswerk. S. 622. 1 3 Maart. Blz. 357. 

- Wet tot regeling van den invoer van benzol. 
S. 623. 13 Maart. Blz. 357. 

- Wet tot regeling van den invoer van on
getwijnde garens van vlas. 

S. 624. 1 3 Maart. Blz. 358. 
- Wet tot regeling van den invoer van super-

fosfaat. S . 625. 13 Maart. Blz. 358. 
- Wet tot regeling van den invoer van ge

isoleerde electriciteitsgeleidingen. 
S. 626 . 13 Maart. Blz. 359. 

- Wet tot 1·egeling van den invoer van vee-
koeken. S. 629. 24 M ei. Blz. 361. 

- Wet tot regeling van den invoer van toi let-
zeep. S . 630. 24 M ei. Blz. 362. 

- Wet tot regeling van den invoer van tr iplex 
en multiplex. S. 631. 24 M ei. Blz. 363. 

- - ~ 7et tot regeling van den invoer van meta
len schepwerk. S . 632. 24 Mei. Blz. 363. 

- Wet tot regel ing van den invoer van naad-
looze buizen. S. 633. 24 M ei. Blz. 364. 

Wet tot rngeling van den invoer van 
kachels, haardkachels, haarden, fornuizen en 
veevoeder kooktoestellen. 

S. 634. 24 Mei. Blz. 364. 
- W et tot regeling van den invoer van boven-

kleeding. S. 635. 24 M ei. Bk 365. 
- Wet tot regeling van den invoer van naai-

garen. S. 636 . 24 Mei. Blz. 366. 
- Wet tot regeling van den invoer van suiker. 

S. 637. 25 Mei. Blz. 366. 
- Wet tot regeling van den invoer van ge

emailleerde gegoten badkuipen, geëmailleer
de, geslagen ijzeren badkuip_en, en geëmail
leerde gegoten closetreservoirs. 

S. 638. 25 Mei. Blz. 367 . 
- Wet tot regeling van den invoer van vleesch 

en si achtpaarden. 
S. 639. 25 Mei. Blz. 367. 

- Wet tot regeling van den invoer van huis
houdelijk glaswerk. 

S. 639 A. 25 Mei. B lz. 368. 
- Wet tot regeling van den invoer van k lom

pen en klompenmakerswerk. 
S. 639 B. 25 Mei. Blz. 369. 

- Wet tot regeling van den invoer var. por~c
lein, fijn en san itair aardewerk en verglaa$
de en onverglaasde muur- en wandtegels. 

S. 639 C. 25 Mei. B lz. 369. 
- Wet tot regeling van den invoer van gres-

buizen. S. 639 D. 25 Mei. Blz. 370. 
- Wet tot 1·egeling van den invoer van papier 

en papierwaren. 
S. 639 E. 4 November. Blz. 568. 

- Wet tot regeling van den invoer van leder. 
S. 639 F. 4 November. Blz. 604. 

- Wet tot rngeling van den invoer van on
gesmolten dierlijk vet. 

S . 639 G. 4 November. Blz. 569. 
- Wet tot regeling van den invoer van ge

emai l leerde, gegoten closetrese rvoirs . 
S. 639 I. 3 December. Blz. 658. 

- Wet tot regeling van den invoer van niet 
houtvormende siergewassen, alsmede van 
azalea's en hortensia's. 

S. 639 J . 3 December. Blz. 659. 
- · Wet tot wijziging van de Crisisinvoerwet 

1931 (Stbl. n°. 535). 
S. 639 M . 27 December. Blz. 662. 

- Besluit, houdende bekendmaking in het 
Staatsblad van de Crisisinvoerwet 1931, S. 
535, zooals deze luidt na de laatstelijk bij de 
wet van 27 December 1937, S. 639 M , daar
in gebrachte wijzigingen. 

S. 639 N . 28 December. Blz. R64. 
- Wet tot regeling van den invoer van vee

koeken. 
S. 639 0. 31 December. Blz. 697. 

- Wet tot regeling van den invoer van ver
pakkingsglas, met uitzondering van bemand 
glaswerk. 

S. 639 P . 31 December. Dlz. 698. 
- Wet tot regeling van den invoer van triplex 

en mult iplex. 
S. 639 Q. 31 December. Blz. 699. 

- Wet tot regeling van den invoer van alle 
brood en all e deeg. 

S . 639 R. 31 December. Blz. 700. 
- Wet tot regeling van den invoer van kunst

zijden garens. 
S. 639 S. 31 December. Blz. 700. 

- Wet tot regeling van den invoer van dwei-
len. S. 639 T. 31 December. Blz. 701. 

- Wet tot regeling van den invoer van tricot. 
goederen. 

S. 639 U. 31 December. Blz. 701. 
- Wet tot regeling van den invoer van draad

nagels en draadkrammen, spijkers, getrok
ken ijze r- en staaldraad en van prikkel- e n 
puntdraad. 

S. 639 V. 31 December. Blz. 702. 
- Wet tot regeling van den invoer van schoei. 

se! en leestklaar schoenwerk. 
S. 639 W. 31 December. Blz. 702. 

Crlslspachtwet. 
- Wet, houdende wijziging van de Crisis

pachtwet 1932. S. 203 . 24 Mei. Blz. 131. 
Crlslssnlkerbeslult. 
- Arrest van d en H oogen Raad. (Crisi., -Sui

kerbesluit 1933 art. 2a). - De grief, dut 
het H of, hoewel req. ter zake van 
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het subsidiair telastegelegde werd vrijgespro
ken, die subsidiaire telastelegging weder in 
zijn onderzoek zou hebben betrokken, kan 
niet slagen. - Uit de verklaringen van ge
tuigen en van verd. zelf heeft het H of het 
bewijs kunnen putten, dat verd. aan het 
pri1nair telastegelegde feit [ 1n. n. het in 
voo?Taad hebb en van ± 353 kg, bij ve1·
vaa1·diging binnenslands 1net accijns belaste 
suike,·, terwijl niet de geheele hoeveelheid 
was gedekt door een document of peilb ewijs 
niet ouder dan drie 11wanden na den dag 
van afgifte of van de laatste verlenging van 
den geldigheidsduur] schuldig ,vas op 18 
Dec. 1995, ten tijde van het omstreeks twee 
uu,· in den na1niddag door de betrokken 
a1nbtennren begonnen onderzoek. - De be
woordingen van art. f!a van het Crisis-Sui
kerbesluit 1993 laten geen andere uitlegging 
toe, dan clat, indien de voorraad grooter is 
dan 25 kg en niet volledig is gedekt, het in 
voor1·aad hebben t. a. v . die gehééle voor
raad is verboden. 31 Mei. 

Crlslszuiv.elwet. 
- Arrest van den H oogen, Raad. (Crisis-Zui

velwet 1932 ( DWBR 102 I J art. ; Crisis
Zuivelb esfoit Il 1932 ( DWBR 102 la) art. 
5.) - Noch art . 8 C,·isis-Zuivelwet 1932, S. 
290, noch eenige andere wetsbepaling spreekt 
over niet verpakte spijsvetten, zoodat noch 
de K oningin bij A. M. v . B ., noch ook de 
M iniste,· van Ec. Z aken en Arbeid bevoegd 
is het voorhanden hebben van dergelijke 
spijsvetten te verbieden of voorwaardelijk toe 
te staan . Art. /JO der Crisis-Zuivelwet 1932 
kan ten d eze nie t baten, daar regelen, welke 
handelen over een onderwerp, wawrover de 
Crisis-Zuivelwet geen bepaling bevat, te 
weten niet verpakte andere vetten, niet ge
steld zijn met betrekking tot de uitvoering 
die,· wet. - Concl. P roc.-Gen. B es·ier: Te-
1·echt was het H of van oo,·deel, dat hier ver
boden delegatie heeft plaats gehad. Er is 
hier geen strijd ,net de jm·ispruclentie van 
de Stmfkan, er van den H oogen Raad. 

5 Februari. 
- A n·est van den Ho ogen Raad. (Crisis -zui

vel wet 1932 art. 11 .) - Eischer, die zijn 
vo,·dering, dat heni, wat betreft de in art. 
11 Crisis-zuivelwet 1932 bedoelde uitkeering, 
te weinig is uitbetaald, hierop g,·ond, dat 
de Staat hen, niinde,· heeft uitbetaald, niet 
dan de ministe;rieel e regelen aangeven, niaar 
dan volgens eische,· die ,·egelen na,a,1· de wet 
zouden 1noeten aangeven, is terec lit in die 
vordering niet-ontvankelijk ve,·klaard. 

14 Mei. 
Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht door ruiling van de per
ceel en, kadastraal bekend gemeente Roer
mond, sect ie B , nos. 3997 en 3998, ter l'e
zamenlijke grootte van 13,20 aren, aan 'l'h. 
H. Boom, kweeker te Roermond. 

S. 1400. 10 Maart. Blz. 73. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de Vereeni ging tot 
L andverbetering, gevestigd te Dordrecht, van 
een dubbele woning met erven gelegen bij 
de Schutsluis in het Kanaal door Rozen
burg, te Rozenburg. 

S. 1401. 10 Maart. Blz. 74 . 

- Wet, houdende goedkeur ing van den on
derhandschen verkoop aan H. C. Cornelissen 
te Best van een terrein a ldaar, kadastraal 
bekend gemeente Best, sectie E , nummer 
3090. S . 1402. 20 Maart. Blz. 76. 

- Wet houdende herziening van de wettelijke 
bepalingen betreffende verkoop van domei
nen. S . 403. 8 Apri l. Blz. 256 . 

- Wet tot goedkeuring van den onderh and
schen verkoop aan de gemeente Roermond _ 
van de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Roermond, sectie An°. 956 en sectie 
B nos 3847, 3848 en 3849, alle geheel, en 
n° . 3815, gedeeltelijk. 

S. 1404. 3 December. Blz. 615. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop van gronden ge legen onder 
de gemeenten Raam donk, ·w aspik, Sprang
Capelle en Besoyen, aan het W aterschap 
" H et Zuiderafwateringskanaal", gevestigd te 
W asp ik. S. 1405. 3 December. B lz. 617. 

- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 
overdracht, het gebrui k en den afstand van 
Staatsgoederen, omtrent ontvangsten en ui t
gaven, welke door middel van verrekening 
tot stand komen, a lsmede omtrent ontvang
sten, welke in mindering van uitgaven wor
den geboekt {,,comptabiliteitsbesluit"). 

S. 484. 9 December. Blz. 593. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop van een overhoek van den 
Rijksweg n°. 58 onder Kloetinge aan J. 1. 
van der Schalk te Schiedam c.s . 

S. 1406. 31 December. Blz. 684. 
- W et tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop aan de gemeente 's-Graven
hage van Staatsgrond te 's-Gravenhage, ka
dastraal bekend aldaar, sectie V, nos. 2737 
en 5652. S. 1407. 31 December. Blz. 685. 

Drankwet. 
- A1-rest van d en Hoogen R a,ad. (Dran kw et 

S. 1931 a,·tt. 1, IJ en 59.) - D e omstandig
heid, dat ,eene voll edige vergunning mede de 
bevoegdheden ve i-leent, die aan een slijtver
gunning zijn verbond,,,i, heeft nog niet ten
gevolge, dat de volledige vergunning is een 
slijtvergunning in den zin der wet. - H et 
bewezenverklaa1·de n. l. het in een ve-rtrek, 
waarover een volledige vergunning was ver
l eend aan ,een klant een flesch cognac voor 
het geb,-uik elders dan ter plaatse verkoo
pen en verstrekken, terwijl die flesch onvol
doende ( enkel niet een kurk) was afgesloten, 
valt niet onder de stmfbepaling van art. 59 
lid 1 sub 6° , b der Drankwet. H et is - of
schoon in strijd ,net het ove,·eenkornstig a,·t . 
2 Drankwet ook voor voll edige vergunnin gen 
geldend voonchrift van art. 1 Drankwetb e
sluit - evenmin elde,·s st,·afbaar gesteld. 

25 Janua,·i . 
- Ar-nest van den H oogen Raad. ( D,·ankwet 

a,·t. 11 ; Gerneentewet a,·t. 168; Pol. V erord. 
Wageningen op herbe,·gen enz . art . 7a.) -
H et bij de Drankwet S. 1931 n° . 476 voor 
het eerst vastgesteld m·t. 11 voorziet all er
m inst in het onderwerp van art. 7a der P o
litieverordening op de he,·bergen, openb. 
vermakelijkheden, en.z. de1· gemeente W a
geningen, waarbij uit hoofde van de bij art. 
168 Ge1neentewet omschreven belangen een 
blijvend verbod [om ste1·ken drank te schen
ken in openb. vergunningslokalen] voor 
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vaste dagen wordt gesteld. - M et de latere 
inwerkingtreding van a,·t . 11 Drankwet is 
dus deze bepaling der Verordening niet inge
,,;olge art. 194 Ge,neentewet vervall en. -
M et .vorenbedoeld ve,·bod is de gemeente
wetgeve,· ongetwijfeld geble,;cr.. binnen de 
grenzen van art . 168 Gemeentewet. ifet ,,cr
bod kan voorzeker het belang der openb. 
orde, zedelijkheid en gezondheid betreff en, 
terwijl aan den gemeentelijken wetgever te,· 
beslissing is ov.e,·gelaten, of de omstandig
heden inderdaad zoodanige bepaling noodig 
,naken. 1 Februari. 

- Koninklijk besluit. ( Drankwet S. 1931 n° . 
476 art. 13 j 0

• a,·t. 12 1e l id sub 18.) -
E en onb ezoldig,d rijksveldwachte,·, al moge 
hij overigens in dienst zijn van een particu
lier, mo et in zijn voo,·melde kwalite'it w01·den 
aangemerkt als in dienst te. zijn van het 
Rij k. 'l'e,·echt hebben dan ook Ged. Staten 
op g,·ond van art. 13 1e lid 1° j 0

• art. 12 
1e l id 18° aan appellant een hotel verg,,n
ning geweige,·d. 2 Februari . 

- .4r,:est van den H oogen RaarZ. (Drankwet 
art. 23 .) - Van het verl eenen vctn een ver
gunning voo,· een nieuw bedrijf in de,, zin 
·van art. 23, derde l id, de,· Drankwet 1931, 
nioet wo,·den gesp,·oken, indien de vergun
ning strekt voor een bed,'ijf, wam·voor tij
dens dat verleenen geen vergunning bestaat . 
- Nu voor belanghebbende's bedrijf tot op 
den dag van de toekenning de,· ve,·gunning 
wel een verlof doch geen . v.e,·gunning be
stond, werd deze derhalve verl eend voor een 
nieuw bed,-ijf. 3 Februari. 

- A 1,rest van den H oo gen R aad. ( S ,,. a,·t . 430; 
Drankwet art. '27.) - De inkleeding cler 
dagv. wijst er duidelijk op, dat deze bedoel t 
uit te dr,tkken, dat voor de daa,·bij o,nschre
ven handeling vergunning of verlof bepaal
delijk m . b. t. de "danstent" zelve was ·ver
eischt, zul ks op grond dat die tent, al was 
die tijdelijk opgericht op een aanhoorigheid 
van gerequiree,·de's café, niet als een open 
aanhoorighe-id van dat café kon wonlen be
schouwd, 011idat zij gesloten was als bij dag v. 
omschreven [gesl oten door een dakbedek
king van zeil en doo,· een houten vloe,·, 
welke door houten palen onderling •v erbon
den wa,·en] . - Uit het oordeel rler Rechtb. , 
dat uit het onderzoek niet is gebleken, dat 
de tent zoodanig was sam engesteld, dat zij 
een ga loten ruimte vormde , maa,· dat zij 
integendeel een open aanhoo,·igheid uit-
1naakte, valt geenszins af te leiden, dat zif 
aan het telastegel egde eene andere beteeke
nis heeft toegekend dan daarin is gelegen 
en aldus niet op den grondslag de,· t .l .l. zou 
hebben beraadslaagd en beslist. H ier wordt 
de,·halve opgekonien tegen een vrijspraak in 
den zin van art. 430, lid 1 Sv. - [ A ldns nok 
Adv .-Gen. W ijn·veldt; deze nog t .a.v. het 
overige deel v . h. middel: a. de wet spreekt 
nergens van "gedeeltelijk gesloten aanhoo-
1·igheden", b. de R echtb. is kennelijk van 
oo,·rleel , dat gereq. voo·r den feitelijk en toe
stand, zooals deze ter plaatse was, wel ver
gunning of verlof had; niet juist is dus, dat 
het feit strafbaar is, ongeacht of de danstent 
al dan niet was een open aanhoo,·igheid.] 

26 Ap1·il . 

- Besluit tot u itvoering van ,irtikel 41, derde 
1 id, van de Drankwet {Stbl. l931, n°. 4 76). 

S. 847. 7 J un i. Blz. 228. 
- Besluit tot vernietiging van twee beslu iten 

van burgemeester en wethouders van Beek 
{Limburg) , waarbij twee verloven A . zifn 

· ingetrokken . S. 284 6. 18 Juni. Blz. 397. 
- Ar.rest van den H oo gen Raad. (A l g. Pol.

V erord. v. Vl issingen art . 118; Drankwet 
art. 59). - De grief, dat de R echtb . ten on
rechte hee f t aangenomen, dat de bij dagv . 
bedoelde personen als "bezoekers" zouden 
hebben "vertoefd" in de i•ergunningslocalit eit 
van requirants perceel , terwijl die personen 
slechts via die localiteit naar req.'s huis
kam ei· zijn gegaan, faalt. De R echt b. hee ft, 
na vast gesteld te hebben, dat bedoelde per
sonen als bezoeken der inrichting , al vorens 
zich op req .'s verzoek naar de achtergelegen 
huiskamer te begeven, eers t voormelde ver
gunningslokaliteit hebben bet,·eden, daaruit 
kunnen afl eiden, dat req. op dat tijdstip, in 
de ve.r gunningslo kaliteit "bezoekers heeft 
gehad", het geen bij art. 118 A . P. V . van 
Vlissingen wordt ve,·boden, ook al heb ben 
de bezoekers zich daarna, voor langer ver
blijf, nam· een achtergelegen vert,·ek bege
ven. - E en beroep op art. 121 der V eror
dening dat de toepassing van art . 118 voor 
logeergasten in logementen uitsluit, stuit af 
op de f eitel ijke vaststelling van de R echt
bank, dat ·de bezoekers nooit de bedoeling 
hebb en gehad bij req. te overnachten, en 
requirant ook geen oo genblik hee ft gedacht 
dat zij zulks zouden doen. - De R echtb . 
heeft aangenomen, dat ,·eq. aan de bij dagv. 
bedoelde personen in de achterlocaliteit 
champagne hee ft verkocht, zoodat ingevolge 
art . 38 Drankwet voo,· die localiteit een ver
lof A was vereischt, welk verlof req . - zoo
als de R echtb . vaststelt - niet bezat . 1lier
uit volgt, dat de R echtb . op het schen ken 
vetn champagne terecht art. 59 aanhef en 
sub 10° heeft toegepast. [Ande,·s Adv .-Gen. 
van L ier.] 21 J uni. Blz. 502. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Drankwet 
art. 56; Alg. P ol. Vero1·d. van Delft art. 
143 ; W et R. 0 . a,·t . 99. ) - D e grieven -
voorzoove,· zij hierop neerkomen, dat de Kan
tonr. het ten lasbe gel egde niet bewezen had 
mogen verklaren - kunnen volgens art . 99, 
lid 2 Wet R. 0 . niet tot cassatie l eiden. -
Art. 143 A.P. V. van Delft, ve,·biedende 
zonde,· de verg·unninr, van den Burge,nees
ter eenige openbare vermakelijkheid te hou
den of daa,·toe zijn lokaal of erf beschik
baar te stellen, r egelt een materie, welke 
voor een groot deel buiten art. 56 der 
D1·ankwet ligt . Voor dat deel is het in el k 
geval ve1·bindend, terwijl niet is ge bleken, 
dat in deze van een der l ocal iteite•n, bedoeld 
in art . 56, sp,·ake is . - 'l'erecht ,neent req., 
dat vo01"meld a1·t. 143 twee alte,·natiej ge
stelde verbodsbepalingen inhoudt n.l. eenige 
openbare vermakelijkheid houden én het het 
daad oe zijn lokaal beschikbaar stellen (zon
der vergunning van den bu,·gemeester), zoo
dat de schuldigverklaring, welke beide fei
ten als tegelijk cloo,· ,·eq. bedreven, veronder
stel t, een onjuiste opvatting van a,·t. 143 
inhoudt. ( Anders Adv .-Gen. B erger). - Von
nis a quo v.ernietigd, opnieuw recht gedaan 
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met gewijzigde qualificatie. ( De Adv.- Gen. 
concludeert tot ve<rnietiging op grond, dat 
hier sprake is van twee opzichzel f staande 
overtredingen, waarvoor slechts een st,·af is 
opgelegd.) 18 Octob er . 

- B es luit, houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door de Vereeniging Utrecht
sche Metaalbewerkers- en Machinistenbond 
en Sociëteit " de E ensgezindheid" te Utrecht 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 9 Maart 1937, l e a fdeel ing, 
N °. 479/552 , waarbij haar sociëteitsvergun
ning ingetrokken en bovendien haar verzoek 
om wijziging in de vermelding van de loca
liteit in de a kte van haar sociëteitsvergun
ning en in het afschrift daarvan buiten 
verdere behandeling is gelaten. 

S. 2880. 16 December. Blz. 707. 
F lnancieele verhou1llng . 
- Besluit tot wijziging van het Financieele

verhoudi ngsbesl uit. 
S. 447. 18 J uni. B lz. 205. 

Geldschieter swet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sr . artt. '"/0 

en 1'2; Geldschieterswet art. 4'2.) - 'J'erecht 
besliste de Kantonr. te A1nsterda1n, dat de 
verja,·ing vóór het verloop van één jaar 
sinds de overtreding is gestuit door de dagv. 
van requiranten voor den Kanton,·. te Z ut
phen. Wel hee ft deze daar tot onbevoegd
verklaring do01· den Kanton,·. te Zutphen 
geleid, doch dit betreft het gevolg, hetwelk 
de dagv. heeft gehad, en kan aan de dagv. 
zelve het karakte,· van daad van vervolging 
niet ontne,nen. - H ier1nede kan de mede 
doo1· ,·equiranten opgeworpen v1·aag, of de 
verjaring 11,oet worden beoordeeld naar art. 
10 81·., zooals dat luidt ná of vóór de wijzi
ging bij de wet van 29 Nov. 1935 S. 685 
ter zijde blijven. - [Aldus ook de Adv .-Gen. 
Wijnveldt, die nog opmerkt: Het verschil in 
de ve,-,nelding van plaats in de twee dagvaar
dingen heeft niet tengevolge, rlat hier nie t 
sprake zou zijn van "hetzelfde feit"; de 
ve1"1nelding van plaats is i. c. niet d e,·gelij k 
ele,nent van het strafbaar feit, dat er mate-
1·ieele bestanddeelen van het strafbaar feit in 
gelegen zijn.] - H et verwee1· van requiran
ten, dat i. c. een overeenkomst is gesloten, 
die ingevolge art . 42 der Geldschiete,·swet 
nietig is en derhalve ingevolge a,·t. 49 geen 
strafbaa1· feit zou zijn geploegd, hee ft de 
Kantonr. juist weerlegd uit de overweging, 
dat onder "nietigheid'" in art. 42 kennelijk 
alleen is te ven;taan eene nietigheid in dP
zen zin, dat geen der pa,·tijen eenig recht 
aan de aldus tot stand gekomen ovenen
konist ,nag ontleenen, doch niet, dat de door 
de wet gestelde straf-sanctie zou zijn uitge
sloten. - Art. 49 zou in de opvatting van 
req. nirr1,1ne1· voor toepassing vatbaar zijn, 
hetwelk toch slechts bij volst,·ekte on,noge
lij kheid van eene andere opvatting zou mo
gen worden aangenomen. - [Aldus ook de 
Adv .-Gen.]. 11 J anuari. 

- A,·rest van den H oogcn Raad. (Geldschie
terswet art. 2.) - Daargelaten of, nu hie,· 
sprake is van ter beschikking stellen van 
geldswaarden met verplichting tot teruggave 
van geldsommen, voor de beoordeeling van 
het "gelijke of groote,·e" van a,·t. 2, l e lid, 
2en zin der Geldschieterswet een "gebonden" 

gulden van de geldswaa,·den wel zonder ,neer 
,net een "vrijen" gulden van d e geldso,nmen 
gelijk mag worden gesteld, 11,o et ,net het 
H of worden aange,wn,en, dat onder terug te 
geven geldso1n1nen zijn te verstaan alle be
talingen, waartoe tege,wver de ter beschik
kingstelling van de geldswaarde de ve1·pl ic:h
ting wordt opgelegd. - Nu feitelijk is be
sl ist, dat de opgelegde betalingen uitkomen 
op een hooge,· bed,·ag dan het nominale be
drag van de ter beschikking gestelde gelds
waarden, moeten de transacties van ,·eq.'s 
vennootschap geacht worden te vall en onder 
art. 2, lid 1, Ben zin der Geldschieterswet. -
[Aldus ook Adv.-Gen. van Lier, die nog op-
1nerkt, dat het H of ten onrechte heeft ver-
1neerul,, dat de korting op den 20sten termijn, 
overeenkomende met 0.2 % van het gel eende 
bedrag, bij de beslissing of de voorschot
nemer verplicht is ,een gelijke of groote,·e 
geldsom of geldswaarde dan het geleende 
terug te geven, kan ,oorden ve,·waarloosd.] 

18 Janua1·i . 
- Wet tot wijziging van de Geldschieterswet. 

S . 310. 22 April. Blz. 235. 
- Besluit tot va tstelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in a r t i
kel 14, tweede lid, der Geldschieterswet. 

S. 351. 21 J ul i. Blz. 456. 
- Besluit rot bepaling van het tijdstip, waar

op de wet van den 22sten April 1937, S. 310, 
rot wijziging der Geldschieterswet, in wer
king zal treden . 

S. 389 A. 6 Augustus. Blz. 428. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Geldschie

te,·swet art. 2; Sv. a,·tt . 430, 456.) - E ene 
overeenko1nst, waa,·bij partijen verklaren 
resp . uit te leenen en ter leen te ontvangen 
een bedrag van f 502.50, doch waa,·bij echter 
tevens wordt overeengekomen, dat reeds den 
volgenden dag f 439.50 zal worden terug
betaald, kan niet gelden als het uitleenen 
van geldso11111nen van meer dan vijf honderd 
gulden, hetgeen krachtens art. 2 Geldschie
terswet, zooals dit artikel ten tijde der te
lastegelegde feiten luidde, buiten de we1·
king dier wet val t, daar immers een derge
lijke overeenkomst duidelijk zou doen blij
ken van den wil van partijen, dat cle leener 
slechts over het dan nog resteerende bedrag 
werkelijk de beschikking zal krijgen. - Nii 
de R echtb. alleen overweegt, dat partijen 
overeenk01nsten van geldleening van geld
sommen boven de f 500 heb ben aangegaan 
en daa,·ove,· tttsschen partijen wilsovereen
stem,1ning werd be1·ei kt, zonder iets te over
wegen omtrent de teruggave van bedragen 
op den volgenden dag, kan niet uit het 
vonnis blijken, dat de R echtb . van een on
juiste opvatting van art. 2 Geldschieterswet 
is uitgegaan. (Anders Adv.-Gen. van L ie,· 
in zijn vo,·dering tot cassatie in het belang 
der wet .) - Vorde,·in g, wat betnft de vrij 
sp,·aken, waartegen geen bezwa,·en zijn aan
gevoerd, niet-ontvankelijk ve,·klaard en voor 
het overige afgewezen. 25 Octobe,·. 

Gemeentebelasting· n. 
- A1·11est van den H oogen Raad. (Gemeente

wet a,·tt . 280, 299.) - Aanslag voo,• een 
perceel , bebouwd ,net zich onder één dak 
bevindende, telkens door den ge,neenschap
pelijken ,nuu,· gescheiden autoboxen. Verzoek 
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tot teruggave van een gedeelte der geheven 
belasting op grond van het gedurende 12 
achte,·eenvolgende maanden ongebruikt en 
onve,·huurd gebleven zijn. Afwijzing ·van dit , 
verzoek. B evestiging daarvan door den R. 
v . B. op grond dat het perceel niet in z;jn 
geheel gedurende 12 maanden ongebruikt 
enz. is gebleven. Grief in cassatie dat de 
R. v . B. de boxen als één perceel hee ft aan
geme,·kt. - D e grief, zich richtend tegen 
den opgelegden aanslag - waatrbij het per
ceel als één gebouwd eigendom is aange
merkt - kan worden te be,·de gebracht bij 
een tegen den aanslag ingediend bezwaar
schrift, doch kan niet zelfstandig worden 
geldend ge1naakt bij een verzoek tot terug
gave wegens · ongeb,·uikt enz. gebleven zijn. 
Nu niet was ges teld dat uit gemelden hoofde 
tegen den opgelegden aanslag tijdig was op
gekomen, 11.oest de R . v. B . bij zijn beslis
sing omtrent de gev1·aagde teruggave ervan 
uitgaan dat d e boxen tezam.en één gebouwd 
eigendom vorn~den. 13 J anuari. 

- A.-,•es t van den Hoogen Raad. (Gemeente 
wet art. 27"1.) - De sch1·apping in het toen-
1nalig art. 240 j der Gemeentewet van het 
woord "openbare" v661· ,,vermakelijkheden" 
st,·ekte wel om aan ontduikingen den pas af 
te snijden, maa,· niet om vermakelijkheden, 
die te goedertrouw in gesloten particuliere 
gezelschappen plaats vinden, belastbaa,· te 
stellen. 3 Februa,·i. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 271.) - De in de onderhavige V er
ordening vastgestelde jaa,·lijksche belasting 
per strekkende nieter voor het heb ben van 
kabels in den openbaren weg is ve,·schul
digd voor elken kabel, dien men in den 
openbaren weg hee ft. - Dit wordt niet an
ders, indien, als in dit geval, een veilig en 
juist gebruik van den hoogspanningskabel 
noodig maakt bovendien een differentiaal
kabel en een telefoonkabel te l eggen en deze 
d1·ie kabels op dien grond kunnen geacht 
wo1·den samen .een "kabelsysteem" te vor
men. - V oor de heff ing is evenmin van be
lang of de drie kabels al dan niet tegelijker
tijd in ,een sleuf zijn gelegd, immers de Ver
ordening belast niet het gebruiken van clen 
openbaren weg tot het daa1·in verrichten 
van we.rkzaan~heden, maa1· het hebben van 
kabels in dien weg. 24 Februari . 

- Ar1'est van den Hoog en Raad. (Gemeente
wet artt . 280, 299 , 301.) - D e Verordening 
bepaalt, dat de belasting wo,·dt berekend 
naa,· de in de kadastrale l eggers aangewezen 
belastbare opbrengst van de pe,rceel en. - In 
ve,·band daarmede is, nu, naa,· de R. v. B. 
vaststelde, belanghebbende is aangeslagen 
als eigenaa1· ·van drie met sectie en n·ummers 
aangedm,ide kadastrale perceel en, m~t juist
heid beslist, dat de aanslag terecht ,s opge
legd en het doet niet te1· zake, dat als plaat
selijke aanduiding staat ... singel in plaats 
van ... straat. I mme,·s naast deze kadastrale 
aanwijzing, waarop het blijkens de vero1'Cle
ning aankomt, is de plaatseliike aanivuiding 
niet van gewicht en een onjuistheid in deze 
laatste aanduiding vo:rmt niet een 1nisstelling 
of onjuiste t enaamstelling, als in a,·t . il de,· 
verordening bedoeld. - Nu de Controleur 
cler gemeentebelastingen, blijkens art. 12 

der verordening bevoegd op belanghebben
de's bezwaar tegen den aanslag te beslissen, 
het aan den Gemeenteraad gericht bezwaar
schrift als tot hem gericht heef t beschouwd 
en daarop een beschikking heeft gegeHn, 
zijn belanyhebb ende's belangen niet ge
schaad. 14 April. 

-- Arrest van den H oogen Raad. ( Gemeente
wet art . 280.) - D e R. v. B. , vaststellende 
dat de gebouwde eigendommen met de daar
tusschen liggende ruimten behooren tot een 
ondeelbaar complex van onderling samen
hangende gebouwen en erven, heeft terecht, 
in overeenstemming ,net den aard de,· straat
belasting, beslist dat de belasting in het 
onde,·werpelijk geval wegens alle tot dat 
complex behoorende gebouwde eigendommen 
behoo1·t te worden geheven. 21 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente 
wet a1·t. 281. ) - Art. 1 der Verordening op 
de heffing van een baatbelasting in de gem. 
Rhenen bepaalt, van welke gebouwde eigen
dommen die door het tot stand komen der 
rioleering zijn gebaat, als billijke biji/Jrage in 
de kosten daarvan een belasting kan worden 
geheven. - De R . v . B. achtte de eigen
domm en van belangheb bende niet tot de in 
art. 1 bedoelde categorie te behoo1·en omdat 
zij doo1· den aanleg de,· riol eering niet z;jn 
gebaat; en zulks op g1'0nd dat, naar de R . 
v. B. besliste, de gem. Rhenen reeds te voren 
krachtens overeenkomst verplicht zou zijn 
gewe es t water en faecaliën dier perceelen te 
ontvangen en af t e voeren. - T egen laatst
genoe11ide besl issing van f eitelijken aard kan 
in cassatie niet worden opgeko1nen. 21 April. 

- Ar1'est van den Hoo(fen Raad. (Gemeente
wet a,·t. 279). - H et enkele feit, dat belan(J
heb bende's perceelen zijn ingesloten door 
pa,·ticulie,·e wegen, staat de geschiktheid van 
die perceelen om bebouwd te worden niet in 
den weg, nu belanghebbende niet heeft (J e
steld, dat die wegen niet voor het openbaa,· 
verkee,· zijn opengesteld. - Straten mogen 
hier niet worden gelijkgesteld met wegen en 
overeenkomstig het sp1·aakgebruik is voor 
het zijn van "st,·aat" wel is waa,· niet noodig 
een ve1·ha1·de weg met een daarlangs reeds 
bestaande 1nin of ,nee.,· aangesloten bebou
wing, doch wel zulk een weg aangelegd met 
de bestemming dat daarlangs min of ,neer 
aangesloten gebouwd zal worden. De enkel e 
omstandigheid dat een laan ·ve rhctrd is en 
ten allen tijde behoorlijk be,·ijd- en begaan
baar maakt haar dus nog niet tot een 
,,straat". 28 April . 

- Uitspraak van den Cen/,t/·. Raad van B e,•oep. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 1 ; Gemeentewet 
art . 293.) - De gemeente-deurwaa,·der is 
i. c. ambtenaar in den zin van a,·t. 1 der 
Ambtenarenwet 1929 . - B eteekenis van 
,,vei·volgingskosten" in a,·t. 293 der Ge-
1neentewet en in de aldaa,· aangehaalde wet 
van 1 J uli 1850, S. 26. - E en vo,·dering tot 
veroordeeling in de proceskostew. is niet-ont
vankelijk, want de Ambtena,·enwet kent een 
zoodanige veroordeeling niet. 29 April. 

- Ar1'es t van den H oogen Raad. (Gemeente
wet a,·t. 217 ; M otorrijtuigenbelastingwet 
art. 41.) - Blijkens a,·t. SJ der Vero1·dening 
zijn de precariorechten ook dan verschuldigd, 
wannee1· zonde,· vergunning geschiedt wat 
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aan precariorecht is onderworpen. - B elang
heb bende, die op iede1·en werkdag gedurende 
7½ uur, in welken tijd hij zijn be,·oepsbezig
heden op kantoor verrichtte, zijn automobiel 
niet in een garage plaatste, maar op den 
openbaren weg liet staan, maakte al,d:us niet 
een gebruik van den openbaren weg, dat 
geacht kan worden normaal voort te ·vloeien 
uit het verkeer met automobielen en te val
len onder het "rijden met een motor1-ijtuig 
over den openbaren weg" terzake waarvan 
art. 41 van de M otor.rijtuigenbelastinr1wet, 
met uitzondering van tolheffing, ·verbiedt het 
heff en van andere belasting dan wel ke 
krachtens die wet aan het verkeersfonds ten 
goede ko,nt. 5 M ei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet artt. 299, 301.) - Nu de onde,·havige 
belastingverordening wel voorschrijft, dat , 
overeenkomstig het bepaald~ bij art. 265d 
(thans 301) Gem.wet, het hoofd der afd. 
"Belastingen" ter gem.-secretarie in de 
plaats van den B urgemeester treedt voor de 
toepassing van het 5e lid van art . 265b 
( thans 299) die,· wet - d. i. dus ·ingeval, van 
beroep krachtens het Se of 4e lid van het 
artikel - doch zulks niet voo,·schrijft voor 
de toepassing van deszelfs 6e lid - cassatie
beroep, in dat geval, in te stellen doo,· den 
burgemeeste1· - , kan bedoeld afdeel ings
hoofd in het doo,· hem ingestelde beroep in 
cassatie niet worden ontvangen. 22 Juni. 

- An·est van den H oogen Raad. (Gemeente
wet artt. 274, 277. ) - A1·t. 2 van de onde.1·
havige verordening wijst o. a. als belasting
plichtige aan " he,n, die belang hee ft bij de 
publ iciteit van de aankondiging". Daaronder 
vall en slechts degenen, die daarbij recht
streeksch belang hebben. Deze aanduiding 
van den belastingplichtige is niet te vaag. 
- D e door de gemeente bevoegdelijk ge
heven belasting op openbare aankondigingen 
brengt mede, dat die gemeente niet vrij van 
belasting kan worden gepasseerd met een 
auto, die bepaaldelijk is ingericht om doo,· 
middel van op dien auto aangebrachte aan
kondigingen reclame te maken, zonder dat 
gedurende dit passeeren die auto door be
dekking der aankondigingen is ontdaan van 
de eigenschap, dat het 1-i,jden met dien auto 
gepaard gaat 1net het maken van de beoogde 
reclame. - Deze omstandigheid is geen re
den om aan te nemen, dat dientengevol ge 
deze belasting geacht moet worden in den 
zin van art. 274 Gem.wet den doorvoe1· te 
bel emm eren. 22 Juni. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Gemeente
wet art. 280.) - Art. 280 Gem.wet stelt 
t. a. v . de daarbij bedoelde belasting den 
eisch dat zij een bijdrage zal, vonnen in de 
daa1·bij nader omschreven ten laste der ge
meente komende kosten, en voorts den eisch 
dat die bijdrage een billijke zal zijn. - De 
vmag of bij de 1·egeling van het bedrag 
dezer bijdmge door den gemeentelijken wet
gever inderdaad de billijkh,,id is betracht 
staat niet ter beoordeeling ·aan den rechter. 
- Aan diens oordeel is echte,• niet onttrok
ken de vraag of zoodanige regeling voldoet 
aan eerst genoem,den eisch, waarin wordt uit
gedrukt dat het totaal der belasting v·oren
bedoelde ten laste der gemeente kornende 

kosten niet oo1 overtreff en. De R . v . B. had 
de gegrondheid van het desbetre ff ende be
zwaar dus moeten onderzoeken. 22 Juni. 

- An·est van den H oogen Raad. (Gem eente
wet a1·t. 280.) - ( Aanslag voor een gebouwd 
eigendo,n wegens den aanleg door de ge-
1neente van een trottoir aan de overzijde 
van den rijksstraatweg, en daarvan geschei
den door een gras1·and met boomen en een 
rijwielpad.) - Naar taalgebruik en vol gens 
zin e·n strekking van art. 280 Ge,n.wet en 
art. 1 der betrokken Verordening omvatten 
de begrippen "landweg" en "weg" de ter 
zijde van den hoofdweg l oopende trottoi?-s, 
ter·wijl dienvolgens onde1· ,,uitbreiding van 
een bestaande ve1·harding" - al,s aanleg van 
een gedeelte van een weg onde,· art. 280 
Gem.w.et begrepen te achten - het aanleg
gen van zoodanige trottoirs mede valt . -
W el iswaa1· ontbreekt een rechtst?·ee ksche aan
sluiting tusschen hoo fdweg en t1·ottoir, doch 
zulks doet niet af , nu zij enkel door een 
grasrand met boo,nen en een rijwielpad van 
elkander zijn gescheiden. - Art. 1 der Ver-
01·dening schrijft niet voor, dat de aanleg 
van den weg, waarmede het pe'l'ceel in het 
vereischte verband staat, over de geheel e 
breedte voor rekening der gemeente komen 
mo et. Dat de kosten van aanl eg sl-echts voor 
de breedte van het trottoi?- t. l. v. de ge
meente ko11ien, en dat het perceel in quaes
tie aan den anderen wegkant l igt dan het 
trottoir, doet dus niet af aan het recht tot 
aanslag in de bel asting. 20 October. 

- A1'1·est van den H oogen Raad. (Gemeente
wet a1·t. 275). - ( Aanslag in de precariobe
lasting t.z . v. het hebben van spoor1·ails 
t. b. v. een tramlijn, geëxploiteerd k:rachten;; 
vergunning van Gedeputeerde Staten inge
volge de wet van 15 Dec. 1917 S. 703.) -
Van "veroorloven" of "toelaten", als doo1· 
den R. v. B. op grond van art. 275 Gem.wet 
terecht voor heff ing van precario1·echten ve,·
eischt geacht, is nie t ,·eeds sp1·ake indien de 
gemeente is feitelijk in staat -, doch ee,·st 
indien zij is 1·echtens bevo egd, tot tusschen
komst. - Daa,· zoodanige rechtsbevoegdheid 
hier niet aanwezig is was de aanslag du-s in 
strijd ,net art. 275 Gern .wet. 20 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet a,·t. 277.) - De R. v . B. hee ft nie t het 
natuurverschijnsel, de echo, beschouwd al,s 
een vermakelijkheid, maar hee ft aJ, s zoodanig 
beschouwd al hetgeen vanwege belangheb
bende in de be;iloten, tegen entree toeganke
lijke , r·ui1nte met gebruikmaking van dat 
natuu1·verschijnsel wordt ten beste gegeven. 
- Voldoende is, dat het publiek daarin ont
spanning of vermaak kan vinden, zijnde de 
belastbaa1·heid niet afhankelijk van de 
vraag of de met dat doel gegeven vertoo
ning er ook in slaagt dat doel te bereiken. 
- De R. v. B . heeft op de gronden in de 
uitspraak aangevoerd terecht in hetgeen niet 
geb,·uikmaking van de eigenschappen van 
den put wordt vertoond ,een vermakelijkheid 
in den zin van bovengenoemde artikel en 
gezien. 10 Novembe,·. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gem .wet 
art. 275 ; W et Raden van B eroep art. 16. ) -
( Aanslag in de precariobelasting der gem. 
Schiebro ek wegens het hebben van verlaag-
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de inritten in een trottoir. Beroep van be
langhebbende op het hem bij den verkoop 
van zijn grond =n de gemeente toegekende 
recht tot het behouden van zijne vrije oprit
ten n=•· den dijk, terwijl de gemeente op 
zich nam om na het verhoogen en verbree
den van den dijk belanghebbende het verder 
gebruik van zijn recht mogelijk te maken 
door op hare kosten de verla gingen =n te 
brengen.) - Een pl=tselijke belasting als 
bedoeld in art. 215 der Gemeentewet voor 
het gebruik van voor den openbaren dienst 
bestemde ge,neentewerken mag alleen dan 
worden geheven, als de gemeente het be
tre ffende gebruik veroorlooft of toel=t. -
De gemeente veroorlooft of l=t zoodardg 
gebruik niet toe, indien zij n=r de burger
lijke wetgeving verplicht is bedoeld geb,·uik 
te gedoogen. - De vr=g of dit l=tste het 
geval is, is geenszins onttrokken =n den 
R . v. B ., die over de rechtrnatigheid der 
heffing hee f t te oordeelen. - B edoelde vr=g 
ontkennend beantwoord, nu het hier een van 
ouds tegenov.er de gem eente bestaand recht 
betre ft . 10 N ove,nber. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 219.) - (Vervolg van H. R . 28 
April 1931, C. V. blz . 179.) - E en weg, 
w=rlangs villa' s zijn of zullen worden ge
bouwd, die van elkaar worden gescheiden 
door de bij die villa's behoorende te,·reinen, 
kan zijn een "straat" in den zin van a,·t. 
279 Gem .wet en de d=rop steunende ve,·
ordening. Ook in dat geval toch is =nwezig 
of wordt beoo gd een 1nin of 1neer =nslui
tende bebouwing, immers een aansluitende 
reeks van huizen, met daarto e behoo,·ende, 
=n elkaar grenzende erven. 

17 N ove,nbe,·. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Gemeente

wet art. 277; W et Raden v. B eroep art. 16 .) 
- Het gemeentebestuur kon zonder schen
ding van eenige wettelijke bepaling deze be
lasting aldus uitwerken, dat als houder van 
een hond wordt beschouwd en dienvolgens 
belastingplichtig verklaard het hoofd van 
een gezin, waarin, zij het door een der an
dere leden van het gezin, een hond woi·dt 
gehouden. - De R. v. B . kon tegenover be
langhebbendes beschouwingen o,ntrent het 
begrip "gezin" volst=n met te verwijzen 
naar de desbet,·e ff ende uitdi•ukkelijke bepa
ling der verordening, welke bepaling ze ker 
niet als strijdig m et algemeene juridische 
begrippen behoef t te worden beschouwd. 

22 Decem ber. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Gemeente

wet art. 2 0; W et Raden van B e,·oep art . 
16). - De bijdrage, die het R;jk aan de ge
meente hee f t gegeven voor de in we,·kver
schaf fing uit te voeren werken, is, voo,·zoo
ver zij besteed is voor den aanleg de,· onder
werpelij ke straat , een - krachtens boven
genoemd artikel van den kostprij s der straat 
af te trekken - bijdrage van een derde in 
den zin van het artikel, waarbij het R ijk als 
derde is te beschouwen. Dit wo,·dt niet an
ders, indien de Mjdrage niet zou zijn ver
strekt speciaal voor deze straat, ni=r be
grepen zou zijn in een bedrag aan bijd,·age 
in d e loonen der in werkverschaffing te werk 
gest elde arbeiders. - A mb tshal ve: De R . v . 

B ., den aanslag vernietigende en bepalende 
dat de =nslag ,noet worden opgelegd met 
inachtneming van 's Raads uitspi·=k, hee f t 
niet gedaan een uitspraak zooals art. 16 der 
Wet van 19 Dec . 1914 S . 564 bedoelt dat de 
R aad zal geven . i mmers de R aad hee f t, door 

· zich niet uit te laten over de groott e van het 
n=r art. 6 de,· V erordening in aftrek te 
b1·engen bedrag, nagelaten de som te ver
melden, w=rnaar de belasting mo et worden 
bepaald. 21! D ecemb er. 

Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit. (Ge,neentewet art. 166.) 

- H et beginsel, w=rvan de wet tot ophef-
f ing van eenige gemeenten is uitgeg=n, dat 
alle bezittingen, lasten, rechten en verpl ich
tingen der opgeheven gemeenten zonder meer 
ten bate of ten. laste van de vergroote ge
noeenten komen, brengt mede, dat bij de 
vaststelling van de vergoedingen, door twee 
der v&rgroo te gemeenten =n de derde te 
betalen terzake van lasten uit de geldleenin
gen der opgeheven gemeenten voortkomend 
voor d eze derde, sl echts rekening kan wo,,.den 
gehouden met de ob jec ten, ten behoeve w=r
van de l,eeningen zijn aangeg=n n=r ge
lang zij geheel of gedeelt elij k = n deze of 
gene gemeente zijn gekomen, zonder dat 
d=rbij de overige lusten en lasten, zooals zij 
op de ver{J'l'oote gem eenten zijn overgeg=n, 
berekend n=r de =ntall en ov.ergegane in
woners, in =mnerking zijn te nemen. 

14 Januari. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art . 248 

j 0
• art. 244.) - Eene ,nededeeling van Ged. 

Staten, dat zij zich met een bij begroo tings
wijziging aan de nog niet goedgekeurde be
grooting toegevoegden uitgaa/ post niet kun
nen vereenigen, kan niet als eene weigerin g 
van goedkeuring worden beschouwd, zooà,at 
tegen eene zoodanige mededeeling geen be
roep op de K roon open.staat . 14 J anuari. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Papendrech t dd. 5/16 November 193 6, strek
kende om goed te vinden, dat aan D. Dek
ker, lid van den raad en tevens bestuurslid 
van de Christelijke Kl euterschool " E ben 
H aëzer", ter inzage wordt verstrekt de cor
respondentie, door burgemee ter en wethou
ders en de genoemde vereeni ging met Gede
puteerde Staten gevoerd omtrent het ter be
schikking stellen van een lokaal aan de 

eutrale Kleuterschoolvereeni ging. 
S . 2340. 25 J anuari. Bl z. 79. 

- Arrest van den H oogen R aad. ( Drankwet 
art. 11; Gemeentewet art . 168; P ol. Verord. 
W ageningen op herb e'l'gen enz. art . 1a.) -
H et bij de Drankwet S. 1931 n° . 416 voor 
het eerst vastgesteld art. 11 voorziet aller-
1ninst in het onderwerp van art . 1a der P o
l i tieverordening op de herbergen, openb. 
vermakelijkheden, enz. der gemeente Wa
geningen,, w=rbij uit hoofde van de bij art . 
168 Gemeentewet omschreven belangen een 
blijvend verbod [om st,erken drank te schen
ken in openb. v.ergunningslokalen] voor 
vaste dagen wordt gesteld. - Met de latere 
inwe'l'kingtreding vaii art. 11 Drankwet is 
dus deze bepaling der Verordening niet inge
volge art . 194 Gemeentew.et vervall en . -
M et vorenbedoeld verbod is de gemeer,te-
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wetgever ongetwijfeld gebleven binnen de 
grenzen van art. 168 Gemcintcwct. H r.t ver
bod kan voorzeker het belang der openb . 
orde, zedelij kheid en gezondheid betrrffen, 
terwijl aan den gemeentelij ken wetgever ter 
beslissing is overgelat en, of de omstandig
heden inderdaad zoodanige bepaling noodig 
maken. 1 F eb1·uari . 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Hoedekenskerke van 21 
December 1936, strekkende tot benoeming 
van P . Westdijk te Heinkenszand tot con
troleur, bela t met de uitvoering van de 
steunregeling . 

. 2300. 2 Februari. Blz. 78. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Kerkrade van 30 
December 1936, strekkende tot benoem ing, 
met ingang van 1 J anuari 1937, tot onbe
zoldigde ambtenaren van den burgerlijken 
stand Leonard Bost en Ca par Hubert J o
seph Sproke!, en tot het belasten van Bost 
voornoemd met de werkzaamheden van den 
burgerlijken stand. 

S. 2301. 2 F ebruari. Bl z. 78. 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Eijgelshoven van 5 
Augustus 1936, 0

• 65, strekkende tot in
trekking van de raad besluiten van 28 Juni 
1935, N °. 1 en van 4 Mei 1936, N°. 17, als
mede tot terugvordering van M. J. Werme
ling-Logger van de aan haar uitgekeerde 
wedde al leerares aan de gemeentel ijke naai
school aldaar. 

S. 2341. 10 Februari. Blz. 80. 
- Besluit tot gedeel tel ijke vernietiging van 

het be luit van den Raad der gemeente 
A peren van 9 J uli 1936, tot vaststelling 
van een verordening op het venten binnen 
die gemeente. 

S. 2640. 10 Februari. B lz. 91. 
- K oninklijk besluit. (Ge,neentewet art. 143.) 

- Da{Jj/· het niet billijk is, dat de kosten, 
wel ke de toelating van, in de gem eente A . 
wonende, kinderen tot de openbare u. l. o. 
school te B . voor deze gemeente medebrengt, 
voor haa1· rekening zouden blijven is er, nu 
het gemeentebestuur van A. niet hee ft wil
len ,nedewerken 011, te dezer zake eene ge
meenschapelijke regeling met de gemeente 
B . aan te gaan , voor de Kroon g1·ond o,n 
aan de beide gemeenten een zoodanige rege
ling op te l eggen. 19 F ebruari. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 228e.) 
- 1'en onrechte hee ft de geu,eenteraad be-
sloten, tot ve,·laging de,· huren van een aa11-
tal gemeentewoningen, nu gebl eken is, dat 
de maatschappelijke positie van de huu1·de1·s 
deze,· woningen niet verschilt van die van 
daarmede verg el ij kbare stichtingswoningen 
en het percentage we1·kl oozen daa1·onder wei
nig uiteenloopt. B ovendien berust het ver
schil van gehalte der bewoners, waarop de 
Raad zich hee f t beroepen, niet op verschil 
in draagkracht of maatschappelijke positie, 
doch veeleer hierop, dat de stichtingen vrijer 
zijn in de selectie van hare huurders. Echter 
wordt op grond van een vergelijking ,met de 
geldende en bedingba,·e huren va,n andere 
ter plaatse ,net overheidssteun gebouwde wo
ningen, huurverlaging van som,m,ige wonin
gtn wel billijk en gewenscht geacht. 

19 Februari. 

- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Kerk
rade, d.d. 30 December 1936. 

S. 2342. 8 Maart. Blz. 81. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( S v. art. 

261 ; Vero,·d. beschikbaa,·heid van drinkwa
ter in woningen van B erkel en R oden1·ijs 
a,·t. 2.) - D e dagv . .,dat hij, als eigenaar 
van een als woning ingericht gebouw aan 
.. ...... .... te ........... . op 13 Aug. 1936 niet 
had gezorgd, dat die woning, die destijds in 
geb?-uik werd gehouden, aan de Drinkwater
leiding van de Stichting "De T ien Gemeen,
ten", waaraan zij ,net een dienstleiding van 
niet langer dan 100 M . aangesloten was, zóó 
aangesloten bleef, dat daarin water uit die 
waterleiding kon worden betrokken" is door 
den Kantonrechter ten onrechte, op grond 
dat daaruit had moeten blijken welke ge
bodsbepaling [de verordening onderscheidt 
twee categorieën van woningen] werd ove1·
treden, nietig verklaard. - De dagv. ve1·
m eldt in duidelijke bewoordingen het feit , 
ter zake waarvan gereq . ter verantwoording 
werd ge1·oepen. Nergens in de wet is de 
eisch gesteld, dat een dagvaarding om gel
dig te zijn, de bestanddeelen van een straf
baar feit 11wet bevatten. - 's Kantonrechters 
overweging t . a. v. den inhoud de,· verorde
ning kan alleen van belang zijn vnor de 
vraag, of het f eit, in de dagv . 01nsch1·even, 
inderdaad een bij die verordening strafbaa1· 
gestelde nalatigheid oplevert, welke vraag 
eerst na bewezenverklaring van het telaste
gelegde aan de orde kan lunnen. - [Anders 
Adv .-Gen. Wijnveldt, die, in beschouwing 
van den inhoud der vero,·dening tredend, 
van oordeel is, dat de in de verordening ge
,naakte onderscheiding van bestaande wonin
gen en nieuwbouw, in de t.l.l. voldoende tot 
uiting ko1nt.] 8 Maart. 

- Koninkl·ijk besluit. (Gemeentewet a1·t. 228c.) 
- 1'ereclit hebben Ged. Staten goedkei,ring 
onthouden aan een raaàsbesli,it tot aankoop 
en ruiling van grond voo1· den aanleg van 
een tweede begraafplaats, ,m is gebleken 
dat: 1e. de bestaande beg,·aafplaats nog 
voor een aantal jaren voldoende is en ,net 
weinig kosten kan worden uitgebreid; 2e. 
de afstand van de bestaande begraafplaats 
tot het verst verwijderd punt der gemeente 
± 6 k.ni. bed1·aagt; 3e. de aanleg van een 
nieuwe begraafplaats èen voor de draag
kracht der gemeente aanzienlijke uitgave 
zou vorderen; 4e . d e aanleg als een 1ninder 
geschikt object voor werkverschaf fing moet 
wor,den aangemerkt, daar d e veo·houding tus
schen d e arbeidsloonen en de ove,·ige kosten 
niet gunstig is . 10 Maart. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Ve,·o rd. 
Straatpolitie R otte,·dam, art. 69; M.. en 
R. wet a,·t. 6 ,- B. W. artt. 625 en 715.) -
Noch aan de artt. 625 en 715 B. W. noch 
aan eeni!Je andere wetsbepaling kan de 
eigenaar van een aan den 07,enbaren weg 
gelegen bouwwe,·k een niet bij plaatselijke 
poli tieverordening aantastbaa,- recht onttee
nen om dat bouwwerk ,net motorrijtuiger, 
in- en uit te rijden. Hij is daarbij onderwor
pen aan de voorschrifte,,, die door de be
voegde macht in het belang de,· veiligheid 
van het verkeer 1nochten worden gegeven. -
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Gereq . is ook niet van de verpl,ichting o,n 
zoodanige voorschrift en na te komen onthe
ven dooi· de omstandigheid, dat het onde,·
werpelijke pand met v.ergunning van het 
bevoegde gezag is gebouwd volgens een plan, 
waarbij de "begane-grondsve,·dieping'' werd 
bestemd onder meer voo,· garage, wijl -
daa1·gelaten in hoei•e1Te gereq . 1·eeds all een 
daaraan eene geldige aanspraak op een tot 
het pand toegang gevenden inrit in de ve1·
hoogde voetstraat zoi• kunnen ontleenen -
hij in ieder geval, zoolang die inrit niet be
staat, gehouden is tot nakoming van het 
door het bevoegd gezag in het belang der 
verkeersveiligheid gegeven ve,·bod. - [An
ders A dv .-Gen. van L ie,·.] 15 Maa,·t. 

- Beslu it tot schorsing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Idaarderadeel van 4 Maart 1937, strekkende 
tot het verleenen aan de a fdeeling Grouw 
van de Sociaal-Democratische Vrouwenclub 
van vergunning tot het houden van een 
collecte door middel van lij sten, waarvan de 
opbrengst zal komen ten bate van de uitzen
ding van Spaansche kinderen naar het zui
den van F rankrijk. 

S. 2302. 19 M aart. Blz. 79. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. ( Anibtenarenwet 1929 art . 58 1e en 
2e lid. Gemeentewet art. 224.) - De be
voegdheid van den burgemeester om het 
lagere politie-personeel te ontslaan kan wor
den beperkt doo,· regelingen ingevolge art. 
125 A . W . 1929. - Nu die regelingen niet 
bestonden voor het geval, dat zich hier had 
voorgedaan, was de burge,neester bevoe gd 
tot het geven van (niet-eervol ) ontslag. Of
schoon dit ontslag als straf gegeven we,·d, 
toetst de C. R . v . B . - in tegenstelling met 
den eersten rechter - deze st,·af niet ing. 
art. 58, l id 2, A . W. 1929 aan de gepleegde 
overtreding. D e C. R. v. B . doet wel in zij n 
uitspraak l ezen, dat bij de gepleegde over
treding niet zoo laakbaa,· acht als de eerste 
rechte,· deed. 25 M aart . 

- Beslui t tot opheff ing van de schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Ze
venbergen van 4 December 1936, N °. 2.08, 
tot benoeming in vasten dienst van een 
meteropnemer-geldophaler. 

S. 2303. 30 Maart. Blz. 79. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Tienhoven van 27 
F ebruar i 1937, strekkende tot benoem ing 
van A . F. Kool, landbouwer te Tienhoven, 
tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2304. 23 April. Blz. 392. 
- Beslu it tot schors ing van het besluit van 

den raad der gemeente Rockanje van 25 
Maart 1937, strekkende tot benoemin_g van 
C. de Kievit, ambtenaar ter secretarie van 
Rockanj e, tot ontvanger dier ~emeente. 

S . 2305. 23 Apnl. Bl z. 392. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 151; 

Lager Onderwijswet 1920 art. 205ter.) -
Onder "ge,neentebestuur" in art. B05ter L. 
O.wet 1920 moet worden verstaan de ge
meenteraad. Art. 151 gem .wet toch behoort 
in dien zin te worden uitgelegd, dat in ge
vallen, wCLarin geen bepaald gemeenteorgaan 
is aangewezen, doch de medewerking zonde,· 
nadere definieering is opgedragen aan het 

ge,neentebestuur, de aa1·d van de te treffen 
voorziening CLl naa,· gelang zij in het alge
meen tot de taak van een bepaald orgaan 
ge,·e kend ,noet worden te behoo,·en, voor de 
competentie beslissend is. Daar het beslissen 
over uitgaven ten laste der gemeente be
paaldelijk aan den Raad is voo,·behouden, 
behoo,·t het beschikken op verzoeken ex CLrt. 
205 L. O. wet, hetwelk financieele gevolgen 
voor de gemeente met zich brengen kan. 
naar zijn aard tot de bevoegdheid van den 
R aai/,, 4 M ei . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Hoedekenskerke, dd . 
21 December 1936, voor zoovee l betreft de 
benoeming van P. Westdijk te H einkenszand 
tot controleur, belast met de uitvoering van 
de steunregeling. 

S. 2343. 11 Mei. Bl z. 393. 
- A,-rest van den H oogen R aad. (Vero,·d. 

Straatpolitie van Rotterdam art. 100). -
Uit art. 100 van de verordening van de 
Straatpolitie te R otte1·da1n [het is vetrboden 
op den we g op een motorrijtuig op twee 
wielen of op een rijwiel buiten den bestuur
de,· meer dan één persoon te vervoeren] valt 
door de tegens telling "motorrijtuig op twee 
wielen" en "een 1-i,jwiel" af te leiden, dat 
t. a. v. rijwiel en een onderscheiding niet is 
bedoeld, hetgeen bevest·iging vindt in andere 
a.rtikelen, waar het verschil van twee-, d1·ie
of meerwielige ,i,jwielen wél wonlt gemaakt. 

18 M ei. 
- Beslu it tot schorsing; van het besluit van 

den raad der gemeente Zandvoort van 19 
April 1937, strekkende tot beschikbaars~l
ling van een lokaal van het gemeentehJk 
vereenigingsgebouw (voormalig gebouw der 
bewaarschool) voor het houden van verga
deringen van de communistische partij, a f
deel ing Zandvoort. 

S. 2306. 19 M ei. Blz. 392. 
- K oninklij k beslui t . (Gemeentewet art. 242). 

- Nu de in uitzicht gestelde ext.,,a,.bijcltrage 
en belastingbijdrage uit het W e,·kloosheiM
subsidiefonds slechts zullen worden toege
kend, indien op de begrooting een inkomst
post wegens heff ing van wegenbelasting tot 
een bepaald percentage van de belastba,·e 
opbrengst de,· eigendommen wordt gebmcht, 
zijn nu de Raad dit laats te hee ft geweigerd, 
ten' onrechte op de begrooting genoemde 
bijd,-agen uitget,·okken, zoodat de begrooting 
niet sluit en dus niet voo,· goedkeuring in 
aanmerking komt. - T en onrechte hebben 
Ged. Staten goedkeu1·ing aan de begrooting 
onthouden mede op g?"Oncl, d!at de R aad het 
door hem voor de behartiging van de be
langen de,· wijkverpleging in de gemeente 
b este?nde b edrag over d e plaatselijke ver
eenigingen wenscht te verdeelen op een 
ande,·e wijze dan Ged. Staten gewenscht 
achten; het oordeel daa1·omtrent staat all er
eerst aan den Raad. 21 .Mei. 

- B eslui t tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Purmerend van 30 
April 1937, strekkende tot reorganisatie van 
de gemeentelij ke organen voor armenzorg 
en steunverleeni ng. 

S. 2307. 24 M ei. B lz. 392. 
- An·est van den H oo gen Raad. ( A. P. V. 

van 's H eerenhoe k art. 9; Gerneentewet art. 
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168; wet R. 0 . art. 99; Alg. B ep. art. 11.) 
- H et middel, voorzoover er over klag end, 
dat de Kantonrechter niet op den grondslag 
der t .l.l. heeft beraadslaagd kan - nu het 
betreft verzuim van een anderen vorm dan 
in lid /? van art. 99 Wet R. 0. bepaaldelijk 
aangewezen niet tot cassatie leiden. - De in 
art . 9 sub 7°. der Alg . Pol.-Verord. van 
's-Heerenhoek voorkomende woorden : ,,aan 
de huizen" verkoopen moeten - in ve,·band 
ook ,net het uit het opschrift van het be
trokken H oofdstuk kenbare Mel n.l. be·vei
liging der openbare orde en veiligheid . -
worden opgevat als te beteekenen "langs de 
huizen" of "huis aa11, huis" verkoopen, waar
van i. c. [het verkoopen van petroleum aan 
vaste afne,ne.rs] geen sprake is . - [A nde,·s 
Adv.-Gen. Wijnveldt: het hier bedoelde be
zoeken van vaste - klanten bleef "leuren" . 
H et staat den rechter niet vrij in elk bijzon
der geval te beslissen, of uit de daarbij zich 
voordoende omstandigheden eene versto,·ing 
der openbare orde of veiligheid zou kunnen 
volgen. I n den gedachtengang van den 
Kanton,·. ware te verwachten, dat hij de 
vero1·dening onverbindend zou heb ben ver
klaard.] 24 M ei. 

- Be luit t.ot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente ederhorst den Berg 
van 27 April 1937, voorzooveel betreft het 
daarbij vastgestelde artikel 41 van het 
reglement van orde voor de vergaderingen 
van d ien raad. 

S. 2308. ·25 Mei. Blz. 392. 
Koninklijk besluit. (Ge1neentewet art. 

S28c .) - Ged. Staten hebben ten onrechte 
goedkeuring onthouden acm een raadsbesluit 
tot aankoop van een aantal perceelen grond, 
daa1, een eveneens Mor de gemeente aange
kocht te,rrein, welks aankoop wèl is go edge
keurd, niet behoorlijk kan worden geëxploi
teerd, wanneer niet tevens de eers tb edoelde 
perceel en worden aangekocht, terwijl voorts 
ook uit financieel oogpunt geen bezwaar 
tegen den onderhavigen aankoop behoeft te 
bestaan. 5 J uni. 

Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
S28jis artt. 248 en 231.) - E en redelijke 
toepassing van het goedkeuringsrecht van 
Ged. Staten ten aanzien van de gemeente
begrootingen bungt mede, dat Ged. Staten 
in het algemeen geen vrijheid hebben om 
goedkeuring aan de begrooting te onthouden 
wegens een uitgaaf ter zake van eene voor
ziening, waaraan à.at college reeds de in art. 
228 bedoelde goedkeuring heeft verl eend, 
subs. ingevolge art. 231 geacht moet worden 
te hebben verleend. 7 J uni . 

- A,rrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet artt. 168, 194 en 221.) - Kanto111·.: 
Onder de "politie" van den burgemeester 
in art. 221 Gemeentewet valt niet het ver
bieden van aankondigingen van het houden 
van openb. vermakelijkheden, ook al is voor 
dat houden geen vergunning verleend. - De 
Raad is binnen d e grenzen zijner verorde
nenwe bevoegdheid niet gerechtigd on, te 
verbieden, behoudens vergunnin g van den 
burge1nees ter, aan te kondigen, dat een 
openbare ver,makelijkheid zal worden ge
houden. Bij een dergelijke publicatie is zoo 
min het belang der openbare orde als dat 

der zedelijkheid betrokken. - H . R.: Doo1· 
het in werking treden van de B ioscoopwet 
heeft a,·t. 12, onder a der Verordening 11an 
W estdongeradeel, voorzooveel betreft voor 
het publiek toegankelijke bioscoopvoorstel
lingen, ingevolge art. 194 Gemeentewet van 
.rechtswege opgehouden te gelden. - H et 
ontslag van rechtsvervolging is - wat er· zij 
van 's Kantonrechte1·s gronden en de bestrij
ding daarvan doo,· req. - terecht gewezen. 

7 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet a1·t. 168 ; Vogelwet a,·t. 33; Sv. art. 
261. ) - H et eerste middel 1nist feitelijken 
grondslag, daar req . wegens het hebben van 
putters niet is ve,·oordeeld. - Art . . 21a van 
de A. P . V. der gemeente Angerlo houdt 
niet in een volstrekt verbod onde,· 111,eer tot 
het ter plaatse als daar vermeld hebben van 
netten en dergelijke toestellen tot het van
gen van vogels, doch het verbod is gegeven 
"behoudens het bepaalde in de Vogelwet 
1912 en in de Jachtwet 1923", zoodat het 
zich alleen richt tot hem, die niet, ingevolge 
genoemde wetten, bevo egd is de netten te 
hebben of te gebruiken . B ij deze beperkte 
opvatting van het verbod nioet in de telaste
l egging, wil daarin het hier bedoelde straf
bare fe it zijn omschreven, worden gesteld, 
dat verd. niet krachtens Jacht- of Vog elwet 
bevoegd was de netten te hebben of te ge
bruiken . [Anders implicite Adv .-Gen. van 
L ier.] 7 Juni. 

- Besluit t.ot schorsing van het beslui t van 
den raad der gemeente Laag-Nieuwkoop van 
13 Mei 1937, strekkende tot het aangaan 
van een overeenkomst met G. J. de Hoest, 
ontvanger dier gemeente, teneinde twee ka
mers van zijn woning in te richten voor ge
meentehuis, zulks met ingang van 1 Juni 
1937 t.otdat het door de Di aconie der N eder
l aridsch Hervormde Gemeente te bouwen 
huis gereed zal zijn. 

S. 2309. 12 Juni . Blz. 392. 
- A1·rest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet art. 168.) - De Kantonr.: D r. hancle
lingen welke krachtens de bij a1·t. 168 der 
Gemeentewet verleende bevoegdheid straf
baar wo1·den gesteld moeten een karakter 
van openbaarheid hebb en. Door in art. 41 
der P ol. Verord. van Deil met "venten" ge
lijk te stellen o.m. het " thuisbezorgen" van 
bestelde goederen, hee ft die vero,·dening zich 
begeven buiten genoem.d karakter van open
baarheid. De vero.rdenino is onverbindend. 
- H . R.: De grieven moeten - wat er zij 
van het betoog van den Kantonr. - fal en, 
daar het bewezenverklaarde [aan een huis 
aan den openbaren weg broocl, hetwelk te 
voren was besteld, thuisbezorgen] niet valt 
onder het ee1·ste lid van art . 41, daa1· dit 
im,mers verbiedt het "aan de huizen", ·rn. n. 
w. van huis tot h"is, of , lang., de huizen, 
thuisbezorgen van bestelde waren en in het 
enkele in de bewezenve1·klaring omsrhrev,n 
geval niet l igt opgesloten, dat van zooclanig 
bezorgen hie1· sprake is. - [Adv.-Gen. van 
L ier meent, dat het standpunt van de11 
Kantonr. juist is, terwijl niet overeenkorn
stig het ve,·bod is telasteoelegd, dat gereq"i
reer·de niet behoort tot de inwoners der ge
meente, die daa1· een gevestigde winkelne
ring hebben. ] 21 J uni. Blz. 505. 
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- Koninklijk besluit. (Gemeentewet a,·t. 248.) 
- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een beg-rootingswijziging in 
verband m et de verstrekking van rnelk aan 
schoolkinderen, daar de toestand der ge
vieentefinanciën slechts het doen van drin
gende uitgaven gedoo gt, en bij deze v,elk
verst,·ekking niet een openbaar belang van 
zooilanige beteekenis is betrokken, dat daar
door deze uitgave voor de gemeente zou zijn 
gerechtvaa'fldigd. 6 .Juli. 

- Uitspraak van den Centmlen Raacl van 
B e,·oep. ( A rnbtenao·enwet 1929 art. 58 l e 
lid; Gemeentewet art. 185.) - De ambte
narem·echter is bevoe gd en ve,-plicht te be
oordeelen, of een koninklijk besluit ex art. 
185 gemeentewet terecht eenig besluit strij
dig m et het algevieen belang hee ft geacht 
en diensvolgens v-er-nietigd. - H et A ,nbte
narengenecht en de Centr. Raad van Beroep 
komen tot een tegengesteld resultaat ten 
aanzien van hetgeen het algem een belang 
i. c. vorderde. 6 .Juli. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente N ederhorst den Berg 
dd. 27 April 1937, voorzooveel betreft het 
daarbij vastgestelde artikel 41 van het regle
ment van orde voor de vergaderingen van 
dien raad. S. 2344. 9 Juli . Blz. 393. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Zandvoort van 19 
April 1937, strekkende tot beschikbaarstel
ling van een lokaal van het gemeentelijk 
vereenigingsgebouw (voormali g gebouw der 
bewaarschool) voor het houden van verga
deringen van de Commurii 0 tische partij , af
deeling Zandvoort. 

S. 2345. 12 Juli. Blz. 394 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 212.) 

- Wel ~s de gemeenteraad bevoegd beper-
kende bepalingen te verbinden aan de over
dracht van bevoe gdheid op B. en W ., doch 
een bepaling, luidend: ,,H ,et ve,·huren, ver
pachten of ingebruikgf!ven wordt niet gewei
gerd om daardoor uitingen van politieke 
stroomingen te bel emmeren" gaat te ver. 
Im,ne,·s zou dientengevolge het college van 
B . en W ., dat in deze m et zeke,·e bes tuurs
daden wordt belast, in zijne v1·ijheid van be
weging worden belemmerd en met onthef
fing van eigen ve,·antwoordelijkheid worden 
genoopt tot beslissingen, welke het naar 
eigen oordeel ontoelaatbaar zou hebben ge
acht. 23 Juli . 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Beek (L.) van 23 Juni 1937, strekkende tot 
benoeming van J. M. Cremers, geboren 1 
September 1913 te Sittard en wonende al
daar, tot controleur belast met het toezicht 
op de ondersteunden, in lossen di enst, z.g. 
op arbeidscontract voor onbepaalden tijd, 
met wederzijdsche bevoegdheid deze arbeids
overeenkomst te beëindigen met inachtne
ming van een opzeggingstermijn van ten 
minste één maand en op een maandelijksche 
vergoeding van f 25. 

S . 2311. 28 Juli. Blz. 392. 
- Besluit tot vernietiging van eenige beslui 

ten van den raad der gemeente Asten in
zake radiodistributie in die gemeente. 

S. 2346. 4 Augustus. Blz. 394. 

.- Besluit tot intrekking van het beslu it van 
23 April 1937, n°. 35 , tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Tienho
ven van 27 Februari 1937, strekkende tot 
benoeming van A . F. Kool, landbouwer te 
Tienhoven, tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2313. 6 Augustus . Blz. 393. 
- Besluit tot intrekking van het besluit van 

23 April 1937, n°. 36, tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Rockanje 
van 25 Maart 1937, strekkende tot benoe
m ing van C. de Kievit, ambtenaar ter se
cretarie van Rockanje, tot ontvanger dier 
gemeente. S. 2314. 6 Augustus. Blz. 393. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 228c.) 
- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een ,·aadsbesluit tot aankoop 
van grond ten behoeve van eene a,nbtswo
ning voor den burgemeeste,·, .daa,· de ongun
stige verhouding tusschen den schuldenlast 
en de draagk,·acht der gemeente ,een voor
zichtig bel eid vo,rdert, waarbij iedere niet 
strikt noodzakelijke verzwaring van het bud
get dient te worden vermeden, en de nood
zakelij kheid van het verkrijgen van de be
schikking ave,· een ambtswoning voo,· den 
bu,·ge,neeste,• niet is aangetoond. 

6 August1ts. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 27.) 

- T erecht is beslist dat appellant opg·ehou-
den heeft lid van den Raad te zijn, nu moet 
wo,·den aangenomen, dat hij gei/;urende de 
laatste 12 maanden zijne werkelijke woon
plaats in een ande,·e gemeente he-e ft gehad, 
aangezien hij sedert .Juli 1935 in die ge-
1neente vertoe ft , waar hij met zijn gezin in 
een door hem gehuurde woning verblijf 
houdt. Uit het feit, dat hij geregeld de 
raadsve,·gaderingen bijwoont en alsdan nacht
verblijf houdt in eene aan zijne dochter in 
eigendom toebehoorende woning waarover 
hij het beheer zou mogen voe,-en, is af te l ei
den, dat hij aldaar slechts tijdelijk en voor 
bepaalde gelegenheden pleegt te v-ertoeven. 

30 Augustus . 
- Besluit tot vernietiging van het beslu it van 

burgemeester en weêhouders der gemeen,._ 
Beek (L.) van 23 Juni 1937, strekkende tot. 
benoeming van J. M. Cremers, geboren l 
September 1913 te Sittard en wonende al· 
daar, t,,t controleur belast met het toezicht 
op de ondersteunden, in lossen dienst, z.g. 
op arbeidscontract voor onbepaalden tijd, 
met wederzijdsche bevoegdheid deze arbeids
overeenkomst te beëindigen met inachtne
ming van een opzeggingstermijn van ten 
minste één maand en op "en maandelijksche 
vergoeding van f 25. 

S . 2347. 3 September. Blz. 479. 
- B esluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad der gemeente Broeksittard van 28 
Juni 1937 betreffende de leeftijdsgrens van 
bezoekers van inrichtingen, waar gelegen
heid wordt gegeven tot dansen. 

S. 2847. 10 September. Blz. 480. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Tienhoven (Z .H.) d .d. 14 Mei 1937, strek
kende tot benoeming van A. van der Zou
wen, te Ameide tot administrateur-contro
leur der steunverleening in de g,3meentt, 
Tienhoven (Z.H.) op een gezamenl ij ke jaar-
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wedde van f 500 voor de gemeenten Tien
hoven (Z.H . ) en Ameide, waarvan te beta
len door de gemeente T ienhoven (Z.H . ) 1/3 
X f 500 = f 166. G7 en 2/3 X f 500 = f 333.33 
door de gemeente Ameide. 

S. 2348. 27 September. Bl z. 479. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Drankwet 

art. 56 ; Al g. P ol. Ver.Q1·d. van Delft art . 
143; Wet R. 0. art. 99.) - De grieven -
voorzoover zij hierop neerkomen, dat de K an
tonr. het ten las~e gelegde niet bewezen had 
mogen verklaren - kunnen volgens art. 99, 
lid 2 W et R. 0. niet tot cassatie l eiden. -
Art. 143 A. P. V. van Delft, verbiedende 
zonder de vergunning van den Bu,·gem ees
ter eenige openbare ver,nakelijkheid te hou
den of daa,·toe zijn lokaal of erf beschik
baa,· te stellen, regelt een materie, welke 
voor een gi-oot deel buiten art. 56 de,· 
Drankwet ligt. Voor da.t deel is het in elk 
geval verbindend, terwijl niet is gebleken, 
dat in deze van een de,· localit eiten, bedoeld 
in art. 56, sprake is. - T erecht ,neent req., 
dat voormeld art. 143 twee alte,·natie f ge
stelde verbodsbepalingen inhoudt n.l. eenige 
openbare ve,-,nakelijkheid houden én het het 
daartoe zijn lokaal beschikbaar stellen (zon
der vergunning van den burge11ieester ), zoo
dat de schuldigverklaring, welke beide fei
ten als tegelijk doo,· req. bed,·even, vemnder
stelt, een 011juisle opvatting van art . 143 
inhoudt. (Anders Adv.-Gen. B e1·ger ). - Von
nis a quo vernietigd, opnieuw recht gedaan 
,net gewijzigde qualificatie. (De Adv.-Gen. 
concludee,·t tot vernietiging op grond, dat 
hie1· sprake is van twee opzichzelf stafwde 
overtredingen, waarvoor slechts een straf is 
opgel egd.) 18 Octob er . 

- K oninklijk besluit. (Ge,neentewet a,·t. 2401). 
- T erecht hebben Ged. Staten den post voo,· 
ond erhoud van wegen en voetpaden, op de 
gemeentebegrooting uitgetrokken, verhoogd 
tot het door B. en W. en den hoofd-ingenieur 
van den prov. Waterstaat als minimum noo
dig geoordeeld bedrag. De 11ieening van den 
R aad, dat het aanvoeren en verwe,·ken der 
nW,terialen door hand- en spandiensten zou 
kunnen geschieden, w01·dt niet gedeeld. 

22 October. 
- K oninklijk besluit. (Ge,neentewet art. 242.) 

- T erecht hebben Ged. Staten geoo,·deeld 
dat het niet verantwoo,·d is de gemeente
begrooting sluitend te nwken door de be
staande ,·eserve ge heel in te brengen en te 
beschikken over een deel der r es-er ve van een 
bed1-ijf, nu in de ko,iiende jaren de finan
cieele nioeilijkheden de,· ge,neente nog zul
len worden vergroot doo,·dat ve,·schillende 
inkomsten in de ee,·stvolgende ja,·en zullen 
ve,·minderen, de inkomsten niet tot het maxi-
1nu,n zijn opgevoerd en verschillende uit
gaven nog voor vermindering vatbaar zijn. 

29 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vero1·d. v. 

Alg. P olitie van Middelburg art . 84; Wet 
Alg. Bep. art. 11 ) . - De Kantonr. hee f t 
niet - zooal$ het 0. J.:l . ,neent - bewezen 
ve,·klaard, dat gereq. den optocht hee f t sa
mengesteld en opgesteld, doch enkel dat 
gereq. den optocht onder Z'ijn leiding had en 
er aan heeft deel genomen. - Nu het den 
gereq . mede ten laste gelegd " houden" van 

den optocht uitdrukkelijk niet bewezen is 
verklaard - tegen wel ke besl issing door 
req. niet is en, krachtens art. 99, lid 2 wet 
R . 0 ., ook niet niet recht kon worden op
gekomen, zou het tegen het ontslag van 
rechtsvervolging gerichte ,niddel alleen dan 
opgaan, indien het onder zij n l eiding hebben 
·van en deelne,nen aan een optocht onder 
alle omstandigheden opleve,·t h,et " houden" 
van dien optocht. Dit is echter niet het ge
val, daar - al zal veelal het l eiden van een 
optocht met het houden e,· van samenvallen 
- het zee,· goed ,nogelijk is, dat iemand -
bepaald persoon of lichaam - een optocht 
ho11,dt en een ander m et de leiding ervan 
belast, terwijl evenmin van el ken deelnemer 
aan een optocht kan worden gezegd, dat hij 
een optocht houdt. 1 Novem ber. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewe t artt . 248 
en 240w; A,nbtenarenwet 1929 art. 3.) -
Nu aan de goedkeuring van Ged. Staten 
een wijzi.ging der gemeentebegroo ting wordt 
onderworpen, welke verband houdt ,net een 
uitgave, waartoe de gemeente zich verpl icht 
m eent op grond van het Ambtena1·enregle-
1nent, kan aan Geel. Staten niet de bevoe gd
heid worden ontzegd om te onderzoeken, of 
deze verplichting van de gemeente inderdaad 
beslaat. De omstandigheid, dat in de A mb
tenarenwet 1929 aan den am btenaar het 
recht is verl eend om in bepaalde gevallen 
tegen ,een door een administratie f orgaan 
geno,nen beslissing beroep in te stell en bij 
in deze wet nader aangegeven instanties 
brengt niet mede, dat Ged. Staten in de 
uitoefening van hun goedkeuringsrecht ten 
aanzien van de gemeentebegrooting zouden 
worden bepe,·kt. -- Al moge het Ambtena
rem·eglement uitvloeisel zijn van art . 125 
2e lid de,· A. W. 1929, zoo volgt daa,·ui t 
niet, dat eene uitgave, waartoe de gemeente
raad zich op grond van dit 1·egl en,ent ver
plicht acht, zou zijn aan te merken als een 
uitgave, door de A. W . 1929 zelve aan de 
ge,neente opgelegd. 2 Novem ber. 

- Besluit tot schors ing van het beslu it van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
H arlingen van 28 October 1937, N °. 1 .754.n. 
waarbij gunstig is beschikt op een verzoek 
van de afdeeling Harl ingen van "Kerk en 
V rede" om na afloop van een op 11 Novem
ber 1937 te houden openbare bij eenkomst te 
mogen collecteeren. 

S. 2319 G. 15 November . Bl z. 57 6. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet art. 168; Alg. P ol.Vero,·d. van Velsen 
art. 141b; W et Alg. B ep. art . 11 ). - H et 
begrip "stadsschoon" in art. 141b A lg. 
P ol.-Ve,·o,·d. van V e/s,n, verbiedende het 
op van den weg af zichtba,·e wijze .,·eclam e 
aanbrengen of hebben, indien hierdoo,· naar 
het oordeel van 13. en W . het stadsschoon 
wordt geschaad, moet niet worden opr,evat 
als het schoon van een "stad" in dr- betee
kenis van het gewone sp1•aakgeb,-,tik. - On
der stadsschoon is hier te verstaan het 
schoon in de bebou,rde gedeeltrn. - NiPt i,s 
in te zien, waarom het artikel , aldus opr, e
vat, niet zou vallen onde,· de vero,rdenende 
bevoegdheid van a,·t. 168 Gemeentewet . -
Uit het vorenstaande volgt, dat ar t . 141b. 
1e lid niet alleen bet re f t het stadsschoo,i 
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van ( het op een stad gelijkend deel van) 
JJ ,nuiden, ,naar ook van andere bebouwde 
gedeelten van V elsen. 22 N ove1n ber. 

- Beslui t tot vaststelling van h et t ijdstip van 
de inwerkingtreding van de we t van 22 
Apri l 1937 , ·s. 311, tot wijzig ing van de 
gemeentewet , de provinc ia le wet en de kies
wet en int rekk ing van de Gemeente-borg
toch tenwet. 

S . 389 B . 11 December. Blz. 593. 
- Besluit tot verniet ig ing va n het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Idaarderadeel van 4 Maar t 1937, strekkende 
tot het verleen en aan de a fdeel i ng Grouw 
van de Sociaal -Democratische V rouwenclub 
van vergunning tot het houden van een col
lecte door m iddel van lijsten, waarvan de 
opbrengst za l komen ten bate van de u it
zending van S paansche kinderen naar het 
Zuiden van F rankrijk . 

S. 235 6. 11 Decem ber. Blz. 690. 
- Ar,·est van den H oogen R aad. (Ge,neente 

wet a,·tt . 209 en 221; Alg. P ol .Verord. van 
H aaksbergen art . 25a) . - De bij art . 25a 
der A lg. P ol . V erord. van H aaksb ergen den 
B urge,neeste,· toegekende bevoegdheid te be
oordeelen, ,,van wie het bekend is, dat zij 
als openbare dronkaards bekend staan" 
f wel ke personen dan niet in vergunnings- of 
verloflokal en ,nogen verblijven of damr wor
den toegel aten] heef t noch een wetgevend 
noch een rechtsprekend ka,·akter, doch strekt 
zuiver tot uitvoe,·ing die,· verordening, welke 
uitvoering, daar zij betrekking hee ft op de 
pol itie over he,·bergen en tappe.rijen en der
gelijke ;nrichtingen, krachtens art. Z21 der 
Ge,neentewet in het bijzonde,· tot de taak 
van den B urge,neeste,· behoort. Of req. te
recht doo ,· den B urgerneester is aangewezen 
als iemand, die als openbaar dronkarurd be
kend staat, kan in cassatie niet worden on
derzocht . 13 Decemb e,·. 

- J(oninklijk besluil. (Ge,neentewet Art. 244 ) . 
- H et is in strijd rnet een go ed financieel 
bel eid orn de begrooting sluitend te ,naken 
met behulp van de overschotten van vroe gere 
ja,·en, zulks temee,·, nu de rekening over het 
vorig jaar geen batig saldo van eenige be
teekenis zal opleveren, zoodat de gem eente 
dan over vrijwel geen enkel e r·ese,rve 1neer 
zou beschikken. Dit rniddJel orn de begr·oo
ting te doen sluiten zou sl echts dan 1nogen 
worden aangewend, indien het onrnogelijk 
was gebleken orn op norrnal e wijze tot een 
sluitende begrooting te komen. De bezwaren 
de,· gemeente tegen invoering eene,· straat
belasting kunnen niet zóó kl emmend worden 
geacht, dat, onder de omstandigheden, waar
in d e financi ën de1· g e1neente op dit oo g en-
blik ve1·keeren , di t middel om de inkomsten 
te verhoogen ongeb1·uikt zou ,noeten blijven. 

16 December. 
- Beslu it tot schorsing van het be lu it van 

Gedeputeerde Staten van Zuidholland dd. 
26 October 1937, G. S . N °. 136, houdende 
goedkeuring van het beslu it van den raad 
der gemeente 's-Gravenh age dd. 11 October 
1937 waarbij , met wijzigi ng van de begroo
ting 'd ie r gemeente voor het di enstjaar 1937, 
een bed rng van f 2000 beschikbaa r is gesteld 
voo r het inrich ten door die gemeente van 

een urnenbewaarplaats op de a lgemeene be
graafplaats aldaar. 

S, 2319 I. 18 December. Blz. 689. 
- Besluit tot schorsing van de besluiten van 

den raad der gemeente H oensbroek van 29 
November 1937, ondersche iden lijk strekken
de tot benoeming en vaststelling wedde van 
Hoofd van de Publieke Werken en de Be
drijven en tot benoeming en vaststelling 
wedde va n Chef van de Bedr ij ven te H oens
broek. 

S. 2319 J. 22 December . Blz. 689. 
- Besluit tot schorsing van het beslui t van 

den raad der gemeente U ith uizen van 25 
November 1937, strekkende tot benoem ing 
va n een lid van het Burgerlijk A rmbestuur. 

S . 2319 L . 22 Decem ber . Blz. 689 . 
- Bes luit tot wij zig ing van de voorschriften 

betreffende de inr ich t ing der rekening van 
inkomsten en ui tgaven van de gemeenten 
en van de voorschriften, betreffende de in
r icht ing der boekhoudi ng van de ontva ngers 
der gemeenten en de daarbij behoorende 
modellen. 

S. 389 C. 29 December. Blz. 639. 
- Beslu it tot vaststelling van den vorm, waar

in het p roces-verbaal van opneming van 
boeken en kas van den gemeente-ontva nger 
wordt opgemaakt. 

S. 389 D . 29 December. Blz. 645. 
Gemeenteg-renzen. 
- Wet tot wij zig ing van de grens tusschen de 

gemeenten H enge lo (0. ) en Enschede. 
S . 300. 20 M aart. B lz. 152. 

- Wet tot wijzig ing van de grens tussch en de 
gemeenten H aaren en Oisterw ijk. 

S . 312 . 3 December . Blz. 590. 
- Wet tot aanvulling van de wet va n 31 De

cem ber 1913, S. 469, tot toevoeging van de 
terre inen langs den Nieuwen W aterweg en 
het Scheur, thans deel u itmakende van de 
gemeenten 's-Gravenzande en aaldwijk aan 
de gemeente Rotterdam sedert gewijzigd. 

S . 313. 3 December. Blz. 692. 
- Wet tot wij zig ing van de grens tusschen de 

gemeenten Ambt-Hardenberg en Vriezen
veen. S . 314. 31 December. Bl z. 624. 

- Wet tot vereen ig ing van de gemeente Veur 
met gedeelten van de gemeenten Stompwij k 
en N ootdorp en toevoeging van het overige 
gedeel te van de gemeente Stompwijk aan de 
gemeente N ootdorp. 

S. 315. 31 December . Blz. 625 . 
Gem eentewet. 
- Wet tot wijzig ing van de gemeentewet, de 

prov inciale wet en de kieswet en intrekking 
van de Gemeente-borgtochtenwet. . 

S. 311. 22 Apri l. B lz. 237. 
Geneeskunst. 
- Ar·rest van den H oogen R aad. (Sr. art . 

436 ; W et Uitoef . Geneesk. art . 1.) . - De 
grief , dat de R echtb. ten onrechte heef t 
aangenornen, dat het rn et de hand strijkende 
bewegingen ·niaken in de nabijheid van de 
ziek geachte lichaamsdeelen zonder evenwel 
het lichaam aan te raken, het verl eenen van 
geneeskundigen bijstan d zou uitmaken, kan 
req. niet baten, da(JJI· hetgeen hij deed de 
werkelijke of voor gewende st1·ekking had 
gen ezende wer king op den zieken mensch 
uit te oef enen en daarom ook terecht door 
de R echtb . als uitoefening van de genees-
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kunst is beschouwd. Daarvan is torh niet 
enkel sprake, indien een middel wordt ge
bezigd of een 1nethode wo1·dt toegepast, steu
nende op de door de wet tot het bekomen 
der bevoegdheid tot uitoefening der genees
kunst vereischte kennis en ervaring. 

28 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( r. art . 

436 • W et Uitoef. Geneesk. a1·t . 1.) - R eq,.'s 
bez:Vaar tegen de overweging in het vonnis, 
dat "het om strafbaa,· te zijn wegens over
t,·eding van art. 436 Sr. voldoende is, ilat 
de verd. geneeskundigen raad verstrekte, ter
wijl daarbij onverschillig is, of degeen, rlie 
dezen raad kwam inwinnen, al, dan niet aan 
een kwaal leed", kan hen• niet baten. De 
wet van 1 Juni 1865, . 60, regelende de 
uitoef ening der geneeskunst, verstaat toch 
onder "genees l,,--1.mdigen raad:' het verl eenen 
van genees-, heel- of verloskundi.gen raad 
als bedrijf, terwijl onder "geneeskundigen 
raad:' moet worden ve1·staan een raad, welke 
de vermeende of werkelijke strekking hee ft 
01n genezing van een ziekte of kwaal te be
vorde,·en. Nergens stelt de wet den eisch dat 
degene, aan wien die raad wordt verschaft , 
inderdaad ziek is. 28 J uni. 

- Anest van den Ho ogen Raad. (Wet Uit
oefening Gen eeskunst artt. 9 en 19; S,· . art. 
436 .) - T erecht overwoog de R echtb., dat 
" afleveren" in den zin van art. 9 der wet 
van 1 Juni 1865, S. 60, geen andere betee
kenis heeft dan "ter beschikking van een 
ander stell en", waarbij de vraag of zulks al 
dan niet tegen betaling geschiedt niet te,· 
zake dienende is. H et feit, dat in verschil
lende bepalingen de bevoe gdheid van den 
geneeskundige tot het toedienen van genees
middelen wordt verondersteld, kan niet af
doen, daa,· het toepassen van geneesniiddelen 
np een patiënt door een geneeskundig e ie ts 
geheel anders is dan het terh.andstellen van 
geneesmiddel en. - H et afleve1·en van ge
neesmiculelen behoort naar de wet niet tot 
de uito efening der genees kunst en kan dus 
nimmer als uitoef ening van geneeskunst door 
geheel of voor dit deel tot de uito efening 
van genees kunst onb evoegden gelden . Over
treding van art. 9 der wet van 1 J uni 1865 
was 1nitsdien niet onder art. 18 ( oud) die,· 
wet en is evenmin onder het daarvoor in de 
plaats getreden art. 436 Sr. begrepen en 
wordt derhal ve door art. 19 omvat. 

28 Juni. Blz. 509. 
- Ar1'est van den H oogen Raad. (Sr. art. 

436 ; W et uitoefening Geneeskunst, art . 1.) 
- T en oni·echte was de R echtb. van oo•·deel, 
dat i. c. niet sprake was van het uitoefenen 
der geneesh,nst in den zin der wet, doch 
van verstrekken van geneesmiddelen m et 
gebruiksaanwijzing. Gereq. hee ft toch, zoo
als is bewezenve,·klaard, aan personen, die 
zich met klachten over hun ziekten en 
kwalen tot hem hadden gewend, kruiden 
verstrekt m et aanwijzing, hoe die te gebrui
ken en zulks met de voo,·gewende of werke
lijke strekking om genezende werking op die 
zie kten en kwalen uit te oefenen, weshalve 
hij geze gd moet worden die k1·uiden ter 
genezing te hebben voorgeschrepen en dus 
geneeskundigen raad te hebben verleend, 
hetgeen in art. 1 der W et van 1 Juni 1865, 

S. 60, onder uitoefening der geneeskunst -i,er
staan wordt . - M et vernietiging van vonnis 
a quo, doet H , R. ten principale recht en 
spreekt een veroorcleeling uit. 15 November. 

Glrowet. 
- Besluit tot vast telling van de instructie 

voor de commissie van advies ingesteld bij 
artikel 9 van de Girowet, Stbl. n°. 307 van 
1936. S. 388. 4 Juni. Blz. 255. 

- Besluit tot regeling van de wijze, waarop de 
co=issie, ingesteld bij artikel 9 van de 
Girowet, Stbl. ro. 307 van 1936, van advies 
zal dienen bij de uitvoering van die wet. 

S. 354. 6 Augustus. Blz. 427. 
Goudclausules. 
- Wet, houdende maatregelen tot nietigver

klaring van goudclausules in bepaalde over
eenkomsten. (,,Wet op de goudclau ules 
1937".) S. 204. 24 Mei. Blz. 131. 

Grondwet. 
- W'et tet het in overweging nemen van P.en 

voorstel tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot wijziging en aanvulling van 
de bepalingen betreffende het inkomen der 
Kroon. S. 302. 9 April. Blz. 155. 

- Wet tot het in overweging nemen van ee11 
voorstel tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot wijziging en aanvullin,t( van 
de bepalingen betreffende de schadeloosstel
ling en het pensioen Yan de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

S. 303. 9 April. Blz. 155. 
- Wet tot het in overweging nemen van een 

voorstel tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot het openen van de mogelijk
heid , finisters te benoemen, niet belast met 
de leiding van een ministerieel departement. 

S. 304. 9 April. Blz. 156. 
- Wet tot het in overweging nemen van een 

voorstel tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot aanvulli ng van de bepalingen 
betreffende het kies recht. 

S . 305. 9 April. Blz. 156. 
- Wet tot het in overweging nemen van een 

voorstel tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot het openen van de mogelijk
heid, leden van vertegenwoordigende l icha
men, die een streven tot uitdrukking bren
gen, gericht op verandering van de bestaan
de rechtsorde met toepa sing of bevordering 
van onwettige middelen, van hun lidmaat
schap vervall en te verklaren. 

S. 306 . 9 April. Blz. 157. 
- Wet tot het in overweging nemen van een 

voorstel tot verande ring in de Grondwet, 
strekkende tot het openen van de mogelijk
heid , openbare lichamen voor beroep en be
drijf in te te ll en. 

S. 307. 9 April. Blz. 158. 
- Wet tot het in ovenveging nemen van een 

voorstel tot verandering van eenige andere 
artikelen in de Grondwet. 

S. 308. 9 April. Blz. 158. 
- Wet tot het in overweging nemen van een 

voorstel tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot wijziging en aan vu il ing van 
de bepalingen van overgangsrecht. 

. 309. 9 April. Blz. 159. 
Handelsreglsterwet. 
- Arrest van den llooyen Raad. (K. art. 19, 

H.reg.wet artt. 7 en l!O.) - Doorhaling ge
last van de inschrijving in het H andelsregis-
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te,· betreff ende eene commanè._ vennootschap 
op aandeelen niet één beheerenden vennoot, 
daar deze sl echts te zaraen me t een procura
tiehouder toekenningsbevoegdheid heeft. 

4 J anuari. 
Harln g·wet. 
- Wet tot wij zig ing van de Har ingwet 1927 

(St bl. 387) . S . 701. 22 A pril. B lz. 378. 
Hinderwet. 
- K oninkl,ijk besluit . (H inderwet Art. 12 j 0

• 

a,·t. 15-) - Een voorwaarde, luidend: ,,de 
el ectro-motoren en de daardoo,· in werking 
te b1·engen machines, werktuigen c.a. moeten 
zoodanig op de op de ove,·gelegde teekening 
aangegeven plaatsen worden opgesteld, dat 
geen trillingen kunnen optreden" is dusda
nig vaag, dat de concessiona,·is daaruit niet 
kan afleiden, wat door hem ter zake ,noet 
worden gedaan. - Al heeft appellant zijn 
bezwaren tegen een aan de vergunning ver
bonden voorwaarde niet in de zitting, be
doeld bij art . 7, te b&rde gebrac ht, 11ioet toch, 
nu appellant voor het overige in zijn beroep 
ontvankelijk is en het best,·eden besluit mits
dien in zijn ge he.el aan het oo,·deel der 
Kroon is onderworpen, ook aan dit punt 
aandacht worden gewijd. 12 Januari. 

- A rrest van den Hoog en R aad. ( H inderwet 
art. 2; Sv. art_ 450.) - Na,nens alle ver
dachten is bij schrijtuu,· het middel voorge
steld en toegel ich t door M,·. v . M. , den 
onde,· IV genoemden. ,·eq. tot cassatie. Mr. 
v. M . is echter voor het Hof v.e1'Schenen voor 
zichzelven en als gemachtigde van de andere 
drie requiranten. Daar nu, in cassatie van 
eene bijzrmdere schriftel ijke machtiging niet 
blijkt, was Mr. v. M . niet bevoegd namens 
die drie 11iede-requiranten eene schril tuur 
in te dienen, zoodat te hunnen aanzien op 
die schriftuur geen acht kan wo,·den gesla
gen_ - Op grond van zijn f eitelijke vas tst el
lin g, dat het betrokken terrein, (IT0ot onge
veer 51/2 H .A ., van den R ijksweg doo,· een 
schutting gescheiden, voo,·zien was o. ,n. van 
een rijvloer, schaftlokaal, privaat en fi etsen
bergplaats en reeds vanaf 193:B tot op heden 
aldus als stortplaats van ,;uil in gcb,·uik u·as, 
heeft het H of zeer zeke1· kunnen aannemen, 
dat hier sp,·ake is van een "inrichting" in 
tien zin der H inderwet. - H et verweer, dat 
hie1· niet een inrichting zou zijn tot verwer
ken van a fval, is dao,· het H of op juiste 
wijze wee,'legd. Dat van "verwerken" van 
afval alleen sprake zou zijn, wanneer m en 
actief en doelbewust het afval voo,· eenig 
werk verbruikt of wel tot een stof van an
dere samenstelling doet overgaan, beteekent 
een t e enge opvatting van "verwerken". 
Wann e.er afval in co11,binatie ,net daarop ge
storte aarde, wordt geb ezigd tot oplwogi11g 
van een terrein, waarbij een verteringsproces 
wo1·dt teweeggebracht, wo,·dt deze a/11al wel 
degelijk verwerkt; het zou zelfs ook het 
geval zijn, indien geen verte,·ingsproces zou 
plaats vinden. - De bestemming van het 
storten van afval en aa,·de voor óphooging 
van het terrein verhindert niet, dat de in
richting wordt beschouwd als bestemd tot 
verwerking van het afval, dat voor die op
hooging wo1·dt geb ezigd. 1 Maa,·t. 

- K oninklijk besluit. (Hinderwet art . 19 j 0
• 

a,·t. 12.) ·- Een voo,·waarde, behelzend dat 

aan de <loor B. en W . voor de contról e op 
de gestelde voorwaarden aangewezen des
kundigen toegan g tot de fab,·ieksterreinen 
en gebouwen moet wo,·den verleend en zij in 
de gelegenheid moeten worden gesteld mo n
sters van het geloosde water te nemen, is in 
strijd ,net art. 19, aangezien de bij dat art. 
in het belang van den concessionaris gegeven 
waa,·borgen ontbreken. - Ook een voor
waarde, volgens wel ke de kosten van con
tróle voor rekening van den concessionaris 
worden geb ·racht, is in strijd met de wet, 
aangezien deze voo1·waarde niet betreft de 
bezwaren van gevaar, schade en hinder, in 
art . 12 genoemd . 3 M aa1·t . 

- Koninklijk besluit. ( H inderwet art . 14.) -
H et oprichten van een schel penbreekmachine 
met den daarbij behoorenden elect1·01notor 
kan niet wo,·den aangenierkt als eene uitbrei
ding van de bestaande schelpendrooginrich
ting. V oor deze oprichting is geen hinde,·
wetsve1·gunning ve1·eischt, daar in art. 2 eene 
schelpenbree kmachine niet wordt genoemd 
en het ver1no gen van den elect ,·omotor de 
grens van 2 p.k. niet overschrijdt. 23 Ap1'il. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet a,·t . 2 X II .) 
- H et ken,nerkende van eene velds1nidse is 
de mogelijkheid om de smid.se ge,nakkelijk 
te t,·ansporteeren en haar op een willekeu
rige plaats in gebruik te stellen . Daar in 
casu de in de inrichting te bezigen smidse, 
hoewel voor een veldsmidse zee,· groot, goerl 
kan wonlen getranspo,·teerd en elders in ge
bruik kan worden genmnen, nadat ee ,i aan
sluiting op het e?ectrisch net is verkregen, 
behoo.,·t de bedoelde smidse als een veld
smidse te worden aange,nerkt; de aanwezig
heid van een schoo1'Si een doet daaraan niet af . 

3 M ei. 
- K oninklijk besluit. (H inderwet a1·t. 11 j 0

• 

art . 26.) - Aangenomen al, dat het door 
reclamant geV1·eesde gevolg van de schiet
inrichting (n.l. het sto1·en en eventueel ver
d1·ijven van zelikavi,e vogels) is aan te ,,,er
ken als een nadeel, hetwelk de H inderwet 
beoogt te voorkomen, is toch niet voldoende 
aannemelijk gemaakt, dat de bestaande kans 
ap het wegt,·ekken dier vogels als gevolg 
van de schietoej&ningen van voldoende ge
wicht is o,n deswege de i11.1·ichting niet toe 
te laten, te 11iinde1· nu ter tegemoet koming 
aan het bezwaar aanl eiding bestaat om de 
voo,·waarde te st ellen, dat in het voorjaar 
op de schietbaan niet mag worden geschoten. 

16 Juli. 
- Koninkl,ijk besluit. ( H inderwet art. 17.) -

K1·achtens art. 17, derde l id, der wet kan 
slechts de cono.essionaris ( en niet de bedrijfs
leider) in beroep komen. 13 September. 

- Koninklijk besluit . (H inderwet a1·t . "!.) -
Nu de zitting to t het inbrengen van bezwa
ren is gehouden op den 1'2en dag na de 
openba1·e kennisgeving, bedoeld in art. 6 
2e lid, hebben B . en W. hunne beslissing 
geno,nen zonder inachtne1ning van de wet
tel ijke voorschrift en, en moet deze besl issing 
dus vernietigd worden. 27 S eptember. 

- Koninkl,ijk besluit. (H inderwet Art. 8 j 0
• 

art . 15.) - D oor de enkel e mededeel ing van 
de zijde van het gemeentebestuitr aan den 
verzoeke,·, waa.,·bij hij is uitgenoodigd op 
een der twee eerstvolgende werkdagen de 
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beschikking van B. en W. op zijn aanv,·age 
in ontvangst te ko,nen ne,nen, wordt niet 
voldaan aan het voorschriJt van art . 8 l e 
lid, dat het ge,neenteb estuur aan den ver
zoeke,· van de beslissing kennis ,noet geven.. 
I n verband daarm ede kan appellant niet 
geacht worden den in art. 15 gegunden ter
,nijn van beroep te hebben overschreden. 

11 October. 
- Koninklijk besluit . (Hinderwet art. 17.) -

De o,nzetting van een fabriek tot een ander 
doel ,naakt dat zij een inrichting is gewor
den, die zonder de vereischte ve,·gunning in 
werking is. - H et opleggen van nieuwe 
voorwaarden is derhalve niet ,nogel·ijk . 

17 Nove,nbcr. 
- Arres t van den Hoogen Raad. ( H inderwet 

arll. 2 en 22.) - Art . 22 der H inderwet 
stelt voo,· de à.aaJrbij omschreven feiten -
waaronder het zonder de ve,·eischte vergun
ning in werking houden van een in art . . 2 
omschreven inrichting - strafbaa,· het hoo fd 
, .de1· ondernem,ing", waa1·onde1· niet anders 
is te ve:rstaan dan de onderneming lot ex
plnitatie eener zoodanige· inrichting. - H et 
telastegel egde en bewezen verklaard.e brengt 
niet ,nede, dat hie,· een onderne,ning tot het 
exploi teeren ,;an een inrichting tot het be
wm·en van ,nest bestond, het houdt ini,ners 
enkel in, dat ,·eq. handelde al., hoofd van 
een cha,npignonkweeke,·sbedrij f ten dienste 
van dat bedrijf, weshalve bij het bestreden 
vonni., ten onrechte is aange,iomen, dat het 
bewezene valt onde,,- het bereik van art. 22 
der Hinderwet. 22 November . 

Hulsarbeldswet. 
- Besluit tot wij zig ing van het Huisarbeids

besluit 1936 (K oninkl ij k besluit van 6 Mei 
1936, S. n °. 853) . 

S. 868. 27 December. Bl z. 705. 
Indië ( ed.) . 
- B esluit tot bepal ing van het tijdstip van 

inwerkingtred ing van de wet van 17 J ul i 
1936, S. 904, houdende wijziging van de In
d ische Staatsregeli ng. 

S . 980. 15 J anuari. Blz. 65. 
- B eslu it tot bepal ing van het t ijdstip va n 

inwerkingtreding van de wet van 17 J uli 
1936, S . 905, houdende regeling van de toe
lating van zeeschepen in ederlandsch-Indië. 

S. 981. 15 J anuar i. B lz. 65. 
-- B esluit tot overdracht van de bevoegdheid 

tot benoeming, schorsing en ontslag van 
ambtenaren in dienst van autonome gemeen
schappen in ederl andsch-Ind ië op de cla
gelij ksche besturen dier gemeenschappen. 

S. 940. 10 F ebruar i. B lz. 58. 
- B eslu it, houdende vaststelling van nieuwe 

regelen ten aanzien van de toelating van 
oorlogs chepen van vreemde mogendheden 
met de in rust aan boord zich bevindende 
1 uchtvaartuigen binnen het rechtsgeb ied van 

ederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 
S. 944. 1 Maart. Blz. 62. 

- W et tot verleening van een financieele te
gemoetkom ing aan Nederlandsch-I ndië, ten 
einde dat gebiedsdeel in staat te stellen tot 
het tre ffen van bij zondere maatrege len van 
welvaartszorg. S. 402. 2 April. Blz. 255. 

- W et tot herberekening van de korting op 
de lndi che pen ioenen. 

S. 900. 2 Apr il. B lz. 56. 

- W et, houdende instelli ng van een rubber-
fond . S. 901. 2 A pri l. Blz. 384. 

- W et, houdende bekrach t iging van een door 
den Gouverneur-Generaal van ederlandsch. 
I ndië vastgestelde ordonna nt ie. (H eff ing van 
een t ij delij k extra-uitvoerrech t. ) 

S. 902. 2 A pril. Blz. 385. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van Nederl a ndsch
Indië va tgestelde ordonnant ie . (Verl aging 
slachtbelasting.) 

S. 903. 8 April. Blz. 385. 
- W et, houdende convers ie van N ederl a ndsch

I ndische Schuld. ( ederlandsch-Indische Con
vers ieleeningwet 1937.) 

S. 904. 8 April. B lz. 385. 
- Besluit tot bekrachtiging van twee door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
Indië vastgestelde ordonnanties tot wij zig ing 
en aanvulling ven onderscheidenlij k de " On
dernerningsrubberuitvoer-ordonnantie" en de 
,,Bevol ki ngsrubberui tvoer-ordon nantie''. 

S. 947 . 24 April. B lz. 386. 
- B esluit tot wijziging van het " B esluit I n

ternationaal B etalingsverkeer ederlandsch
Indië 1934", het "Besluit Internationaal B e
tal ingsverkeer Suriname 1934" en het " B e
sluit Internationaal Betalingsverkeer Curaçao 
1934". S. 948. 22 Mei. Blz. 387. 

- Besluit, houdende aanvulling van h et K o
ninklijk besluit van 29 J uli 1911 , S. 261, 
juncto het Koninklijk besluit van 3 J uli 
1913, S. 322, regelende het verleenen van 
korting op de inkomsten van kolon ia le of 
gewezen koloniale landsdienaren, tot voldoe
ning van hun door den rechter opgelegde 
uitkeeringen. S . 949. 9 Ju li . B lz. 478 . 

- B esluit, strekkende tot nadere aanvull ing 
van het besluit van den 27sten ovember 
1933, S. 630, houdende vaststelling van 
nieuwe bepal ingen betreffende de zeebr ieven 
en scheepspassen in Nederlandsch-Indië. 

S. 951. 15 November. Blz. 574. 
- W et, houdende bekracht ig ing van twee door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië vastgestelde ordonnanties. (Wijzig ing 
van het tarief van invoerrechten). 

S. 905 . 3 December. Blz. 611. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indi ë vastgestelde ordonnantie. (Verlaging 
motorvoertuigen belasting.) 

S. 906. 3 D ecember. Blz. 61 2. 
- W et, houdende bekrach tiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van e derl andsch
Indi ë vastgestelde ordonnantie. (Wij ziging 
Indische T ariefwet en tarief van invoer
rechten.) S . 907. 3 December. Blz. 612. 

- Wet, houdende bekrachtiging van een door 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië vastgestel de ordonnantie . (Opschorting 
van het uitvoerrecht op J avatabak). 

S. 908 . 3 December. B lz. 612. 
- Wet, houdende bekrachtig ing van een door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië vastgestelde ordonnantie. (Vrijstellin
gen van het tijdelij k extra-u itvoerrech t . ) 

S. 909. 3 December. Blz. 61 3. 
- Wet, houdende maatregelen ten aanzien 

van de invoerrechten in N ederlandsch-Indië. 
S . 910. 3 D ecember. B lz. 613. 
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- Wet, houdende bekrachtiging van een door 
den Gouverneur-Generaa l van Nederlandsch
Indië vastgestelde ordonnantie. (Verlaging 
van het uitvoer recht op rubber.) 

S. 911. 16 December. Blz. 678. 
- W et, houdende instelling van een Madoera

wel v aartsfonds. 
S. 912. 16 December. Blz. 678. 

- Besluit tot wijziging van bepalingen be
treffende Roomsch-Kathol ieke geestelij ken 
in Nederlandsch-Indië. 

S. 953 . 16 December. Blz. 679. 
- Besluit, houdende voorschri ften ter uitvoe

ring in Nederlandsch-Ind ië van de op 6 
Mei 1937 te Londen gesloten internationale 
overeenkomst betreffende de rege li ng van 
de productie en den afzet van suiker. 

S. 954. 17 December. Blz. 680. 
-- "\Vet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Ind ischen dienst h ier 
te lande gedurende het jaar 1938. 

S. 913. 31 December. Blz. 679. 
Invalidltelts - en ou1lerdomsverzekerin..;·. 
- Besluit tot wij ziging van het Koninklijk 

besluit van den 22sten November 1919, S. 
764, houdende vaststelling van de model len 
der rentezegels en van de aanwijzing der 
p laatsen, waarop de rentezegels , ten ver
koop voorhanden zullen zijn, zooal s dat be
sluit laatstelijk gewijzigd is bij Ko11inklijk 
beslui t van den 17den Januari 1936, Stbl. 
N °. 880. S. 880. 2 Februari. Blz. 232. 

- Besluit, houdende intrekking van het Ko
ninklij k besluit van den 12den September 
1924, S. 446, tot uitvoer ing van artikel 4, 
derde l id , der Ouderdomswet 1919, zonals dat 
l aatstelijk gewijzigd werd bij Koninklijk 
bes! uit van den 25sten Maart 1931 , Stbl. 
n°. 122. S. 883. 16 Maart. Blz. 55. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van den 17den December 1919, S. 814, 
tot uitvoering van de artikelen 329 en 331 
der Invaliditeitswet, zooals dat besluit laat
stelijk gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 
20 Juli 1929 (Stbl. n °. 396). 

S. 891. 16 Augustus. Blz. 445. 
- Besluit tot nadere wijzi,ging van het "Ta

r iefbesluit V.O.V.", zooals dat laatste lijk 
werd gewijzigd bij Koninkl ij k besluit van 
9 Apri l 1936, Staatsblad n°. 849. 

S. 860. 25 October. Blz. 520. 
- Besluit tot wijziging van het Kon inklij k 

beslui t van 6 Apr il 1933, S. 159 , houdende 
opnieuw aanwijzing van de gevallen, waar
in de bewaarde rentekaarten worden vernie
t igd . S. 893 . 27 November. Blz. 573. 

- Beslui t, houdende wijzig ing van het Ko
nink lij k besluit van 17 September 1921, S. 
1066 , tot vaststelling van een regeling, hou
dende premiebetaling over meer clan één 
termij n waarover loon in geld wordt uitbe
taald , zooals dat besluit laatstelijk gewijzigd 
is bij Koninklijk besluit van 1 Februari 
1930 (Stbl. N°. 39). 

S. 862. 1 December. Blz. 607. 
- W et tot wijziging der Inval iditeitswet. 

S. 804. 3 December. Blz. 606. 
lnYoerrechten en accijnzen. 
- Beslu it, houdende bepalingen omtrent den 

vrijdom van den accijns op het zout, benoo
di gd voor het bemesten van landerij en en 
de voeding van vee. 

S. 441. 10 Februari. Blz. 302. 

- Besluit tot herziening van de attributen van 
het kantoor Bergeijksche B arr ière. 

S. 480. 26 F ebruari. Blz. 22. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent het 

a fgeven van geleib ilj etten tot dekking van 
den uitslag, het vervoer en den inslag van 
brandspiritus. S. 444. 12 April. Blz. 325. 

- Besluit tot herziening van de bepalingen 
omtrent het vervoer en van de bepali ngen 
omtrent de nederlagen van goederen in het 
terre in van toez icht langs de grenzen. 

S. 445. 23 April. Blz. 203 . 
Jachtwet. 
- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 

Kon inklijk besluit van den 14den F ebruari 
1924 , S. 45 , ter ui tvoering van a rt ikel 57 
der Jachtwet 1923. 

S. 780. 19 Februari. Blz. 53 . 
- Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde 

li d, der J achtwet 1923. (Fazant.) 
S. 781. 19 Februari . Blz. 216. 

- Arre,ç t van den H oogen Raarl. ( J achtwet 
1923 , art. 4.) - D er R echtb. wo1·dt ten 
onrechte t egen gevoerd, dat zij zou zijn uit
gegaan van de opvatting, dat het in jagende 
houding loopen zelve reed,; voldoende zou 
zijn voo1·.de st1·afbaarheid volg ens art. 4 der 
Jachtwet 1923; zij h ee ft integendeel over
eenkomstig de inleidende dagv . bewezen 
ve,·klaard, dat req. ,net dat doel, t . w . het 
do el om wild op te sporen en te bemachtigen 
en te dooden, op den grond liep m et een 
schietgeweer, dat hij in jagende houding 
droeg . 14 Juni. 

Kamers van 1,<wpltandcl. 
- Besluit tot nadere vaststelling van het aan

tal leden der Kamer van Koophandel en 
F abr ieken voor Delft en Omstreken. 

S. 682. 13 September. Blz. 519. 
- Wet, houdende enkele voorzieningen in ver

band met de wijziging van het geb ied van 
de Kamers van K oophandel en Fabrieken 
voor West-Friesland en H oll and's Noorder
kwartier door de wet van 31 Mei 1937, Stbl. 
N°. 521. S . 639 X . 31 December. Blz. 666. 

li:eurenwet. 
- Koninkl ijk besluit. (Keurenwet Ar·tt. 1, 18.) 

- Onder banslooten zijn te ve1·staan all e 
slooten, welke .dienen tot inlaten of afvo eren 
van polderwater, en bij welke dus het pol
derbelang betrokken u. - Een bepaling in 
een keu,·, volgens w elke de losse bruggen, 
liggende over bepaalde watergangen en sloo
tcn in h et tijdvak van 1 April tot 1 No vem
be1· op eente aanzegging van het polder
bestu,vr onmiddellijk 11ioeten worden opge
ruimd, verdraagt zich niet met de artt. 1 en 
18 der wet, daar de wet aan h et polde1·be
stuu1· niet d e bevoegdheid geeft, in voo1·ko
mende bijzondere gevallen bepaalde brug
gen, wie,· aanwezigheid niet in st1rij.d u; ,net 
de bepalingen van de keur, te doen oprui-
1nen. 14 Octobe1·. 

- K oninklijk besluit. (Keurenw,et Art. 1). -
T erecht hebben Ged. Staten goedkeu1·ing ont, 
houden aan de keur van een hoogheem1·aad
schap tot kee1·ing van zeewater op grond, 
dat de keur in de bepaling van. het gebied, 
dat als "buitenduinen" moet worden aange-
1ne1·kt, te ver gaat, waardoor de ,·echten van 
de duineigenaren onnoodig worden bepe,·kt; 
zulks te meer, nu de keur ook ten aanzien 



K ALPHABETISCH REGISTER 1937 32 

van de "binnenduinen" strenge bepalingen 
bevat. 16 Octo ber. 

- Koninklijk beslui t. (Keurenwet art. 18.) -
Nu de polderkeur geen bepaling bevat , 
krachtens welke voor het oml eggen van we
teringen door het dempen en/o f graven van 
watergangen vergunning zou kunnen worden 
gegeven, kan een door het polderbestuur 
verl eende vergunning tot zoodanige oml eg
ging niet geacht worden k1-achtens de keur 
te zijn verleend, en is een verzoek om ver
nietiging van een aan de vergunning ver
bonden vooru·aarde, gegrond op art. 18 2e 
lid, niet ontvankelijk. Novem.b er . 

Kieswet. 
- Besluit tot ui tvoering van a rtikel 56a der 

kieswet, zooals dit artikel is gewijzigd bij 
de wet van 23 Mei 1935 , S. n°. 306. 

S . 344. 25 F ebruari. Blz. 16 . 
·- Wet tot wijziging van de gemeentewet, de 

provinciale wet en de kieswet en intrekking 
van de Gemeente-borgtochtenwet. 

S. 311 . 22 April. Blz. 237. 
--- Besluit tot vaststell ing van het tijdst ip van 

de inwerkingtreding van de wet van 22 
April 1937, S. 311, tot wijzi ging van de 
gemeentewet, de provinciale wet en de kies
wet en intrekking van de Gemeente-borg
tochtenwet. 

S. 389 B . 11 December. Blz. 593. 
Konlnklljk Huls. 
- Be luit, waarbij aan Zijne Doorluchtige 

H oogheid Prins Bemhard van Lipp -Bie-;ter
feld, wordt verl eend de titel van Prins der 
1 ederlanden , met het praedicaat van Ko
ninklijke Hoogheid. 

S. 1. 6 J anuari. Blz. 3. 
- Besluit, waarbij aan H are Koninklijke Hoog

heid Prinse J ulia na der ederlandon wordt 
verl eend de titel van P rinses van Lippe
Biesterfeld. S. 2. 6 J anuar i. Blz. 3. 

- Besluit, houdende verleening van een wa
pen aan Z. K. H. Prins Bernhard der 
Nederlanden, Prins van Lippe-Biestedeld. 

S. 3. 3 Mei. Blz. 94 . 
- Beslui t, houdende vaststelling van de on

del'Scheidi ngsvlag voor Zijne K oni nk lijke 
Hoogheid Prins Bernhard der ederlanden, 
Prins van Lippe-Biesterfeld. 

S. 4. 18 Juni. Blz. 235. 
- Besluit, betreffende den naam, te dragen 

door de kinderen van H are Konink lijke 
H oogheid Prinses Juliana. 

S. 5. 26 Ootober. Blz. 481. 
Koophandel. 
- Beslui t, houdende den datum van inwer

kingtreding van de Wet van 14 Juni 1930, 
S. 240, houdende nieuwe wettelijke regeling 
van de arbeidsovereenkomst van kap itein en 
schepel ingen . S. 280. 18 Mei. Blz. 151. 

- A,.,·est van den H oogen Raad. (K. a,·tt. 
62-18; r. art. 486) . - S ed~rt de wetswij
ziging van 1922 is in de desbet,·e ff ende af
deeling van het W. v. K. nog slechts sprake 
van hen, die, na door de R echtb. tot de be
eediging als ,nakelaar te zijn toegelaten, 
den eed als zoodanig heb ben afgelegd. Ui t 
de geschiedenis 'l!an de totstandko1ning dier 
,cijziging blijkt echter geenszins van de be
doeling om, in afwijking van den bestaanden 
toestand ( zie nader het arrest R ed.), voor
taan te verbieden, dat personen, die nie t in 
voe ge als voormeld zijn beiiedigd, hun beroep 

maken van handelingen als in het thans gel 
dende art. 62 lid 1 K. omschreven, hoedanig 
verbod dan ook in gee,i enkel e wetsbepaling 
uitdrukking hee ft gevonden . Derhalve wordt 
·voor het als beroep verrichten van zoodanige 
handelingen eene toelating als bedoeld bij 
a,·t. 4/16 Sr. niet gevorderd, zoodat het ont
breken der beëediging ook thans nog slechts 
beteekent, dat hij, die het be,·oep aldus uit
oefent, niet is "makelaa,·" en hij dus niet 
valt onder de voorschriften, dnor de wet be
paaldelijk aan het bezit van die hoedanig
heid verbonden. - Ande,·s A dv.- Gen. W ijn
veldt met betoog, dat een makelaar wel, 
evenals een advocaat, een vrij beroep uit
oef ent, doch dat hij daa,·toe eene toelating 
krachtens de wet noodig heeft en dat dus 
iemand, die, zonder die toelating, handel in
gen verricht, behoorende to t het ter.rein des 
makelaars, valt ondc1· de strafbepaling van 
a,·t. 486 Sr., daar de makelaar zijn bedrijf, 
o,nsch,·even in a,·t. 62 1(., als beroep ,,,;/. 
oefent . 6 D ece,nber. 

Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, betreffende de Stichting " Veld. 

wijk" te Ermelo. 
S . 1380. 26 Februari. Blz. 72 . 

- Besluit tot nadere wijzigir.g van de voor
waarden voor de opneming en ve,·pleging 
van krankzinnigen in de Rijk gestichten te 
Woensel en G1·ave. 

S. 345. 11 Maart. Blz. 172. 
- Beslui t, houdende aanwijzing van de Stich

ting " I mmaculata Conceptio" te Schinnen, 
als eene inrichting, die niet als gesticht voor 
krankzinnigen wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzinn igen 
worden verpleegd. 

S. 1381. 23 April. Blz. 390. 
Besluit betreffende de Dr. Mr. Willem 

van den Berghstichting te Noordwijk. 
S . 1382. 22 J un i. Blz. 391. 

- Besluit, betreffende het krankzinnigenge
sticht " Reinier van A rc:Cel" te 's-Hertogen
bosch. S. 1383. 23 Juni. Blz. 391. 

- Besluit, betreffende de Dr. l\,fr, Willem van 
den Berghstichting te oordwijk. 

. 1384. 7 October. Blz. 521. 
- Besluit, betreffende het krankzinnigenge

sticht " Maasoord", te Poortugaal. 
S. 1385. 11 October. Blz. 522. 

- Be luit, betreffende de St. Willibrordus
stichting te H eiloo. 

S. 1386 . 26 October. Blz. 575. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( B. W. art. 

14 ; R. 0. art. 8 ; W et Kmnkz. art. 41.) 
[V,erzoek van den Staat tot ve,·haal op gel
den van een niet onde1· curateel e gestelden 
krankzinnige, verpleegd te Venray, die, toen 
hij ( 1 December 1921) in het gesticht werd 
opgenomen, woonplaats had te Enschede, 
doch sedert was afgeschreven naar V enray. 
Nadat de kanton,·echter te Enschede zich 
onbevoegd had verklaard, diende de taat 
het verzoek in bij het kantongerecht te Ven
lo, waarop eveneens onbevoegdve1·1.:laring 
volgde]. - Buiten het hier niet aanwezige ge
val van het ontstaan van eene afgeleide woon
plaats, kan de eenmaal gevestigde woon
plaats slechts worden verloren door het 
werkelijk wonen in eene andere plaats ,net 
den wil aldaar voortaan hoofdve1·blijf te heb. 
ben. Aangeno1nen, dat de k,·ankzinnige zijn 
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woning te Enschede hee ft verlaten, zoo karï 
zulks niet zijn geschied met den wil die naar 
elders over te brengen, zoodat de gedane 
afschrijving naar V enray wettelijke betee
kenis mist. De krankzinnige moet dus geacht 
worden zijn domicilie nog steeds te hebben 
binnen het ressort van den kantonrechter te 
E nschede, zoodat dez e zich ten onrechte· on.
bevoegd hee ft verklaa1·d. - Kantonrechter 
te Enschede aangewezen als de rechter, die 
bevoegd is het bedoelde bevelschrift van ten
uitvoerlegging te geven. 1 N ovember. 

- Besluit, betreffende de Stichting "Dennen
oord" te Zuidlaren. 

S. 1387. 10 November. Blz. 576. 
Laudbouw -Crlsiswet. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zee

vischbesluit 1936. 
S. 740. 2 J anuari. Blz. 46. 

- Beslui t tot wijzig ing van het Crisis-Tarwe
besluit 1936 IL 

S. 742. 15 J anuari. Blz. 47. 
- Besluit tot wijziging van het Cris is-Fabrieks

turfbesluit 1935 I. 
S. 743. 25 J anuari. Blz. 47. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Ansjo
visbesluit 1936. 

S. 744. 25 J anuar i. Blz. 48. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker

bouwbesluit 1934. (Aanwijzing zwart.e stroop 
en melado als monopolieproduct . ) 

S. 745. 2 Februari. Blz. 48 . 
- Besluit tot wijzigi ng van het Crisis-Tarwe. 

bes! uit 1936 I. 
S. 746. 10 F ebruari. B lz. 48 . 

- Besluit tot toepass ing van de artikelen 9 
en 13 der L andbouw-Crisi wet 1933 en het 
Cris is-Organisatiebesluit 1933 op wadden
zeehar ing. (,,Crisis-Waddenzeeharingbesluit 
1937"). S. 748. 27 F ebruari. Blz. 50. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Tarwe
besluit 1936 II. S. 749. 1 Maa rt. Blz. 379. 

- Be luit tot wijziging van het Crisis-Mossel
besluit 1936. (,,Crisis-Mo selbesluit 1936" .) 

S. 750. 6 M aart. Blz. 51. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Bloembol

lensaneeringsplan (Teelt) 1985 art. 2, La11d
bouw-C1·isiswet art. 9.) - Blijkens den in
houd der voorschrift en van art. 88 ·van htt 
tusschen Nederland, en P1·uisen op 26 J uni 
1816 te Aken gesloten v.erdrag en van art. 
87 van het tusschen die m ogendheden op 7 
October 1816 te Kl ee f gesloten verd1·ag is 
het oog stechts gericht geweest op de na
deel en, voo1· de bewuste eigenaren 1JOort
vloeiende uit de wet tel ijke bepalinr1en op 
het stuk van in-, uit. en doorvoer aan weers
zijden van de grens van kracht . Niet is in 
te zien, waa,·om een wettelijke regeling no
pens kw eeken en telen van tul pen en bloem 
bollen zou kunnen worden aangeme,·kt ais 
den in-, uit. en doo,·voer te betreffen. -
De bewe,-ing van req., dat hij nie t in aan
m erking kan komen voo,· den steun , welken 
de bloem boll enteelt van overheidswege in 
verschill en.de vorni geniet, kan hem reeds 
hierom niet baten, wijl de toepasselijkheid 
van a,·t . 2 van het Crisis-Bloementeeltbesluit 
1985 I en van a,·t. 2 van het Bloembollen
saneeringsplan ( T eel t) 1985 niet afhankelij k 
is van de omstandigheid, of m en voor steun 
in aanmerking komt. - E venzeer faalt req.'s 

grie f, dat niet zou zijn te laste gelegd de 
afwezigheid van den strafuitsluitingsgrond 
ve,·vat in a1·t. 2 lid 2 van het Bloembollen
saneeringsplan (Teelt) 1935, daar zoowel 
genoemd a1·tikel als art . 2 van het Crisis
Bloem boll enteeltb esluit 1935 1 in hun ee,·ste 
lid eene alge,necne v~i·bodsbepaling inhou
den, waarnaast het twee.de lid dan telkens 
omschrijft , wanneer het alge1neen ve1·bod uit
zondering lijdt. D e elementen van het st?·af
bare feit zijn dan ook sl echts in het e.ente 
l id gegeven . Maart. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Crisis
R undve,ebesluit 19/14 I art . 2.) - De woor
d en van het - alge1neen gehouden en bin
n en de grenzen van art . 9 L andbouw-Crisis
wet vallend - verbod van het l ste lid van 
art . 2 van het C1·isis-Rundveebesluit 1984 I 
laten geen ruimte voor de opvatting, dat als 
el e1nent van dit ve,·bod moet worden aange
m e,·kt de afwezigheid van de gevallen, waa,·
in naa,· de ve1·dere bepal ingen van het a,·. 
tikel dit verbod niet geldt. Dat - zooals de 
R echtb. ove,·woog - niet is beoogd zonde,· 
m eer het voorhanden heb ben van rimdvee 
st1·afbaar te stellen kan daaraan niet af
do en; immers h etzelfde kan wo1·den geze gd, 
al neemt men aan, dat hier is een verbod 
ten aanzien waa1·van fait s d ' excuse worden 
gesteld. Ook dan geldt, dat niet een verbod 
zonde,• meer maar slechts een begrensd ver
bod is bedoeld. - Qv.alificatie. 15 Maart. 

- Wet t.er uitvoering van artikel 37 der Land
bouw-Cr isiswet 1933 ten aanzien van het 
bepaalde in de Koninklijke besluiten van : 
3 Mei 1935 , 0

• 60; 22 Juli ln35, N°. 49; 
19 ovember 1935 , N°. 26; 25 Maart 1936, 
N °. 56; 7 April 1936, N °. 18; 26 Augustus 
1936. 0

• 26. S. 700. 20 Maart. Blz. 378 . 
- Bes luit tot toepassing van de artikelen 9 

en 13 der L andbouw-Crisiswet 1933 en het 
Crisis-Organisatiebesl uit op huisbrandturf. 
(,,Crisis-Huisbrandturfbesluit 1937".) 

S. 751. 31 Maart. Blz. 53 . 
- Besluit tot wijzi ging van het Crisis-Akker

bouwbesluit 1934. 
S. 752. 1 April. Blz. 380. 

- Beslui t tot wijziging van het H ypotheek
Commiss iebesl uit. 

S. 783. 1 April. Blz. 384. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zee

vischbesluit 1936. 
S . 753. 21 April. Blz. 3 0. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker
bouwbesluit 1934 ten aanz ien van maïsvee
koeken. S. 754. 27 April. Blz. 380. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
H effingsbesl uit 1933 op haring. (,,Crisis
H a ringbesluit 1937 .") 

S. 755 . 3 Mei . Blz. 381. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker

bouwgroepenbesluit 1936. 
S. 756. 8 Mei. Bl z. 382. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Aal- en 
-Palingbeslui t 1935 I . 

S. 758. 28 Mei. Blz. 382. 
- Arrest van den H oogen Baarl. (Crisis-Sui

ke,·beslv.it 1938 art. 2a). - De grief, àat 
het H of, ho ewel req. ter zake van 
het subsidiair telastegelegde werd vrijgesp1·0-
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k~n, die subsidiaire telastelegging weder i·n 
ziJn onderzoek zou hebben betrokken, kan 
niet slagen. - Uit de verklaringen ·van ge
tuigen en van verd, zelf heeft het Il of het 
bewijs kimnen putten, dat 11e1·d. aan het 
primair telastegelegde feit [m. n. het in 
voorraad hebben van ± 358 kg, bij ver
vaardiging binnen•lands ,net accijns belaste 
suike,·, terwijl niet de geheele hoeveelheid 
was gedekt duor een docum ent of peilbewijs 
niet ouder dan drie 1naanden na den dag 
van afgifte of van de laatste ve,·lenging van 
den geldigheidsduur] schuldig was op 18 
Dec . 1935, ten tijde van het mnstreeks twee 
uur in den namiddag door de betrokken 
a,nbtena,·en begonnen onderzoek. - De be
woordingen van art . f!a van het Crisis-Sui
kerbesluit 1933 laten geen andere uitlegging 
toe, dan dat, indien de voon·aad grooter is 
dan 25 kg en niet volledig is gedekt, het in 
voorraad hebben t .a. v . die gehééle voor
raad is verboden. 31 llfei. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Tuin
bouwbesluit 1937 I. 

S , 759. 8 Juni . Blz. 382. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Tong

besluit 1935 I. S. 760. 28 Juni. Blz. 383. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 

10, 13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 op oesters, (,,Cri
sis-Oesterbesluit 1937".) 

S. 761. 28 Juni. Blz. 383. 
- Besluit tot wijziging van het Consumptie

Garnalenbesluit. S. 762. 28 Juni . Blz. 384. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker

bouwbe luit 1934. 
S. 642. 23 Juli. Blz. 372. 

- Besluit tot intrekking van het Crisis-Snoek
besluit 1935 I. S . 643. 23 Juli . Blz. 373. 

- Besluit tot wijziging van het Bloembollen
saneeringsplan 1935 (Export). 

S. 644. 28 Juli. Blz. 373. 
-- Beslui t, houdende toepassing op bloembol 

len van de artikelen 9, 13 en 14 van de 
Landbouw-Cris iswet 1933 en van het Crisis
Organisatiebesluit 1933. - ,,Bloemboll en
saneeringsplan 1937 (Handel)". 

S. 645. 28 Juli . B lz. 374. 
- Besluit, houdende toepassing op bloembol 

len en bolbloemen van de artikelen 9, 13, 
13b en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, va;i 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het 
Crisis-Heffingsbeslui t 1933. - ,,Bloembo!len
sane,wingsplan 1937 (Teel t)". 

S. 646. 28 Juli . Blz. 375. 
- Besluit tot toepassing van artikel 12 der 

Landbonw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en het Crisis-Monopolie
beslui t 1933, op· bloembollen [Bloembollen
saneerir,gsplan 1937 (Invoermonopol ie)]. 

S. 649 . 13 Augustus. Blz. 377. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Suiker

besluit 1933. 
S. 650. 16 Augustus. Blz. 429. 

- Besluit t.,t ontheffing van arti kel 2 Crisis
Diermeelb,•sluit 1935 I. 

S. 651. 20 Augustus. Blz. 429. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van in

werkingtreding van het Tuinbouwuitvoerbe
sluit ten aanzien van appelen en peren. 

S . 681. 27 Augustus. Blz. 429. 

- Besluit tot wijziging van het C1·isis-Akker
bouwbesluit 1934 ten aanzien van meiasse. 

S. 653. 9 September. Blz. 448. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Mossel

besluit 1936. 
S. 654. 18 September. Blz. 475. 

- Beslui t tot wijziging van het Crisis-Zee
vischbesluit 1936. 

S. 655. 27 September. B lz. 476. 
- Besluit tot ontheffing van het bepaalde ir. 

artikel 7a, lid 3 van het Crisis-Akkerbouw
besluit 1934. 

S. 656. 29 September. Blz. 477. 
- B eslui t tot verlenging van het Crisis-Rund

veebesluit 1933 I. 
S. 657. 29 September. Blz. 477. 

-+ Besl uit tot wijziging van het Crisis-Wulken
besluit 1936. S. 658 9 October. Blz. 518. 

- B esluit tot wijziging van het Crisis-Pluim
veehouderijbesluit 1936 II. 

S. 662. 18 November. Blz. 570. 
- A rr est van den Hoogen Raad. (M argarine

besluit 1925, a,·t . 1 ; Landb .-C',·isiswet 1933, 
a,·t. 9.) - 1'erecht besliste de R echtb. , dat 
,na,·ga,·ine ook thans [ terwijl het Crisis-Zui
vel besluit 1935 I i. v . n, . de Crisis-Z ·uivel
beschikking 1985 Il (1narga1i ne) geen voor
schrift o,ntrent vochtgehalte be·vat] nog ,noet 
voldoen aan den bij art . 1 van het Jfcir 
gar inebesluit 1925, S. 417, gestelden eisch, 
dat het vochtgehalte niet hooge,· 11mg z-ijn 
dan 16 o/o. 22. November. 

- Beslui t tot wijziging van het Crisis-Melk
besluit 1936. 

S. 663. 27 November. Blz. 5ï2. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zee

vischbesluit 1936. 
8. 664 . 27 November. Blz. 573. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Tarwe
besluit 1936 II. 

S. 665. 27 November. Blz. 605. 
- Wet tot uitvoering van artikel 37 der Land

bouw-Crisiswet 1933 ten aanz ien van het 
bepaalde in het Koninklijk Besluit van den 
16den Juli 1937, N°. 77. 

S. 639 H. 3 December. Blz. 605 . 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker

bouwbesluit 1934. 
S. 666 . 7 December. Blz. 605. 

- Besluit, houdende wijzigin~ van het Cris is
Akkerbouwgroepenbesluit 1936. 

S. 667. 7 December. Blz. 606. 
- Besluit tot wijziging van artikel 3 van het 

Crisis-Haringbesluit 1937. 
S. 668. 9 Decembe l'. Blz. 606. 

- Besluit tot toepassing van artikel 12 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933 op den uitvoer 
van fruit, zuidvruchten en warmoezerij ge
wassen. (,,Crisis-Tuinbouwbesluit (uitvoer. 
monopolie)") . 

S. 669. 9 December. Blz. fi67. 
- Besluit tot toepassing van artikel 12 van de 

L andbouw-Crisiswet 1933 op den invoer van 
fruit, zuidvruchten en warmoezerijgewas
sen. (,,Crisis-Tuinbouwbesluit (invoe rmonopo
lie)"). S. 670. 11 Decembel' . Blz. 667. 

- Bes! uit tot wijziging van diverse bes! uiten. 
te weten het Crisis-Grenscontrólebesl uit 1935 
(Algemeen), het Crisis-Denaturatiebesl ui t 
1936, het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, het 
Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 193fi, het 
Crisis-Tarwebesluit 1936 I , het Cris is-Tarwe-
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be luit 1936 II, het Vee- en Vl eeschmonopo-
1 iebesl uit 1936, het Crisis-Rundveebesluit 
1934 I en het Crisis-Varkensbesluit 1936. 

S. 671. 15 December. Blz. 668. 
- Beslui t tot wijziging van het Crisis-Zuivel

beslu it 1935 I. het Crisis-Zuivelbesluit 1936 
(Uitvoer) en het Crisis-Melkbesluit 1936. 

S. 672. 17 December. Blz. 669. 
- Besluit tot wijziging van het Gedroogde 

Garnalenbesluit 1936 I. 
S. 673. 17 December. Bl z.· 669. 

- Besluit tot wijziging van h et Cris is-Boom
kweekerijbesluit 1937. 

S. 674. 20 December. Blz. 669. 
- Besluit, houdende roepassing op bloembol

len van de artikelen 9, 10, 13 en 14 der 
L andbouw-Cri siswet 1933, van het Crisis
Organi atiebesluit 1933 en va n het Crisis
H effin gsbesluit 1933. (,,Bloembollensanee
ringspl an 1938 (Export)".) 

S. 675. 20 December. Blz. 670. 
- Besluit tot wijziging van h et Crisis-Bloem

kweekerijbesluit 1937. 
S. 676. 20 December. Blz. 672. 

- Besluit, houdende toepass ing van de a r
t ikelen 9, 13, 13b en 14 der L andbouw
Crisiswet 1933, van het Crisis-Organisatie
be luit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 op gewassen van den tuinbouw. (Crisis
Tuinbouwbesluit 1938 I.) 

S. 677. 20 December. Blz. 673. 
- B esluit rot gedeel telijke intrekking en wij

zig ing van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I . 
S. 678. 21 December. Blz. 678. 

Lan1lbonwnitvoerwet. 
- B esluit rot toepassing van de artikelen 8 

en 11 der L andbouwuitvoerwet 1929 op den 
uitvoer van tulpenbl oemen naar Groot-Bri 
ta nnië en I erl and. 

S . 741. 14 J anuar i. Blz. 46 . 
- Beslui t tot bepaling van het t ijdstip van 

inwerk ingtreding van het Tuinbouwuitvoer
beslui t ten aanz ien van komkommers, krop
sla en tomaten. 

S. 782. 24 F ebruari. Blz. 54. 
Land- en Tninbouwongevallenwet. 
- Besluit tot nadere wijzig ing van het Ko

ninklijk beslui t van 17 April 1923, S. 143, 
rot vaststelling van een algemeenen maatre
gel van bestuur, als bedoeld in artikel 19 , 
lid 3, der Land- en Tuinbouwongevall enwet 
1922, zooals dat is gewijzigd bij K oninklijk 
be lui t van 20 Juni 1924, Stbl. n°. 311. 

S. 851. 6 Juli. Blz. 477. 
Landsd ruklrnrij . 
- B esluit rot nadere vaststelling van het ta

ri e f voor de verkrij gbaarstelling va n druk
werken , welke door de Algemeene Lands
dr ukkerij worden ui tgegeven. 

S . 381. 10 F e bruar i. Bl z. 25 2. 
Laudverhulzlngswet. 
- Beslui t tot vaststelli ng van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
2 der Landverhuizingswet 1936. 

S. 845 . 11 Mei. Bl z. 227. 
- B esluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in a rtikel 
13 zesde Jid der L a ndverhuizingswet 1936. 

' S. 846. 11 Mei. Blz. 227. 
- Besluit rot bepaling van het t ijdstip, waar

op de L andverhuizingswet 1936 in werking 
treedt. S. 889. 24 Mei. Blz. 234. 

LeYens verzekering·bed rijf. 
- Wet tot wijzig ing van de Wet op het L e

vensverzekeringbedrijf 1922 (Stbl. n°. 716). 
S. 200 . 22 Mei . Bl z. 130. 

~ B eslui t tot wijziging van het be lui t van 2 
November 1923, S. 501 , houdende een al
gemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij a rtikel 21 der Wet op het L evens
verzekeringbedrijf 1922 (Stbl. n°. 716). 

S . 250. 3 November. Blz. 552. 
Llutbebonwing. 
- Wet tot vaststelling van bepalingen tot h et 

in het verkeersbe la ng tegengaan va n lint
bebouwing langs wegen onder beheer van 
het Rijk of op het Rijkswegenpl an voorko
mende, (,,Verkeerswet tegen lintbebouwing".) 

S . 522. 31 Mei. Blz. 207. 
- B esluit rot aanwijzing van de am btenaren, 

bedoeld in de artikelen 13 en 15 van de 
Verkeerswet tegen I intbebouwing. 

S. 596. 20 ovember. Bl z. 567. 
Loodswezen. 
- Beslui t tot wijzig ing van het Districts

regl ement op den Loodsd ienst in het 3e dis
trict, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
den l0den Augustus 1932, S . 433, gewijzigd 
bij K oninklijk besluit van den 9den October 
1934 (Stbl. n°. 541) . 

S . 585. 6 December. Blz. 597. 
Loterijwet. 
- A rrest van den H oogen Raad. (Loterijwet 

1905, art . 2, 2° en art . 2, 3° .) - W eliswaar 
begint het als "memorandum" betit eld, door 
req. aan van B . geleverd stuk 1net "beves
tiging" van een gesloten overeenkomst ·van 
koop en verkoop op afbetaling van eerst na 
voll edige betaling te leveren premie-aandee
len 1904 der H oll. Grondcredietbank, van 
wel ke series en nummers nog onbepaald zijn, 
doch daarnaast kent req . bij dat stuk aan 
den "kooper" het recht toe om, nadat de 
eerste betaling zal zijn geschied, mede te 
dingen naar prijzen of p?·emiën in geld 
gelijkstaande met een twintigste van het be
drag de,· prijzen of premiën, dat bij loting 
zal vallen op will ekeurige in het memoran
dum met series en nummers aangewezen 
soortgelijke aandeel en, elk opgege·ven n·um-
1ner bij uitlo ting te vervangen door een ander. 
- Door ,een stuk met zoodanigen inhoud 
als een oorsp,·onkelijk aandeel in een door 
req. aangelegde lot erij aan te merken, hee ft 
de R echtb. geen enkel wettelijk voorschrift 
geschonden, terwijl zij terecht hee ft verwor
pen de stelling van req,., dat het stuk een 
,,certif icaat" zou zijn als bedoeld in art . 1! 
sub 3°. de1· Loteri.jwet 1905. 1 Februari. 

- Ar-res t van den H oogen Raad. ( We t op de 
Staatsloterij, art. 19a; L oterijwet 1905, W ij
zigingswet v. 23 J uni 1 925, Overgangsbepa
l ing; Sv. art. 350 .) - De dagv., welke uit
voerig melding maakt van schuldbrieven, 
waarin de trekkingen der Staatslote,-ij eene 
bepaalde daarbij aangewezen rol spel en en 
voorts aan het slot zegt , dat het hier ging 
om de bepaling op welke schuldbrieven een 
p?-ijs of prev,ie zou vallen, bevat daarmede 
eene nadere bepaling van het in qualitatieve 
termen omschreven feit. - Daaraan doet 
niet af , ,d,at de schuldb?-ieven betreffen de 
N. V. en niet de requiranten, daa.r blijkons 
de dagv. de requiranten in hunne hoedanig-
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heid van directeuren der N. V. in rechte 
werden geroepen. - M et aan te geven, dat 
het gebruik maken van d en uitslag de,· trek. 
kingen bestond in het zich gedragen naar 
dien uitslag, is de R echtb . nie t buiten de 
t.l.l. getreden, doch heeft zij slechts eene 
nadere bepaling van het telastegel egde ge
gev en. - D e qualificatie "gebr,,ik maken 
van een of ,neer trekkingen de,· Staatslot e-
1-ij" is juist, ook al moet wo1·den aangeno
men dat is bewezenverklaard, dat de requi• 
ranten "te zamen en in vereeniging" en nie t 
"ieder voor zich" hebben gehandeld. H et 
betoog, dat van primair of subsidiai,· geen 
sprake zou kunnen zijn, indien voo,· beide 
dezelfde wettelijke qualificatie geldt, vindt 
geen steun in ,eenigerlei wettelijke bepaling. 
- Art. 19a d er Wet van 23 Jul i 1885, S. 
142 (gew. bij wet van 4 Maart 19/l5, S. 69) 
luidt geheel algemeen; het hee ft allenninst 
enkel op de toekomst betrekking, doc h is 
mede op de bestaande to es tanden gericht. 
Noch op de Overgangsbepaling van de W et 
•van 23 Juni 1925, S. 242, tot wijziging van 
de Loterijwet, noch op de omstandigheid, 
dat de trekking opleverde de uitvoering van 
eene ove1·eenkomst, kan door req. ,net v1-ucht 
een be,·oep worden gedaan; het laatste niet, 
omdat van het verbod van eene bepaalde 
handeling rechtens nie t is uitgesloten het 
geval, dat die handeling een el emuit vormt 
van een vóór het verbod gesloten overeen
komst. 15 Februa1·i . 

- Arrest van den H oogen Raad. (L oterijwet 
1905 art. 2, /l 0 

.) - D e grief, dat de "num· 
m e1'0pgaven" [ van twee preniieaandeel en der 
H oll. Grondcredietbank] zonder mee,· ner
gens recht op gaven, laat staan op de aan 
een premieaandeel ve1·bonden winkans, richt 
zich tegen de fe itelijke beslissing omt,·ent de 
betee kenis van de nummeropgaven, wel ke 
beslissing de R echtb. ge,·eedelijk op de daar
voo,· in het vonnis vernielde omstandigheden 
m. n. op den inhoud de,· voorwaarden ,vaar
naar in de numme1'0pgaven zelve we1·d ver
wezen, kon doen steunen . - i n de dagv . en 
in het vonnis valt duidelijk te l ezen, dat de 
aandeel en zei ve in de preni ieleening - on· 
danks een andere verklaring in de voor
waarden - niet aanstonwi eigendom werden 
van den houder de,· nu,nme1·opgave. Voor
zoover het tweede middel betoogt, dat inder
daad van eigendoni reeds aanstonds sprake 
was verze t het zich weder teve,·geefs t egen 
een' f ei telij ke beslissing der R echtb., op de 
daan•oor aangevoerde f eiten en omstandig· 
heden vo ldoende gedekt. 11! April. 

- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Lote,rijwet 
1905 artt. 2 en 10.) - D e grief van het 
O. M. , zich richtend tegen de besl issing der 
R echtb. , omtrent de eigen trekkingen doo1· 
L otisico , nwet afstuiten op de feitelijke vas t
.stelling der Rechtbank, dat de mogelijkheid 
-van eigen trekking ook r eeds bij den oor
.spronkel ijken opzet van vóór 1 J uli 1905 
was voorzien. - W el is gegrond de grief, 
welke zich richt tegen de beslissing omtrent 
de polissen aan toonde,· op afbetaling. T en 
,onrechte toch meent de Rechtb., dat de om
.standigheid, dat vóór 1 Jul i 1905 doo1· 
"Lotisico" niet, zooals thans, termijnpolissen 
aan toonder werden uitgegeven "he t wezen 

van den opzet der loterijen" niet zou raken. 
- Door het uitgeven van de bij dagv . 011, 
schreven polissen aan toonder op afbetaling 
wordt aan ieder de gelegenheid geboden om, 
zonder eenig (l'isico voo,· verdere aansprake· 
lijkheid, geheel naar eigen willekeur tegen 
betaling van f 2 .50 bij sl echts één trekking 
naar prijzen 1nede te dingen , zulks in tegen
stelling met den meer blijvenden band, die 
bij termijnpolissen op naa,n juist op den 
voorgrond tre edt, en een de,· g1'0ndslag en 
van het onderhavige loterijb edrijf vormde. -
H et uitgeven van te1'1nijnpolissen aan toon• 
der l evert een principieel e afwijking op van 
het lot erijbedrijf, zooals dat t evoren door 
,,Lotisico" werd uitgeoefend, welke handel
wijze door artikel 10 Loterijwet 1905 niet 
wordt gedekt. - [A ldus ook Adv .-Gen. van 
Lier, die voorts a,nbtshalve opmerkt, dat ook 
het wederom uitgeven van poliss en 11,et 
nu-mmers, nadat die nummers door conversie 
uitgevallen waren, een handeling is, welke 
niet doo.,· de ove1·gangsbepaling van art. 10 
is gedekt .] 14 J uni . 

- .Ar-rest van den H oogen Raad. ( Loterijwet 
1905 a1·tt . 2 en 3, 3°.) - Uit het bewezen· 
ve1·klaa1·de vol gt , dat, zoolang nie t de "po• 
lis" [Gesplitste Maandpol is van Lotisico], 
welke volgens het formul ier voo,· den daar
op aangewezen persoon is "ger eserveerd", 
volledig is afbetaald, - na welke afbetaling 
het formulier wordt ingel everd en de pol-is 
uitgereikt -, de we1·kel ijke beteekenis van 
het fo1'1nul iei· deze is,. dat, m its op de voor· 
geschreven wij ze van de daa,·toe vereischte 
betaling blijkt, de persoon, aan wien dat 
for,nulier is afgegeven, van den aanlegge1· 
der loterij t e v01·deren heeft 1,itbetaling van 
den prijs, welke in die loterij op serie en 
nomme1·, op het fo1'1nulie,· ve,·meld, zal zijn 
gevall en. D it brengt 1nede, dat het "forinu
lie.r" is een aandeel in een loterij in den zin 
der L oterijwet 1905 en niet een "certificaat" 
in den zin van art. 2, sub 3, der wet. 

14 J uni. 
- Ar-rest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 

1905, art . 2, /l 0
.) - De voorwaa,·den, voo,·

komende op de bewijzen van deelnani e hou
den duidelijk in, dat uitsluitend gereq·ui
reerden de oorspronkelijke stukken onder 
zich kregen en dat de l ed en der z.g. ,,clubs" 
aan de obligaties ontleende rechten sl echts 
konden do en gelden op vertoon van bewijs 
van deelname, hetgeen ,nedebrengt, dat die 
bewijzen v an deel name, doo1· niiddel van 
wel ke gereq. de deelnern,ing in de bij dagv. 
genoemde premieleening openstelden, zijn 
certificaten in den zin van art. 2 sub 3°. 
L oterijwet 1905. (Anders Advocaat-Generaal 
van L ier.) 8 Novemb er. 

Luchtvaart. 
- Besluit, strekkende tot wijziging van het 

besluit van 4 Juli 1935 (S. 393; Gouverne
mentsblad n°. 102), houdende vaststell ing 
van algemeene bepalingen voor de luch t-
vaart in Suriname. 

S. 941. 19 F ebruari . Blz. 61. 
- Besluit, strekkende tot wijziging van het 

besluit van 4 Juli 1935 (S. 394; Publ icatie
blad n°. 96) houdende vaststelling van alge
meene bepalingen voor de luchtvaart in 
Curaçao. S . 942. 19 F ebruari. Blz. 61. 
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- Wet tot omzetting van den Rijksstudie
dienst voor de Luchtvaar t in een Stichting, 
a lsmede vaststelling van een regeling, als 
bedoel d in artikel 89a van de Comptabili
teitswet 1927, S. 259, ten aanzien van die 
Stichting. S . 523. 31 M ei . Blz. 338. 

- W et tot wijziging van de L uchtvaartrampen-
wet. S. 527. 31 December. Blz. 647. 

Margarlnebeslult. 
- A,-rest van den Hooyen Raad. (Mcuryarine

besluit 1925, art. 1; Landb.-Crisiswet 1933, 
art. 9.) - T erecht besliste de R echtb., dat 
maryarine ook thans [terwijl het Crisis-Zui-
11elb esluit 1935 l i . v. m. de C1-isis-Zuivel
beschikkiny 1935 Il (rnarya,-ine) yeen voor
schrift omtrent vochtyehalte bevat ] noy moet 
voldoen aan den bij art. 1 van het Mcur
yarinebesluit 1925, S. 417, yes telden eisch, 
dat het vochtyehalte niet hooye,· may zijn 
dan 16 o/o. 22 No vember. 

Merkenwet. 
- Arrest van den Hooy en Raad. (M erkenwet 

art. 10.) - D e overweyinyen ·van 's H ofs 
beslissiny zijn slechts aldus te v,erstaan, dat 
het Hof de moyelijkheid van verwarriny 
hee ft aanyeno,nen, orndat het de onderschei
dende k?-acht van het yeheel e merk van Ra
demaker voornarnelij k yele yen achtte in het, 
in uitspraak en klank ,net " bobbie" overeen
stemmende, woord " H oppy", terwijl het 
overiye van het merk niet of in onbeduiden
de ,nate tot het publiek sp.-ak. Dusdoende 
hee ft het H of het m erk in zijn ycheel voor 
veryelijkiny met de merken van B ensdorp 
yebeziyd. Dat Radernaker recht zoude heb
ben op het merk " Hopje", do et aan de be
sl issin (! betreff ende het m erk "H oppy sticks" 
niets af. 22 Feb,·uari. 

- Arres~ 'Van den Hooyen Raad. (B . W. art. 
1401 ; Merkenwet art. 3.) - H et H of h,eeft 
yeoo,·deeld, dat de no,·male be tee kenis van 
het woord "véritable" in den parfumerie
handel was en yebleven is enkel kwaliteits
aanduidiny, ook al zou het woord in dien 
handel m ede de beteekenis hebben verkreyen 
van: afkomstiy van B oldoot. - M et juist
heid heeft het H of besl ist, dat verweerder, 
die dat woord voor zijne waren yebruikt, 
niet, omdat Boldoot dat'. woord eerder hee ft 
yebeziyd, on,·echtmatiy jeyens B oldoot han
delde . h nmers, de yeleyenheid om in zekeren 
tak van handel een woord te yeb,ruiken, àiat 
daarin voorschreven beteekenis hee ft, kan 
niet doo,· een bepaalden handelaar, ook niet 
door een noy zoo veelvuldiy· yebruik zijner
zijds van dat woord, aan anderen worden 
afyesneden. 4 Juni. 

- Arrest van den H ooyen Raad. (Rv. artt. 
855-875; M ei·kenwet artt. 3 en 10 .) - Het 
recht tot uitslui t end g ebruik van een rnerk 
is niet bestaanbaar zonder bezit van de fa
briek of handelsinrichtiny. - Ook in het 
yeval van a,·t . 3, eerste lid, M erkenwet 
( bestaan blijven van het ,·echt drie jaar na 
het laatste yebruik) yeldt als noodzakelijk 
vereischte het bezit van ,een fabriek of han
delsinrichtiny. - Nu requirant in een tijd
pe,·k, onmiddellijk voo,•af yaande aan d;i in
schrijviny van het merk "Simplixite", yeen 
f.abriek of handelsinrichtiny bezat, is 's H ofs 
beslissiny, waarbij die inschrijviny, behou
dens de nadere aanyWJUide waren, is nietiy 

verklaard, juist. - [Gri;{van yere~u~-~treer~ 
de , dat de beteekeniny van art . 13, tweede 
lid, M erkenwet kosteloos is yeschied. Zie ver-. 
weerschrift, R ed.]. ' · 9 Juli. 

- Arrest van den H oo yen Raaa,. (Merkenwet 
art . 10.) - De eisch van het cassatiemiddel, 
dat het Hof , bij eene vetryelijkiny der beide 
woordmerken, de yede,elten Electro en E"lek
tro buiten beschouwiny had moeten laten, is 
onyeyrond. 20 A uyustus. 

- Arrest van den H ooyen Raad. (Merkenwet 
a,·tt. S, 10, 12bis.) - E en woord, waarvan 
slechts is yebleken, à.at het te-,• aanduidin(I 

· van één bepaalde herkomst is yebeziyd (Bro
mocoll), kan zonder meer niet als so01·tnaa1n, 
dus tetr kenmerkiny van de hfrkoms t van 
waren ongeschikt, worden beschouwd. - Art. 
12bis M e,·kenwet, bepal ende, dat binnen 
eene maand na den day der beslissiny der 
R echtbank, hooyer beroep kan worden inge
steld, dwinyt. partijen niet om inyeval de 
R echtb . eene interl ocutoire beschikkiny heeft 
yegeven, die, zooals het H of hee ft vastye
steld, reeds .eene uitspraak over een yeschil
pun~ inhoudt (i . c. de overeenste-in,ning in 
hM/d:taak ·tusschen de rnerken B romocalm 
en Bromocoll), van die interlocutoire be
schikkiny reeds binnen een ,naand in hooyer 
bero ep te yaan. T en onrechte hee ft het H of 
het beroep van die interl . uitspraak niet
ontv. verklaard. (H et H of laat daar, of de 
artt. 336 en S37 R v . ten deze van toepassing 
zijn, Red.) . - [ Over eerder gebruik zie Ver
zoekscl1rif t, R ed. ]. 27 eptem ber. B lz. 510. 

Meteol'lologlsch Instituut. 
- Beslu it tot nadere wijziging van het K o

ninklijk besluit van den 20sten October 1933, 
S. 528, tot vaststell ing van een n ieuw R egle
ment voor het K oninklijk Nederlandsch Me
teorologisch I nsti tuut, gewijzigd bij Konink
l ij k beslu it van den 26sten April 1935 (Stbl. 
n°. 227). S. 578. 1 September. Blz. 471. 

MHltalre Zaken. · 
- Besluit, houdende nadere aanwijzing van de 

gezagsgebieden der stellingcommandanten en 
der territoriale bevelhebbers. 

S. 580. 27 Februari. Blz. 37 . 
- Besluit tot aanvulling van artikel 2 van 

het " Westindi sch Detacbeeringsbesluit 1930" . 
S. 943. 27 F ebruari. Blz. 61. 

- Beslu it, houdende vaststelling van nieuwe 
regelen ten aanzien van de toelating van 
oorlogsschepen van vreemde mogendheden 
met de in rust aan boord zich bevindende 
luchtvaartu igen binnen het rechtsgebied van 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

S. 944. 1 Maart. Blz. 62. 
- Wet tot wijziging van de Dienstpl ichtwet. 

S. 500. 22 A pril. Blz. 206. 
- Besluit t.ot wijziging en aanvulling van het 

Reglement voor de M ili taire ambtenaren 
der Koninkl ij ke landmacht, vastgesteld bij 
Konin klij k besluit van 22 Augustus 1931 
(Staatsblad n°. 378). 

S. 540. 4 M ei . Bl z. 209. 
- Besluit, betreffende de inwerkingtreding 

van de wet van 22 April 1937, S . 500, tot 
wijziging van de Dienstplichtwet. 

S. 581. 11 Mei. B lz. 212. 
- B eslu it, houdende vaststelling van het con

_t ingent gewone dienstpl ich t igen der lichting 
1938. S . 582. 20 Mei. Blz. 349. 
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- Besluit, houdende voorzieningen ten aan
zien van den dienstplicht voor de lichting 
1939. S. ó83. 30 J uni. Blz. 349. 

- Koninklijk beslui t . (Dienstpl ichtwet art . 16 
j 0

• art. n .J - De betrekking van evangel ist 
bij de B elgische E vangel ische zending kan 
niet geacht worden het karakte1· te áJragen 
van het ambt van bedienaar van den yods
dienst of zendeling, in den zin van art. 16, 
noch gerangschikt worden onder eenige an
dere in di t art. vermelde hoedanigheid. 

23 Augustus. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet a:rt . 

17.) - Appellant, die de Duitsche nationali
teit bezit, is terecht ingevolge art. 4 van het 
bij d e wet van 13 J an. 1906 S. 4 go edg ekeur
d e ves tigingsverdrag tusschen N ederland en 
het Dui tsche Rijk vrijgesteld van den dienst
plicht. 1 S eptemb er . 

- K oninklijk beslui t . (Diens tplichtwet a1·t . 
12.) - H oewel terecht aan appellant geen 
vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaar
heid is verleend., bestaat er aanleiding om 
na te gaan, of hij op een ander en g1·ond 
aanspraak op vrijstelling hee ft. Daar appel 
lant, wan neer hij in werkelijken dienst moet 
ko11ien, naar alle waarschijnlijkheid zijn m id
del van bestaan (.een door hem alleen ge
dreven zaak, waarin hij niet kan worden 
vervangen) zal verliezen , terwijl het voor 
hem niet mogelijk moet worden geacht een 
anderen loonenden werkkring te vinden, mQet 
hij worden geacht te verkeeren in een bij
zonder geval , op grond waarvan hem vrij
stelling als bedo eld in art. 12 1e lid onder / 
behoort te worden verl eend. 18 S eptember. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet Art. 
16.) - Appellant kan als godsdienstonder
wijzer bij de N ed. H erv . K e1·k niet worden 
aange1ne1·kt als bedienaar van den gods
cliienst in den zin van art. 16 onder a, en 
behoort voo1· het overige ook niet tot de 
personen, in art . 16 aangegeven, aan wie 
om de red en, genoemd in art. 12 l e lid 
onde1· d, vrijstelling van den dienstpl icht is 
te verl eenen. 4 October. 

- Besluit tot afwijki ng van het Dienstpl icht
bes lui t ten aanzien van een nadere keur ing 
van ingesch revenen voor de lich t ing 1938. 

S. 584. 22 October. Blz. 517. 
- Beslu it tot wijzig ing en aanvulling van het 

Reglement voor de mili ta ire ambtena ren 
der Koninklijke Landmach t, vastgesteld bij 
Koninklij k beslui t va n 22 Augustus 1931 
(Stbl. n•. 378). 

. 542. 7 December. Blz. 596. 
Besluit, houdende aanwijzing van alle 

kunstwerken, welke uit defens ie-overwegin
gen daarvoor in aanmerking komen, a ls 
plaatsen waa r ontplofbare ·stoffen met ont
stekingsmiddelen kunnen worden opgelegd. 

S. 543. 13 D ecember. Blz. 648. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 31 Maart 1926, S. 58, houdende 
vaststelling van den a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 14, zeven
de lid, der Pensioenwet voor de landmacht 
(S. 1922, N°. 66). 

S. 544 . 21 December. Blz. 648. 
- Wet tot wijziging van de Mil itaire Ambte-
- narenwet 19 31. 

S . 501. 31 December. Blz. 646. 

iUlnlsterleele Departementen. 
- B esluit tot instelling van een Departement 

van Algemeen Bestuur, dat den naam zal 
dragen van Ministerie van Al gemeene Za
ken. S. 140. 3 Juli . Blz. 418. 

- Besluit tot opheffing van het Ministerie 
van Landbouw en Visscherij en tot wijziging 
van den naam van het Ministerie van H an
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

S. 141. 9 Juli. Blz. 418. 
- W et tot wettelijke voorzien ing naar aan

leid ing van het Koninklijk beslui t van 3 
J uli 1937, S. 140, tot instelling van een 
Departement van Algemeen Bestuur, dat 
den naam za l dragen van Min isterie van 
Algemeene Zaken. 

S. 3100. 16 December. Blz. 690. 
l\Iotor - en Rijwlelwet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Moto,·- en 

R ij wielwet art. 25.) - N u het H of heeft vast
gesteld, dat de chauffeur van eischeres in 
strijd 11iet art. 5 lid 1 R egl. voor het 1notor
rijtuig den doorgang niet hee ft vrijgelaten, 
heeft dae chau//eui· schuld, tenzij het door 
eischeres gedaan beroep op ove,·macht zoude 
opgaan. - H et beroep op ovennacht is door 
het H of op juiste gi·onden verworpen . - H et 
H of heeft iedere schuld van verweerder aan 
de aanrijding verworpen, op welke behoor
l ijk m et 1·ed en en omkleede beslissing steunt 
' s H o/s eindoordeel, dat de all een-schuld 
van den chauffeur van eischeres is gebl eken. 

21 Janua1·i. 
- A1irest van d en H oo gen Raad. (A . B . art. 

11 ; M otor- en R ij w.wet art. 25.) - De door 
een motorrijtuig voortbewogen aanhangwa
gen is niet een m otorrijtuig in den zin der 
Motor- en R ijwiel wet . N iette1nin is a1·t. 25 
dier wet van toepassing, wanneer persoon of 
goed, waaraan de schade wo1·dt toegebracht, 
in aanmking ko1nt, niet 11iet het m.ctorrijtuig 
zelf, doch m et datg ene, dat op of door het 
mot01-rij tuig wordt voortbewogen. - R uime 
opvatting in verband met de strekking van 
genoemd arti kel , te weten bijzondere aan
sprakelij kheid van eigenaar of houder van 
het rijdende motorrijtuig m et het oog op het 
vei·hoo gde gevaar voor het verkeer. Arrest 
H of vernietigd. - Anders Adv .-Gen. B erger 
11Mt betoo g, dat het H of geen alge1neene be
sl issing hee ft gegeven, maai· eene feitelijke 
besl issing betre ff ende de onderhavige voer
tuigen. 4 Feb,-ua,·i. 

- Ai-rest van d en H oogen R aad. (Moto,·- en 
R ;j ,v.wet artt. 1 en 26.) - Op grond van 
de door verbalisanten afg el egde verklari11g 
dat de bet1·okken we g, was een voor het 
openbaar ve1·ke,er opengestelden rijweg, op 
welke begin- en eindpunt op den day , dat 
verd. daar 1·eed, in verband 1net herbesti·a
ting borden waren geplaatst met het op
schrift " Afgesloten rijweg" , heeft de rechter 
bewezen kunnen verklaren, dat het hier be
tro f een voo,· het openbaar ve,·keer open
staanden rijweg. D e tijdelijke afsluiting voor 
het rij ve,·keer kon aan den weg het karakter 
van voor het openbaa,· verkeer openstaanden 
rijweg niet ontnemen. 15 Februari . 

- Arrest van den H oo gen Raad. (M ot. - en 
Rijw.wet art. 22; S v . a:rtt. 422 en 4!!4.) -
De R,echtb. heef t uit de gebezigde bewijsmid
delen, i. v . m . algem eene ervarinysugel en , 
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kunnen afleiden, dat req . verkee,·de onder 
zoodani gen invloed van het gebruik ,:an 
alcoholhoudenden dmnk, dat hij niet in staat 
,noest worden geacht het motorrijtui g naar 
behooren te besturen. 0/ dit terecht is ge
schied, blijft v oor rekening van den judex 
facti. - N ergens wordt voorgesch1·even, dat 
de naleving van het in het tweede l id van 
art. 424 S v . gegeven voorschrift in het von
nis nioet worden vermeld ; d eze vermelding 
behoort ook niet naar haren aard in eene 
rechterlijke u i tspraak te wo,·den opgenom en. 
[Vaste jurisprudentie .] - De wet v e,·plicht 
den rechter niet in zijn vonnis m. z. w. ken
baar te maken, dat hij overeenkom stig het 
voorsch1·i ft van Mt . 422 Sv. , dat hij zoowel 
naa,· aanl eiding van het onderzoek op de 
terechtzitting in h. b. als van het onde,·zoe k 
i n prima heeft te beraadslagen, gehandeld 
hee ft. - Met toepassing van a,·t . 442 Sv. 
alsnog onder de arti kel en, waa,·op de op
legging van straf berust, n,ede a,·t. 29 M. en 
R.wet genoemd. 1 Maart . 

- A,-rest van den H oogen Raad. ( V e,·o,·d . 
Straatpol i ti e Rotterdam, a,·t . 69; M.- en 
R.w,et art. 6 ; B. W. a,·tt . 625 en 715 .) -
N och aan de artt. 625 en 715 B . W. noch 
aan eenige andere wetsbe-paling kan de 
eigenaar van een aan den openba1·en weg 
gel egen bouwwerk een nie t bij plaatselij ke 
politiever01•dening aantastbaar recht ontlee
nen om dat bouwwerk ,net ,notorrijtuigen 
in- en uit te rijden . Hij is daarbij onderwor
pen aan de voorschriften, die door de be
vo egde macht in het belang de,· veili gheid 
van het verkeer n.ochten worden gegeven. -
Gereq. is ook niet van de verplichting o,n 
zoodanige voorschriften na te kom en onthe
ven door de omstandi gheid, d at het onder
werpelijke pand m et v,e,·gunning van het 
bevoegde gezag is gebouwd volgens een plan, 
waarbij de "begane-grondsverdieping" werd 
beste,nd onder m eer v oor garage, wijl -
daargelaten in ho eve,·,·e gereq. ,·eeds all een 
daaraan een e geldige aansp,·aak op een tot 
het pand toegang gevenden inri t in d e ver
hoogde ~•o etstraat zot, kunnen ontl eencn -
hij in ieder geval, zoolang die inrit niet be
staat, gehouden is tot nakoming van het 
door het bevoegd gezag in het belang der 
ve,·keersveiligheià, gegeven verbod . - [A n
ders A ,dv .-Gen. van Lie,·.] 15 Maart. 

- K oninklijk besluit. (Motor- en R ij w.,·egl. 
art . 9.) - E en raadsbeslui t tot het gesl oten 
ve1·klaren voor ve1·kee1· is nie t voldoende met 
,·eden en omkleed, wann eer het slechts over
weegt dat de sluiting is in het belang van 
d e v,·ijheid en veiligheid van het •ver keer. 

10 A pril. 
- A rrest van den H oo gen Raad. ( Ongev .wet 

art . 95; M. en R .wet art. 2 5 .) - Blijkens 
de geschiedenis is ove,-,nacht hier gebezigd 
in den zin van een gebeuren, waa1·van nien 
noch den eigenaar of houder zelf, noch 
iemand voor wien hij aansprakelijk is, een 
verwijt' kan maken , welk geval zich hier. 
blijkens 's H ofs feitelijke vaststelling , voor
do et. - Dat niet is kom en vast te staan , 
w elke bepaalde oo,·zaak ,;an de aarn·ijding 
aanwezig is, staat aan de vrijstell ing van 
aansprakel ijkheid ingevolge genoemd a,·tikel 
niet in den we g. Anders P roc.-Gen . B esie1·. 

16 A.pril. 

- Koninklijk besluit. (Motor- en R ijwielregle
nient art. 9.) - Nu het raadsbesluit tot ge
slotenverklaring, nam ens den ,·aad door den 
v oorzitter en den secretaris geteekend, in 
afschrift is overgelegd, moet wo,·den aange
nomen, dat het in den voormelden vorm door 
den gemeenteraad is genomen. De bewering 
van appellant, dat het in afwijking van het 
voorstel van B. en W. door aanneming van 
een voorstel van een raadslid genomen be
slui t niet zou zijn gen,otiveerd naar den 
eisch van art. 9 3e lid, kan dus niet worden 
gevolgd. 20 Ap1·il. 

- A111·es t van den H oogen Raad. ( M. en 
R .Regl. artt. 1, 16 en 22 ; Sr. art . 1.) - De 
grief, dat de R echtb . niet de voor ve,·d. gun
stigste be-paling zoude hebb en toegepast, 
faalt, daa,· uit niets blijkt, dat de Rechtb. 
zot, hebben aangenomen, il.at zich hier een 
der uitzonderingsge"allen, bij art. 16 lid 5 
(nieuw) van het Mot .- en Rijw. Regt. voor
zien, heeft voorg edaan, en ook niet blijkt, 
dat ,·eq. zich op zoodanige uitzonde,-ing heeft 
beroepen, terwijl een onderzoek dienaan
gaande niet ambtshalve behoeft te wo,·den 
ingesteld. - Ook hij, die, na een doo.r heni 
bestuu,·d motorrijtuig tot stil stand te hebb en 
gebmcht , op den weg staande aan dat rijtuig 
eenige herstelling verricht, bevindt zich als 
bes tuurder met dat rijtui g op den weg in den 
zin van a;.t. 22 ( oud) lid 1 j 0

• art . 1, lid 1, 
sub f M. en R . R eg/. - Dat het ,notorrijtuig 
niet aan de "linke,·achterzijde" was voorzien 
van het vereischte roode l icht, sluit ·in, dat 
het niet van zoodanig l icht was voorzien aan 
de " achterzijde, op een door Onzen Minister 
nade,· aan te geven plaats" , zooals art. 16 , 
lid 1 kwani te luiden sedert de wijziging van 
1934, - H et vierde ·middel kan req. niet 
baten, daa,· niet Dlijkt, dat ,·eq. een beroep 
heeft gedaan op 01nstandigheden, waaruit 
zou volgen, dat het niet go ed werken van 
het achterlicht hem ,·edelijkerwijze niet kon 
wo,·den toegerekend. - De artt. 38quinquies, 
1 ( oud) en 38decies (nieuw) van de M. en 
R. B eschikking behoefden - als niet behoo
rende tot de voorschriften, inhoudende de 
ve,·bods- en straf be-palingen op welke de 
strafoplegging onmiiidellijk is gegrond - in 
het vonnis niet te worden vermeld. 26 April. 

- An·est van den H oogen R aad. ( M ot .- en 
R ijw.Regl . art. 6.) - De grief, dat de 
R echtb. ten onrechte als bewezen zou hebben 
aangeno,nen, dat req. in de bocht "' et het 
doo,• hen, bestuu,·de motorrijtuig l inks heeft 
r,chouden, terwijl toch req. nnM lin ks is ge
slipt. kan ,·eq. niet baten, wijl - daarg e
laten nog dat de R echtb. dit sl ippen niet 
hee ft vastgesteld - het verbod van art. 6, 
al. 2 llf. en R.Re gl em,ent r eeds wo1·dt over 
treden, indien het voertuig op het verboden 
gedeelte van den weg rijdt. 26 April. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Mot.- en 
Rijw.wet art. 1 ; Mot .- en Rijw.Regl. artt . 
1 en 19 ; S v . art. 344, lid 1, 2°.) - De 
Kantonr. heeft niet overwogen, dat steeds 
en onde,· alle omstandigheden ,-ijwielpaden 
behoo,·en tot en d eel uitmaken van den weg, 
do ch slechts, oot v oor dit laatste niet als 
eisch kan worden gesteld, dat het rijwielpad 
geni e-en moet liggen ,net den weg. De over
wegingen •van de R echtb. sluiten zich daarbij 
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aan in dien zin, dat Mch de omstandigheid, 
dat het rij wiel pad niet van iedere plaats van 
den rij weg af toe gankelijk is, noch de indee
l ing van den ·weg - rijweg 5 m , zandbe1·m 
van o m 1net li gusterheg van 1/2 m , rijwiel 
pad van 'g_ 0 m - dwingen tot de conclusie, 
dat het rijwielpad nie t in den zin 1>an wet 
en 1·egl em ent zou .geacht kunnen worden t e 
behoor en tot en deel u i t te ma ken van den 
weg. E en en and er is juist. - D e zinsnede 
in het p. v .: ,,dat dit rijwielpad m et d ,zen 
rijweg een geheel vormt" , is kennel ij k be
cweld als eene weergave van de f eitelijke 
gesteldheid ter plaatse, welke ver volgens in 
het p .v. no g nader wordt om schreven. Aldus 
bevat het p .v . niet iets, wat voor eigei, 
,caarneming door verbalisanten ( pol itiea1nb
tenaren) niet vatbaar kan worden geacht. -
De stelling, dat van "tegenkomen" en ,, ont-
1noeting" in den zin van art. 19, onder c 
M ot.- en R ij w.R egl. (oud) sl echts sprake 
kan zijn t . a. v. het verkeer, hetwel k zich op 
dezelfde baan van den we g beweegt , vindt 
geen steun in de bewoorclingen van het arti
kel en is niet in ove1·eenstem1ning met d e 
strekking van de bepal -in g . 24 M ei. 

- I( oninklij k beslui t . ( M otor- e,i R ijwielwet 
art . 8.) - D e om standigheid, dat een open
bare t e,· kennisbrenging, als bedoeld in het 
2e l id, nie t heeft plaats gehad, staat aan de 
ontvankelij kheid van een ingesteld bero ep 
niet in den weg, aan gezien het beroep open
staat binnen SO dagen, nadat het besluit, 
waartegen het wordt inges teld, ter openbare 
kenn·is is gebracht, zoodat, wanneer een zoo
danig t er k ennis brengen niet hee/ t plaats 
gehad, de beroepstermijn geacht m oet wor
den no g loopende te zijn. 18 J uni. 

- A rrest van den H oo gen Raad. ( M ot.- en 
R ij w.R egl. artt . S en 6bis). - Kan tonr.: 
H et verweer van v,erd., dat a1·t. S Jl .- en 
R.Regl . hier niet van toepassin g kan zijn , 
dcu:ur hier art. 6bis van het R egl. van to e
passing is, moet worden verworpen. Op het 
door verd. gepl eegde f eit [op den openbaren 
weg m et een vierwieli g mot-Orrijtui g nie t 
naai· behoo,·en naa1· rechts ui tgeweken bij 
het t egenkomen van een m et paard bespa.,,nen 
voertuig] is art. S, l id f , sub a zeer zeker 
van toepassing • de mogel ijkheid of art. 6 bis 
t evens is overt;eden kan buiten beschouwin g 
blijven . - H . R . : R eq., d ie betoogt, dat art. 
S, lid 2 sub a in zijn onàerdeel en voor de 
bewezen v erklaarde casuspositie t egen strijdige 
gedragingen voorschrijft, en meent dat al
thans, bij zijn beroep op art . 41l S r . [om.dat 
in zijn rijrichting ,een voertuig was dat door 
hem werd ingehaald] de K anton,·. niet had 
mogen volstaan. m.et zijn bovengem elde over
wegin g, ziet v oorbij, dat onder omstandighe
den als do oi· r eq. aangevoerd, een verplich
ting tot in.halen niet bes taat , integendeel 
zoodanig inhal en door art . 6bis wo,·dt ge
wraakt weshalve dan ook de to epasselij kheid 
van art . S, lid 2, sub a daardoor niet wordt 
v erl et . 2 J uni. 

- Arrest van den H oo gen R aad. (M.- en 
R .R egl . art. 6; W et R. 0 . art . 99 .) - Daar 
het bewezenverklaarde - waarin sprake is 
van een "verkeersheuvel" , zonder eenige 
nadere f ei t elijke aanduiding, zoodat het 
woord " verkeersheuvel" niet zuiver qualita 

tie/ kan worden opgevat - geheel past in 
de onischrijving van d e ten deze to egepaste 
bepaling van art. 6, l id 4 onder b van het 
M .- en R .R egl., kan de grief , J.at de Kan
tonr . het bewezene ten onrechte strafbaar 
hee ft geoordeeld niet slagen . - D e grie f , 
dat de Kan tonr. het woord "verkeersheu
vel" , dat in de t.l .l . en bewezenverklaring 
moet geacht word.en te zijn gebezigd in rlon 
zin, wel ke dit woord in het M .- en R.Rcgl ., 
bepaling in art. 6, lid 4 onder b, hee ft, on
juist heeft opgevat, wel ke grief hierop ne.P-r
kom.t, dat de Kan tonr. n iet op den grond
slag der t .l.l . zo-zt hebben beraadslaagd en 
besl ist , kan niet worden onderzocht ( art. 99, 
l id ! W et R . 0.) . - [A nders iniplicite Ad,o.
Gen. van L ier , die van oordeel is , dat er 
geen reden is deii term " ver keersheu vel" in 
een beperkteii zin op te vatten en elk v er
hoogd deel van den weg bestemd om te 
dienen in het belang van het verkeer als een 
verkeersheuvel is aan t e m.er ken.] 28 J uni. 

- A rrest van den H oogen Raad. (M ot .- en 
R ijw.Regl . art. 6.) R echtb.: Onder 
"boc ht" ,noet in art. 6 , l id 4, sub c M .- en 
R .R egl . - i n tegenstell in g inet hoek -
worden verstaan ieder e gel eidel ij ke over kor
ten a fstand gevormde kronin,ing, hetzij d eze 
zich voordoet in een zel fden we g of , gel ijk 
i . c., t er plaatse waar twee wegen zich m et 
el kander ver eenigen, waarbij niet t er ~ake 
do et of de begrenzing van dien weg of van 
die vereenigingsplaats van wegen over een 
kort gedeelte van die 1-,,-romming u it een 
r echte lijn bestaat. - H . R . : D oor te be
slissen, dat bij eene plaatselijke gesteldheid, 
als in bovenstaande over weging vastgesteld, 
de omstandigheid, dat de gel eidelijke kron,
m ing over korten afstand door een rechte 
lijn wo1vlt onderbroken , aan die kro,nmin g 
niet het karakter ontneemt van "bocht" , 
heef t d e R eclttb. ilat begrip nie t u itgebreid 
buiten de beteek enis, die daaraan in ar t . 6, 
l id 4, sub c M .. en R.R egl . naar het gewone 
spraakgebruik m oet worden gegeven. 

15 N ove1n be1·. 
Motorrljtu lg·eubelastlugwet. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( W egenbe

lastingwet [Motorrijtuigenbelastingwet] art . 
S ; S v . art. 480. ) - D e P olitierechter, vrij 
sprekend "vermits niet is bewezen, dat er 
goederen in den auto geladen waren tijdens 
de bekeuring" , is blijkbaar van oordeel ge
weest, dat van een motorrijtui g niet inge
richt voor p er sone111Ver ,,,oer, en. d eswege be
grepen onder art. S, l id 1, sub d der M otor
rijtuigenb elas tin gwet, in den zin van even
genoemde bepal ing sl echts spi-ake kan zijn, 
indien ten tijde van het rijden op den open
baren weg daarmede ook inderdaad iets 
anders dan personen, en wel goederen, wor
den v,ervoerd. D eze opvatting is in strijd 
m et de duidelijke woorden der wet , die niet 
het oogenbli k kelij k gebru ik, doch de inrich
tin g beslissend doet zijn. - D e gegeven be
sl issing is nie t een vrij spraak in den zin van 
art . 4~0 S v. omdat de P ol i tierechter daarb;j 
niet hee f t beraadslaagd op den grondslag 
der t.l.l ., zooals deze kennel ijk, in overeen
stemming m et art . 8, l id 1 onder d der M o
torrijtuigenbelastingwet moet worden opge
vat. - [A dv .-Gen . van L ier: D oor vrij te 
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spreken, omdat niet bewezen was, dat er 
go ederen in den auto geladen wa,·en, heeft 
de P ol i tierechter ove,· eene andere t.l.l. eene 
beslissing gegeven, dan die welke bij dagv. 
gesteld was.] 1 F ebruari. 

- A,-rest van den H oo gen Raad. ( W egenbelas
tingwet [motorrijtuigenbelastingwet] art . 3 ; 
S v . art. 261 .) - De P ol itie,·echter, die te
r echt ervan is uitgegaan, dat in het alge
meen de kap van een wagen tot de uitrusting 
daarvan behoort, hee ft door te beslissen, dat 
niet aannemelijk is, dat in dit geval de kap 
als bagage is vervoerd een beslissing van 
fe i telijken aard gegeven., wel ke in cassatie 
niet met goed gevolg kan worden bestreden. 
- D e dagv. spreekt inderdaad ten onrechte 
van ambtelijke weging ingevolge arti kel 
19 quater d er M otorrijtuigenbelastingwet", 
doch het is onjuist daaruit de gevolgtrekking 
te maken, dat de dagv. daarm ede niet zou 
voldoen aan de eischen van a,·t. 261 S v. 
Volkom en duidelijk is het dat hier sprake 
is van een schrijffout en dat hie,· artikel 
16 quater is bedoeld. 1 Februari. 

- A,-rest van den Ho ogen Raad . ( W egenbe
lastingwet [Mot01-rijtuigenbelasti11gwet] a,·t. 
1"I ; S v . art. 359.) - D e P olitierechter mocht 
aannemen, dat het betrokken motorrijtuig, 
waar,nede ,·eq. - volgens zijne verklaring -
uit hoo /de van een overeenkornst niet de 
drukkerij van een dagblaq, dagbladen vaa 
Amsterdam naar Enschede liet vervoeren en 
waa,·op een opschrift " T wentsch Dagblad 
het Centruni" was aangebracht, niet behoo,·
d e tot den handelsvoorraad van req., die in 
het bezit was van een z.g . Fabrikant, Han
delskaart. - J,l, eq.'s stelling, dat een gebruik 
van een voertuig anders dan uitsluitend in 
de u itoef ening van bedrijf van handelaar 
sl echts op de wijze, bedoeld in art . 4 v . h. 
K . B . van 9 J uli 1927 n°. 29, zou kunnen 
worden achterhaald, kan worden voorbij
gegaan. - D oo,· met het plaatsen van roode 
haken in de aanteekening van zijn monde
l ing vonnis m et voldo ende duidelijkheid aan 
te wijzen, w elke gedeelten van het ambts
eedig prooes-verbaal, waarvan de inhoud ter 
zittin g in het kort is m ede gedeeld, en van 
de in het p .-v. d er zitting voorkomende ver
klaring van ver.il., door hem als bewij s,nid
del en zijn gebezigd, hee ft de politie1·echte1· 
niet eenig wettelijk voorschrift geschonden. 

8 Februa,·i. 
- A,·rest van den Hoogen Raad. ( Gemeente-

N aturallsatle. 
- Wetten houdende naturalisatie van: 

S . Blz. 
1st, N . C. v. , wed. Dr. Borger, 0. W. 

wet art. 277; M otorrijtuigenbelastingwet 
. a,·t. 41 .) - Blijkens a1·t. 31 der V e,1·01·denin g 

zijn de p1·ecariorechten ook clan verschuldigd, 
wanneer zonder vergunning geschiedt wat 
aan p,·ecariorecht is onderwnrpen. - B elang
hebbende, die op iederen werkdag gedurende 
7½ 11u1·, ' in wel ken tijd hij zijn beroepsbezig• 
heden op kantoorr verrichtte, zijn auto,nobiel 
niet in een ga,·age plaatste, ,naa,· op den 
openbaren weg liet staan, maakte aldus niet 
een gebrui k van den openbaren we g, dat 
geacht kan worden normaal v.oort te ·vl oeien 
uit het ver keer nie t autoniobielen en te val
len onder het "rijden rnet een motorrijtuig 
over den openbaren weg" terzake waarvan 
a,·t. 41 van de M otorrijtuigenbelastingwet, 
,net uitzondering van tolheffing, ve,·biedt het 
heffen van andere belasting dan wel ke 
krachtens die wet aan het verkeersfonds ten 
goede komt. 5 M ei . 

- Arrest van den H oog'en Raad. (Wegenbe
lastingw et (M otorrijtui genbelastingwet) art. 
6 ; S v . art. 358.) - D e voor den P olitie
rechter do o,· ,·eq. afgelegde verklaring: ,,ik 
er ken de f eiten, in het p.v ., waarvan de 
korte inhowl, is medegedeeld, omschreven. 
H e t was een proefrit waarvoor geen betas
ting verschuldigd is. D e kaart, die de chauf
f eur bij zich had, was hem per abuis mede
gegeven" is kennelij k alàJus op te vatten, 
dat requiramt zich voor dien rechter uitdruk
kel ijk heeft bero epen op de niet-versclwl 
digi/Jheid van belasting volgens art. 6, l id 1 
onder b de,· M otorrijtuigenbel astingwet . D e 
politierechter , liad daaromtrent bepaaldelijk 
een beslissing moeten geven. 28 Juni. 

- Besluit tot herziening van het Rij kswegen-
pla n. S. 595. 12 November. Blz. 597. 

- Wet tot wijziging van de Motorr ijtuigen
belastingwet en van de wet van den 6den 
October 1934, S. 534, tot instell ing van een 
V erkeersfonds, inzonderheid met het oog op 
het belang der tertiaire wegen. 

S. 526. 27 December. B lz. 646. 

Mijnwezen. 
- B esluit tot wijziging van h et Koninklijk 

beslu it van 25 April 1913, S. 139, betreffen
de het Staatsmijnbedrijf in Limburg en den 
Mijnraad. S. 568. 17 Maart. Blz. 344. 

- Wet tot goedkeuring van een wijzig ing der 
overeenkomst van den Staat met de N . V . 
Domaniale Mijn Maatschappij . 

S. 1403. 8 A pr il. Blz. 77. 
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Nederlan1lerschap. 
- Besluit, houdende vaststelling van den dag 

van inwerkingtreding van de Wet van 21 
December 1936, S. 209, en van de Wet van 
21 December 1936, S. 913, beide strekkende 
tot wijziging van de Wet op het Nededan
derschap en het ingezetenschap, en van de 
Wet van 21 December 1936, S . ·912, strek
kende tot wijziging van de Wet op het 
Nederlandsch onderdaanschap van niet-Ne
derlanders. S. 281. 20 M ei. Blz. 151. 

- Besluit tot bekendmaking van den te kst 
van de wet van 12 December 1892, S. 268, 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, zooals die wet laatstelijk is gewijzigd 
bij de wetten van 21 December 1936 (Staats
bladen nos . 209 en 913). 

S. 206. 3 Jul i. Blz. 419. 
Octrooiwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Octrooiwet 

art. 51 .) - E en erzijds m oet de strek lcing 
der conclusie worden ventaan in het licht 
der beschrijving van de uitvinding, ook al 
mocht deze laatste niet in de conclusie we
derorn rn et zoovel e woorden zijn i,itgedrukt , 
doch ande,·zijds geeft het ve,·l een,de octrooi 
geen uitsluitend ,·echt ter zake van eene ui t
vinding, d ie in de beschr·ijving ,nocht wor
den aan getro ff en, rnaar ter zake waa1·va 11 de 
aanvrager blijkens de conclusie, oo k bij d e 
uitl egging daarvan in bovenvennelden zin, 
geen aanspraak op uitslititend recht geldend 
wil ,naken. - B ij de in cassatie nie t te toet
sen uitlegging van de conclusie van het ver
leende octrooi hee ft het H of terecht geoor
deeld, dat het uitsluitend recht va.n B ell 
T elephone zich niet uitst,·ekt tot de ve.-vo,·
rningsvrije verste,·king van een geheele groep 
f1·equenties - zie nade,· het arrest (R ed.) -
al maakt de aan de conclusie voorafgaande 
beschrij ving m elding van dJi. e werk wijze en 
al is dawrin een e uitvindingsgedachte be
lichaa.,nd. - Anders" P .-oc.-Gen. B esier rn et 
betoog, dat 's Hofs a1-res t in strijd is rn et 
's H oogen Raads arrest van 11 April 1936, 
1936 n°. 551, bij welk zoo recent , tegen zijne 
conclusie gewezen an·est, hij zich moet n eer
l eggen . 19 Februari. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( R v . artt . 
289-291 ; Oct,·ooiwet art. 30). - D e g,·ief 
dat het H of geen grronden, al,thans geen ·vol
doende g,·onden voor zijne besl issing hee f t 
acmgevoerd, kan ,,eeds hie1·01n nie t tot cas
satie leid,m, omdat art. 20 R. 0. niet als 
geschonden is ve,·meld. - ' s Hofs besl issin g 
aangaande het ken,nerk van "Au pin g'"s 
octrooi en het voorkomen ·van dat zelfde ken-
1n erk in "A vek'"s octrooiaanvrage is van 
fe-itelij ken aard en kan dus in cassatie nie t 
111 et v1·ucht worden bestred en . - De in het 
middel aangeh,aalde wetsarti kelen verzett en 
e,• zich niet tegen, dat een do or den rochter 
in kort geding aan den gedaagde opgeir gd 
verbod tot het ve1-richten van bepaalde han
delingen zich ui tstrekt tot handelingen, '!-!
wijkende van die, welke i·olgens de stell in
gen de,· dagvaarding, doo,· dien gedaagde 
in het verl eden zijn begaan. 19 N ovem ber. 

O mzetbelastln gwet. 
- A1-rest van den H oogen Raad . (Omzetbe

lastingwet artt . 1 en 11.) - De vmag of de 
poelier, die zich bepaalt tot het z.g. pan-

klaar aflever~n van wild en gevolgelt e on
de,· de bepalingen de,· Om ze tbelastingwet 
valt , kon in de onderhavige zaak [waarbij 
als feitelijk vaststaande is aangenomen, dat 
,,erd. zich ook m et afl e•vering in verschill tn
d e deelen van ,·eeën bezig hield] doo,· het 
H of buiten beslissing wo,·den gelaten, daar 
de v1·ijstell ing bij a1·t. 11 der wet i . v. ,n. de 
bij dat artikel behoorende tab el B betreff en
de " doode dieren" verl eend, in geen geval 
toepassing kon vinden op het afl everen van 
deelen van grof wild, waartoe eene bewer
king plaats hee ft in den zin van a1·t. 1 de1· 
wet. - [Anders A~v.-Gen. Wijnveldt, die 
van oordeel is, dat het H of het vonnis van 
den P oli tierechter had 11weten vernietigen , 
wij l deze het verweer van req. dat h-ij geen 
fabrikant zou zijn , hee ft weerl egd dooi· te 
veroordeel en, hoewel ui t het p .-v . niet blijkt 
van handelingen, waaruit het "fabrikant" 
zijn kan worden afgel eid .] 8 Maa1·t. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Art. 13 O1n
zetbelast·ingwet 1933 S . 546.) - De toepas
selijkverkla,•ing van de bepalingen, die bij 
niet betaling gelden vo(J(J· de invordering van 
accijnzen, bre ngt m ede, dat voor het wegens 
omze tbelasting verschuldigde ook het ·voor 
accij nzen geldende privil ege aan ' R Rijks 
schatkist toekomt. 31 Decernb e,·. 

Oncierne merso,'ereenkomsten. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaronder 

bepa li ngen van een ondernemersovereen
komst in het japonnen-confectie-bedrij f alge
meen verbindend kunnen worden verklaard. 

S. 659. 22 October. Blz. 518. 

Onderwijs (Hooger). 
- Beslui t tot aanwijzing overeenkomstig arti

kel 133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet, 
van in ederlandsch-I nd ië verworven ge
tu igschriften. 

S. 1390. 10 Februari. Blz. 73. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Stichting voor Oud-Semietische, H elleni t i
sche en Jood che Rechtsgeschiedenis , geves
tigd te Leiden, a ls bevoegd om bij de fa 
culte it der rechtsgeleerdheid aan de Rijks
universiteit te L e iden een bijzonderen leer
stoel te vestigen in de B abylonisch-Assyri
sche, Israël ietische en Hellenistische rechts
geschiedenis. S. 1360. 6 Maart. Blz. 72. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti
ke l 1 70 der hooger-onderwij swet van het 
Delftsch H oogeschoolfonds te Delft a ls be
voegd om bij de a fdeeling der scheikundige 
technologie aan de technische hoogeschool te 
Delft een bijzonderen leerstoel te ve tigen 
in de papierfab,·icage. 

S. 1361. 6 Maart. Blz. 72. 
- Uitspraak van den Centmlen Raad •van 

B eroep. (H ooger Onderwijswijt artt . 11 en 
18.) - H et "hooren" ingevolge art . 11 4e 
l id en art. 18 Se l id kan niet all een nwnde
ling, ,naar ook schriftelijk geschieden . - Bij 
ven nindering van het aantal l eeraren in de 
klassieke tal en aan een gymnasium van 4 
tot 3 is 1 betrekking van leeraar in de 
klassieke tal en aan dat gym nasium opge
heven. - Geen a/vloeiïngsvoo1·sch1·ift en. 

25 Maart . 
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- Besluit tot aanw1Jztng overeenkomstig arti
kel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst, gevestigd te Amsterdam, 
als bevoegd om bij de faculteit der genees
kunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen in de 
sociale geneeskunde. 

S. 1362. 8 April. Blz. 388. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het R.K. 
Lyceum voor meisjes te 's-Gravenhage, uit
gaande van de St. Wilebrordusvereeniging, 
gevestigd aldaar. 

S. 1363. 10 April. Blz. 388. 
- Beslu it tot wijziging van artikel 4, para

graaf 58, van het Academisch statuut. 
S. 361. 15 April. Blz. 252. 

- Wet tot wijziging en aanvulling der hooger-
onderwijswet. S. 321. 22 April. Blz. 249. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het 
Baarnsch lyceum te Baarn. 

S. 1364. 27 April. Blz. 389. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( B. W . art. 

S5S; Middelb. Onderwijswet art. S7; Hooger 
Onderwijswet art. 22 .) - De tusschen be
langhebbende en zijn van hem gescheiden 
echtgenoote geldende regeling omtrent het 
beàJrag, dat belanghebbende als bijdrage 
moet betalen in de kosten van onderhoud 
en opvoeding van hun kind, heeft slechts 
beteekenis als regeling van wat onderling 
op dit punt zal gelden tusschen belangheb
bende en zijn gewezen echtgenoote als voog
desse over hun kind, en kan geen afbreuk 
doen aan de bevoegdheid van de gem-eente 
om, zich houdende aan den in art. 858 B. 
W. vastgestelden regel, dat de ouders in 
evenredigheid van hun ink01nen tot die kos
ten moeten bijdragen, dienovereenkomstig de. 
heffing van het schoolgeld over beide ouders 
te verdeelen. - De bepaling in de veror
dening betreffende het progressief twrief op 
de sp:,nengestelde inkomens der ouders is 
niet in strijd met de wet. 12 M ei. 

- Beslui t tot het stellen van eischen, waaraan 
vereenigingen, welke zich met het geven 
van godsdienstonderwijs aan leerlingen on
derscheidenlijk van openbare hoogere bur
gerscholen en handels cholen en van open
bare gymnasia belasten, en dit, voor zooveel 
het Rijksscholen betrnft, ter kennis van On
zen Minister en, voor zooveel het gemeente
scholen betreft, ter kennis van het gemeen
tebestuur hebben gebracht, behooren te vol
doen om onderscheidenlijk ingevolge het 
vierde lid van artikel 22bis der m iddelbaar
onderwijswet en het laatste lid van artikel 
10bis der hooger-onderwijswet voor de toe
passing van die artikelen met kerkelijke ge
meenten te worden gel ijkge teld. 

S. 365. 27 Mei. Bl z. 183. 
- Besluit tot he~nieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-ondcrwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het "Lo
rentz-lyceum" te Eindhoven der vereeniging 
,,Het Neutrale Lyceum te Eindhoven", ge
vestigd aldaar. 

S . 1365. 17 Juni. Blz. 389. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het R. K. gymnasium voor meisjes "St. 
Angela" te Venray van het Zedelijk Lichaam 
,,Ursula's Zusters", gevestigd aldaar. 

S. 1366. 17 Juni. Blz. 389. 
- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 25 Augustus 1925 , S. 365, tot 
aanwijzing overeenkomstig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet van het "Fonds ten be
hoeve van de I ndologische studiën aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht" als bevoegd om 
bij de faculteiten der rechtsgeleerdheid en 
der !_etteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Utrecht bijzondere leerstoelen 
te vestigen. S. 1367. 9 Juli. Blz. 390. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 27 Mei 1937 (Stbl. 
N°. 363). S. 366. 28 Juli. Blz. 458. 

- B esluit tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelij k ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 6 Augus
tus 1935, S. 498, ter uitvoerin!f van artikel 
33, onder c, der hooger-onderw1jswet. 

S. 367. 28 J uli. Blz. 459. 
- Besluit, houdende gedeeltelijke inwerking

treding van de wet van 22 April 1937, S. 
321, tot wijziging en aanvulling der hooger
onderwijswet. 

S. 391. 4 Augustus. Blz. 460. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

t ikel 133, vijfde lid, der hooger-ondcrwijs
wet, van de in Nederlandsch-Indië verwor
ven getuigschriften. · 

S. 1391. 9 Augustus. Blz. 392. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnas ium van het Chris
telijk Lyceum te H a ,·derwijk van de Ver
eeniging voor Christel ij k Middelbam· en 
Voorbereidend· Hooger Onderwijs voor Har
derwijk en Omstrekel), gevestigd a ldaar. 

S. 1368. 20 October. Blz. 521. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnas ium van het St. 
Catharinalyceum te Eindhoven der Vereeni
g ing "Ons Middelbaar Onderwijs in Noord
Brabant", gevestigd te Tilburg. 

S. 1369. 26 October. Blz. 575. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnas ium van het St. 
Norbertus-lyceum en het St. Gertrudis-lyceum 
te Roosendaal van de Vereeniging " Ons 
Middelbaar Onderwijs in oord-Brabant". 
gevestigd te Tilburg. 

S. 1370. 26 October. Blz. 575. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninkiijk 

besluit van 15 Juni 1926, S. 193, houdende 
aanwijzing overeenkomstig artikel 133, vijf
de l id, der hooger-onderwijswet van het eind
diploma van de Oostersch-letterkund ige af
deeling (Afdeeling A I) van de Algemeene 
Middelbare School in N ederlandsch-Indië, 
zooals dit besluit nader is gewijzigd bij dat 
van 20 Maart 1929 (Stbl. N °. 123) . 

S. 372. 10 November. Blz. 553. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
stichting "Labor", geve tigd te Amsterdam 
als bevoegd om bij de faculteit der rechts'. 
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geleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Lei
den een bijzonderen leerstoel te vestigen in 
de sociale wetgeving in N(!derland. 

S. 1371. 7 December. Blz. 614. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het Gereformeerd Gymnas ium te Kam
pen van de Nationale Vereeniging voor Ge
reformeerd Voorbereidend Hooger Onder
wijs, gevestigd aldaar. 

S. 1372. 27 December. Blz. 683. 

Onderwij s (Middelbaar). 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van den 19den Augustus 
1926, S. 309, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van den 25sten October 1933, 
S. 548, ter vaststelling van de examengelden, 
bedoeld in artikel 81 der middelbaar-onder
wijswet. S. 390. 26 Februari. Blz. 20. 

- Wet tot wijziging en a anvulling der mid
delbaar-onderwijswet. 

S . 320. 22 April. Blz. 243. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W . art. 

853; Middelb . Onderwijswet art . 37; H ooger 
Onderwijswet a·rt. 22.) - De tusschen be
lan(Jhebb end e en zijn van hem gescheid.en 
echtgenoote geldend e regel ing omt,·ent het 
bedrag, dat belanghebbende als bijdrage 
moet betal en in de kosten van onderhoud 
en opvoeding van hun kind, heeft slechts 
béteekenis als regel ing van wat onderling 
op di t punt zal gelden tusschen belangheb
bende en zijn gewezen echtgenoote als voog
desse over hun kind, en kan geen afbreuk 
do en aan de bevoegdheid van de gem eente 
om, zich houdende aan den in art. 858 B. 
W . vastgestelden regel, dat de ouders in 
evenredigheid van hun inkomen tot die kos
ten moeten bijdragen , dienovereenkomstig de 
heffin g van het schoolgeld over beide ouders 
te verdeelen. - D e bepaling in de veror
dening betreffende het progressie f ta,-ief op 
de sa,nengestelde inkomens der ouders is 
niet in strijd m et de wet. 12 M ei . 

- Besluit, waarbij met intrekking va n het 
Koninklijk besluit van 16 Juni 1920, S. 299, 
laatstelijk gewijzi gd bij Koninklij k besluit 
van 17 November 1934, S . 592, een al ge
meen leerplan wordt vastgesteld voor de 
openbare hooge re burgerscholen A en B. 

S. 363. 27 Mei. Blz. 176. 
- Besluit, waarbij de tabellen voor de hoo

gere burgerschol en met vierjarigen- en vij f
jarigen cursus, vastgesteld bij Koninklij k 
besluit van 15 Maart 1923, S. 75, zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 13 November 1934, S. 577, worden in
getrokken en nieuwe tabellen worden vast
gesteld. S. 364. 27 Mei. Blz. 182. 

- Be·s1 uit tot het stellen van e ischen, waaraan 
vereenigingen, welke zich met het geven 
van godsdienstonderwijs aan leerlingen on
derscheidenlijk van openbare hoogere bur
gerscholen en handelsschol en en van open
bare gymnas ia belasten, en dit, voor zooveel 
het Rijksscholen betreft, ter kennis van On
zen Minister en, voor zoO\.leel het gemeente
scholen betreft, ter kennis van het gemeen
tebestuur hebben gebracht, behooren te vol 
doen om onderscheiden lij k ingevolge het 
vierde 1 id van artikel 22bis der middel baar
onderwijswet en het laatste lid van artikel 

lObis der hooger-onderwijswet voor de toe
passing van die artikelen met kerkelijke ge
meenten te worden gelij kgesteld. 

S. 365. 27 Mei. Blz. 183. 
- B eschikking van de :Ministers van Onder

wijs, Kunsten en W etenschappen en van 
Financiën, n°. 8552, afd. V.H.M.O./23 J uni 
1937, n°. 206, afd. Dir. B el., regelende de 
schoolgeldheffing° aan de Rijks H oogere 
Bm·gerscholen . 21 J uni . 

- Koninklijk besluit. (Middelbaa,·-onde,·wijs
wet art. 36quate,·.) - Nu de betrokken leer
ling wegens ziekte aan het toelatingsexamen 
niet heeft kunnen deelnem en en hij daa,·op 
slechts voo,·waa,·delijk tot de eerste klass e is 
toegelaten doch de school wege1t<l verpl eging 
in een sanatorium niet heeft bezocht, kan 
van ee,~e "toelating" in den zin van artikel 
86quater niet worden gesproken, zoodat voor 
d ezen leerling geen bijdrage is verschuldigd. 

16 J uli. 
- Beslu it tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 27 Mei 1937 (Stbl. 
0

• 363) . S. 366. 28 J uli. Blz. 458. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 

artikelen 18, 21 en 31bis van het Ambtena
renreglement Rijks hoogere burgerscholen. 

S. 369. 27 Augustus. Blz. 446. 
- Besluit tot vaststelliug van het Reglement 

en het Programma voor de eindexamens der 
openbare hoogere burgerscholen A en der 
ingevolge artikel 45t-ned ecies der middelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoogere 
burgerscholen A met vij f jarigen en vierjari
gen cursus. 

S. 376. 22 December. Blz. 634. 
- Arrest van den Hoogen Ro,ad. (Middelbaar 

Onderwij swet art. 37. ) - l'olgens art . 37 
de,· Middelbaar-Onde,·wijswet wordt het 
schoolgeld geheven ,net inachtne,ning van 
de / inancieele draag kracht der belangheb
benden. - Na echtscheiding is ook de ouder, 
die nie t m et de voogdij is belast, belangheb
bende bij het verstrekken van onder wijs aun 
zijn kind. - Zo odanig e ouder is krachtens 
de onde,·havige V erordening oo k schoolgeld
plichtig ter zake van het aan zijn kind ve,·
st,·ekte onderwijs. - De regel ing der Veror
dening is niet in strijd m et art. 285b. B. W., 
daar de in dat artikel aan de R echtbuuk 
gegeven bevoegdheid onverl et laat d e be
voegdheid van den gem eentelijken wetgever 
tot regeling van het schoolgeld voor de ge-
1neenteschol en. - H et eerste l id ,,an art. 5 
der V erordening, bepalende dat als inkom en 
wordt aange,nerkt het belastbaa,· inkomen. 
waa,·naa,· voor het laatst 'verstreken belas
tingjaar der Rijksinkomstenbelasting de aan
slag in deze belasting is geschied, houdt een 
regeling in, welke geenszins in s/1-ijd is m et 
het 1neerver,nelde voorschrift de1· .~:fiddel
baa1·-Onde1·wijswet, dat het schoolgeld wordt 
geheven m et inachtneming van de finan
cieel e draagkracht d er belanghebb enden, 
doch aan d-it voorsch1-ift een alleszins geoor
loofde ui twerking geeft. 2f D ecemb e,·. 

Onderwijs (Lager) . 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente Sa -
senheim van 13 Augustus 1936, betreffende 
toepass ing van artikel 205ter der Lager
onderwijswet 1920. 

S. 2320. 19 F ebruar i. Blz. 79 
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- Be luit tot vernietiging van het bes luit van 
den raad der gem een te Voorhout van 29 
J uni 1936, houdende medewerking overeen
komstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 
1920 voo r den aanleg van een centra le ver
warm ing ten behoeve van een bijzondere 
lagere school a ldaar. 

S. 2360. 19 •F ebruar i. Bl z. 81. 
- K oninklijk besluit. ( W et van 4 A. •uuusttis 

1633 S. 414 art. 5.) - Een verzoek on• 
11,achtiuinu, als bedoeld in het l e l id, be• 
hoort te worden beoordeeld naar den toe
stand op het oogenblik, waarop het verzoek 
werd ip{Jediend, terwijl daarbij geen reke
ning behoort te worden gehouden met latere, 
onafhankel ijke van den wil des verzoekers, 
ingetreden wijzigingen van de aan het ver
zoek ten grondslag liggende feitelijke om• 
standigheden, wanneer de indiening van het 
verzoek te goede,· trouw is gedaan, in de 
verwachting van een blijvende overeenstem
ming niet de wettelijke nonnen. 

19 Feb,·uari. 
- K oninklijk besluit . (Lager Ondnwijswet 

1920 a1·t . 103.) - W el kan a,·t. 103 le lid 
niet in die mate dwingend wo,·den geacht, 
dat 1net buitengewone 01nsta1uiighedcn, waai•. 
aan in een bijzonder geval de te late illzen· 
ding van de aanvrage te wijten is, in het 
geheel geen r ekening zou mogen worden ge
houden, doch als zoodanig kan niet uclden 
de enkele omstandigheid, dat het met de 
samenstelling en indiening van de aanvra
gen belaste bestuurslid niet voldoende ter 
zake kundig bleek te zijn. Nu eenmaal de, 
zij het dan ook aanvullende, aanvrage te 
laat is ingediend, is in ve1·band ,net het 
voorafgaande daarm ede te,·echt door het 
gemeentebestuur geen ,·ekening gehouden. 

19 F ebruari. 
- K oninklijk besluit. (L age,· Onderwijswet 

1920 art . 214 ter.) - Onder "instellingen 
en ve,·eenigingen", waarvan di t art . spreekt, 
kunnen gen,eenten, wier kweekscholen 11we
ten wo,-den opgeheven, niet begrepen worden 
geacht; als zoodanig toch zijn all een te ver
staan bijzondere organisaties in tegenstelling 
met openbare lichamen. 25 Februari. 

- Koninklijk beslttit. ( L ager Onderwijs 1920 
art. 38.) - Aangezien het bij het uitgebreid 
lage,· onderwijs vooral aankomt op de be
voegdheden van het onderwijzend personeel , 
behoort bij de af11loeiïng van l ee,·krachten 
aan een school voor dit onderwjjs diegene 
h e t eerst voor ontslag in aannierking te 
komen, die in vergelijking 111et de overige 
l eerkrac hten, wat zijn be11oegdheid betreft, 
het best aan de school kan worden gemist. 

25 Februari. 
- K oninklijk beslui t . ( Lager Onde,·wijswet 

1920 art. 100.) - E,· bestaat alleen dàn 
grond om bij toepassing ingevol ge art . 100 
2e lid va.n den klassedeelcr ,·an het 1,orig 
jaar ook het aantal door het Rijk bekostiude 
onderwijzers van dat vorig jaar bij de bere
kening in aamne,·king te doen komen, i11dien 
toekennin g van de vergoeding zou 11eerko-
111 en op schadeloosstelling voor het vei-lies 
van rijksve·,-goeding. 26 Febnairi. 

- Be luit tot wijziging va n het Koni nkl ijk 
beslu it van 4 September 1923, S. 431, ter 
u itvoering van de a rt ikelen 56, 57 en 59 der 

L age r-onderwijswet 1920, a lsmede van het 
Koninklijk beslui t van 4 Se ptem ber 1923, 
S. 432, ter u itvoering va n de a r t ikelen 88 
tot en met 97 en 99 tot en m et 104 der 
L ager-onderwijswet 1920, zooals deze beslui 
ten laatste lijk zijn gewijzigd bij K oni nklijk 
beslui t van 1 J uni 1935 (Stbl. n°. 324). 

S. 360. 2 M aart. B lz. 16. 
- K oninklijk besluit. ( L ager Onderwij swet 

1920 art. 51.) - D e omstandigheid, dat door 
geheel verval van het wachtgeld van een 
gehuwde onderwijz ,·es haar gezin vol gens 
haar bewering zal 11weten bestaan van 500/o 
van het inkomen, w<i,arop haar huwelijk 
werd gebaseerd en dat zij voo,· het stichten 
van een gezin noodzakelijk achtt e, is geen 
grond om hier aanwezig te achten een " bui
tengewoon geval", dat het opnieuw toeken
nen van wachtgeld zou ,·echtvaardigen. 

9 M aart . 
- Besl u it tot schorsing van het besluit va n 

burgemeester en wethouders der gemeen te 
IJsselmonde van 25 November 1936, betre f. 
fende afreken ing van de kosten van den 
bouw eener bij zondere lagere school a ldaa r. 

S . 2321. 15 M aart. Bl z. 79 . 
- Koninklijk beslui t. ( L ager Onde,·wijswet 

1920 art . 100.) - Op de bepaling van het 
tweede lid kan niet een beroep worden ge· 
daan o,n door toepassing van den klassedee
ler van het voorafgaande jaar, waarin aan 
dien kltMSedeeler geen recht op gemeentelijke 
vergoeding van een br,-ventallige leerkracht 
kon worden ontleend, zoodanige vergoedinu 
deelachtig te wo,·den . Zulks gel dt ook dan , 
i11dien het voorafgaand jaar door toepas.iing 
~-an een vroeueren klasseileel er een boven• 
tallige leerkracht do01· de gemeente is ver
goed ueworclen. SJ M aart . 

- Koninklijk beslui t. (Lager Onde1·wijswet 
1920 art. 205.) - H et 12e liil heeft 1titslui
tend het oog op een toekomstige opheffing 
van een bijzonde,·e lagere school in ve,·band 
met scimenvoeging m et ee,1 of mee,· a11de1·e 
scholen. Derhalve kan het bepaalde bij dat 
l id, dat op 1 Maart 1936 i11 werking is ge• 
treden, geen toepassing vinlÛn ten aanzien 
van een reeds op 1 April 1935 opgehe·ven 
school. 1 .'1pril. 

- B e luit tot vernietig ing van het besluit van 
den raad der gemeente \Voudrichem van 3 
April 1936, houdende medewerking overeen. 
komstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 
1920 voor de stichting van een bij zondere 
lagere school te Oudend ijk, aldaar. 

S . 2361. 6 Apr il. Bl z. 82 . 
- I(oninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 

1920 art. 13; W et van 4 Augustus 1933 S. 
414 art. 3.) - In het algemeen 11iag van 
niet meer l eerplichtiue kincle,·en sl echts dim 
worden aangenomen, dat zij op regelmatige 
wijze lee,·l ingen van een 11ieuw te openen 
school zullen worden, wanner,· het plaatselijk 
gebruik 1nedeb?-engt, dat derge{;jke lee1·lin• 
gen in d.en regel de school nog een geruinien 
tijd blijven bezoeken. Da.ai· zulks in casu 
niet het ueval is, hculcl,m eenige kinderen 
die op den ve,-,noedelijken datum van 
opening 11ai. de school l eerplichtvrij zouden 
zijn, niet mogen worden 1nedege1·ekend onder 
het wettelijke ,,e ,·e ischte aantal l er,·linyen. 

6 A pril . 
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- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72.) - Al zijn cle gewrq.akte uit
gavPn voo1· l eerrniddel en door het school
bestuur gedaan vóó.r het in we1·king treden 
de,· wet van 4 Aug. 1933 S. 414., zoo moet 
de aanvrage to ch op grond van art. 4 dier 
wet worden geweig e1·d, daa1· d e aanvrage 
1noet worden beoordeeld naar het tijdstip 
hare,· indiening, op welk tijdstip ge,nelde 
wet reeds gold. - E en handleiding voo1· 
oudieravo1iden en een exe,nvtacur de,· L. O.wet 
1920 kunnen niet als l ee,·. en hulp1niddelen 
wo,·den beschouwd. 13 April. 

-- KoninkUjk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 a,·t . 83.) - W aa1· het ge,neentebestuur 
aan Ged. Stat en niet heeft gevraagd te be
slissen, dat de schoolvereenigin g blijvend 
hee ft opgehouden het school geboiiw over een
komstig zijne bestem1ni11g te gebruiken, doch 
zoodanige beslissing iiitslttitencl heeft ver
zocht ,net betrekking tnt de in dit gebouw 
voor het ·uitgebreid lager ondea·wijs beschik
baar gestelde lokalen , die zich ov de boven
verclieving van het gemelde gebouw bevin
den, hebb en Geel. Staten terecht op het ve,·
zoek afwijzend beschikt, daar ten aanzien 
van deze lokal en all één de voorschrift en van 
art. 83 vijfde lid niet kunnen wo,·clen toe
gepa.st . 13 April . 

- Koninklijk besliti t . (Lage,· Onderwijswet 
1920 a,·t. 82 j 0

• art. 77.) - Daa,· art. 77 ten 
opzichte van eene ve1·anderin g van inrich
ting, die reeds vóór de aanvrage is tot stand 
geb1·acht, niet toegepa.st zou kunnen wo1·clen, 
gelijk art. 82 uitdrukkelij k vordert, kan voor 
eene verandering van inrichting, die reeds 
vóór de aanvrage is tot stand gebracht, geen 
aanspraak op medewerking van de zijde van 
den ge1neenteraad worden ontleend. H ier
aan doet niet af, dat er ove1· deze verande-
1·ing reeds ove,·leg met B. en W. had plaats 
gehad, aangezien dit ove1·l eg betrekking had 
ov eene 1·eeds eerdt1· ingediende aanvrage , 
welke dooi· het schoolb es tuu1· op verzoek van 
B. en W. werd ingetrokken. 13 April. 

- Besluit tot wijzi ging van a r t ikel 2, eerste en 
tweede l id, va n het Konink lijk besluit van 
29 J anuar i 1924, S. 23, laatstelij k gewij zigd 
bij Kon inklijk besluit van 15 J anuar i 1935, 
S. 14, tot vaststell ing van de regel ing van 
de wijze van u itbeta len der jaarwedde en 
wedde van de onderwij zers aan de openbare 
lagere scholen, bedoeld in artikel 30, vierde 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, en tot het 
stellen van regelen betreffende verlof tot 
afwezigheid en inhouding van di e jaarwedde 
of wedde bij da t verlof. 

S. 362. 24 April. B lz. 176. 
- Konink/;jk ·besluit. (Lag e,· Onderwijswet 

1920 art. 205ter.) - H et aan de besturen 
der bijzo1idere scholen bij art . 205ter toege
kend recht op uitkeering van eene som in
eens tel' ve1·vanging van de jaarlijksche ver
goeding, bedoeld in het eente lid van art. 
205, is blijkens de bewoordingen en de ge
schiedenis der wets-bepaling kennelijk uit
sluitend toegekend aan de besturen van niet
ingebouwcle scholen. Het bes tuur van een 
ingebouwde school bedoeld in art. 84, is de1·
;,alve in zijn desbetreff end verzoek niet-ont
vankelijk. 26 A pril. 

- K oninklijk besluit. ( L ager Onderwijswet 
1920 art. 72.) - 1'en on,·echte heeft de R aad 
in Oct. 1936 ,nedewerking gew eigerd voor 
een in J an. 1935 plaats gehad he/;bende ver
vanging van jalouzieën door g01·dijnen, nu 
die jalouzieën reeds ,neer dan 25 jaar die,;s1 
hadden gedaan in verband waar,nede m et 
voldoencle zekerheid kan w.orden aangeno
,nen, dat door de aanschaffing van gordijnen 
de "norn,ale eischen" niet zijn overschr edPn . 

26 April . 
- Konin klijk besluit. (Ge1neentewet art. J ,51 ; 

Lage,· Onderwijswet 1920 art . 205ter.) -
Onde1· ,, gemeentebes tuur" in art. 205te1· L. 
O.-wet 1920 1noet 1001·den ve1·staan de ge
n,eenteraad . . 4 1·t. 151 ge1n.wet toch behoort 
in dien zin t e worden uitgel egd, dat in ge
vallen, waa,·in geen bepaald ge1n eenteo1·gann 
is aangewezen, doch de rn edewerking zonder 
nadere definieering is opgedragen aan het 
ge1neentebes tuu1·, de aard van de te t,-eff en 
voorziening al naar gelang zij in het alge
,neen tot de taak van een bepaald 01·{/aan 
gerekend moet worden te behooren, voor de 
competentie beslissend is. Daar het beslissen 
ovc1· uitgaven ten laste der ge,neente bepaal
delijk aan den Raad is voorbehouden, be
hoort het beschikken op verzo eken ex art. 
205 L . O. wet, hetwelk financieel e gevolgen 
voor de gemeente ,net zich brengen kan, 
naaa· zijn aa,·d tot de bevoegdheid van den 
Raad. 4 M ei. 

- Koninklijk besluit. (L ager Onderwijswet 
1920 a1·t. 12. W et van 4 Augustus 1933 S. 
414 a1·t. 4.) - Voor een juiste beoordeeling 
van de aanvrage 01n gelden voor sclwol1neu
belen en leer- en hulp,niddelen is het nood
zakelijk, dat daa,-in duidelijk wo,·dt aange
geven wat wordt verlangd ,net ve1·melding 
van den aard en het aantal van datgene wat 
het school bes tuu1· w enscht aan te schaffen. 
E en aanv1·age zonder nade1·e o,nschrijvin{I 
of detaill eering en abusievelijk van de voo1· 
de " verandering van inrichting" ( wegens 
voorgenornen to evoe gin g van het vak ,na. 
chineschrijven aan het l eerplan eener u.l .o.
school ) ben oodigde gelden kan dus niet als 
een aanvrage ex art . 72 worden aange,nerkt 
en had dus niet-ontvankelijk behooren te zijn 
·verklaard. 20 M ei . 

- K oninklijk besluit . (L ager Onderwijswet 
1920 art. 82 j 0

• art . 80.) - H et bepaalde 
bij het 4e l id van art. 80 kan ingevolge art . 
82 sl echts bij verbouw of vera1ide1·ing van 
inrichtin g ove1·eenko1nstige to epa.ssing vin
den, doch niet bij aanschaffin g van school
meubelen. 1'en onr echte hebben Ged. Staten 
zich derhalve bevoegd geacht tot het do en 
van uitspraak in een tusschen het ge,neente
bestuur en een schoolbestuur gerezen g esc hil 
01ntrent de groo tt e van het door d e ge,neente 
voor aanschaffing van schoolmeub el en be
schikbaar te stell en bedrag. 21 .ilf ei. 

- Wet tot wijzig ing van de L ager-onde rwijs-
wet 1920. S. 322. 22 Mei. Bl z. 159. 

- W et tot wij zi g ing van de L ager-onderwijs-
wet 1920. S. 323. 22 M e i. Blz. 163. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 a1·t. 72 j 0

• art. 77.) - Indien de door 
het schoolbestuur beoo gde verandering van 
inrichting (in casu uitb,·eiding van de speel
plaats) hangende de procedure to t het ver-
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krijgen var> niedewerking (in casu na wei
gering rJ,,,,r den Raad en hangend het be
roep bij Ged. Staten) alreeds tot stand zou 
zijn ge bi-acht, tengevolge waarvan art. 77 
niet mee,· zou kunnen worden toegepast, zou 
çle feitelijke grondslag van de oorspronkelijk 
krachtens art. 72 ingediende aanvrage zijn 
ve.rvallen en zouden Ged. Staten dienaan
gaande geen beslissing mee,· vermogen te 
geven. 2 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Sassenheim van 13 
Augustus 1936, betreffende toepassing van 
artikel 205ter der Lager-onderwijswet 1920 
ten aanzien van de R . K. bijzondere meisjes
school aldaar. S . 2362. 4 J uni. Blz. 395. 

- Beslu it tot schorsing tot 1 December 1937 
van het besluit van burgemeester en wet
houders van H ellevoetsluis, van 7 Mei 1937, 

0
• 70/3.31, in zake aanstelling en ontslag 

van J . van der W al a ls vakonderwijzer aan 
de openbare school voor uitgebreid lager 
onderwij in die gemeente. 

S . 2322. 5 J uni. B lz. 393. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( B. W. arlt. 

1 59, 1690- 1702 ; R v. art. 59; L.O.wet 
1920 art. 5.) - H et a,·rest houdt in de fei
ten, op grond waarvan het Hof aanneemt, 
dat het Instituut (verweerder) rechtsper
soon is, zoodat, indien door deze beslissing 
eenig wettelijk voo,·schri/t verkeerd toege
past of geschonden mocht zijn, eischeres daar
tegen ,net vn,cht in cassatie kan opko,nen. 
Daarom voldoet de wijze, waa,·op het Jlof 
ten aanzien van dit punt zijne beslissing ,net 
redenen heeft on,kleed aan de eischen, die 
de in het middel aangehaalde a,·tikelen 
(o. ,n. 162 Grondwet, 20 R. 0 . en 59 R v. , 
R ed.) in dit opzicht stellen. - Onderdeel b 
van het ee?"Ste n,iddel kan reeds daaron, niet 
tot cassatie leiden, omdat geen der in het 
middel aangehaalde wetsa1·tikelen eenigen 
ei.~ch stelt ten aanzien van de oprichting van 
stichtingen of het in het leven roepen van 
rechtspersonen ten tijde van de hie,·bedoelde 
handeling. - H et Hof heeft het verwee,·, 
dat de gemeente aan genoemd art. 1034 
wilde ontleenen (nl. als zoude dit artikel 
uitdrukkelijk den eisch stellen, dat men ook 
voor zich zelven iets moet bedingen), ve1·
wo1·pen, omdat dit artikel dien eisch niet 
stelt en omdat, indien het artikel dien eisch 
wèl stelde, de onderhavige ove,·eenkomst 
daaraan zou voldoen. - De g1-ief, dat in 
het arrest onitrent het voldaan zijn aan 
dien eisch niets is te vinden en de beslissing, 
dat daaraan is voldaan, niet is gemotiveerd, 
,nist feitelijken grondsl,ag . H et H of zag dit 
beding voor zichzelven in de bepaling dat 
twee de,· curatoren door van Kinsbergen zul
len worden benoemd. - Nu deze g,·ond voo,· 
's Ho/s beslissing in cassatie te ve,·gee/s 
wordt bestreden, kan de g1-ief, gericht tegen 
den anderen grond, buiten onderzoek blij
ven. - De grief van de gemeente, dat de 
gevorde,·de nakoming van de ove,·eenkomst 
van 1809 haar in strijd zoitde brengen met 
het ve1·bod van art. 5 L. O.wet 19fi!0 om 
anders dan in de gevall en en onder de voor
waarden , in die wet genoem cl, gel del ij ke 
bijdragen toe te kennen aan bijzondere scho
len voor gewoon en uitgebreid lager onder-

wijs, kan eischeres niet voo1· het ee,·st in 
cassatie., te berde brengen, daar aan deze 
grief mede ten grondslag l igt de stelling 
van /e-itelijken aard, dat de baten voort
spruitende uit het Colleg·ie van Schipliiiden 
deel uit,naken van de geld,niddel en •van de 
ge,meente Elburg. 11 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 76.) - Een college van B . en W . 
eener ge,neente is niet bevoegd tot het in
stellen van beroep tegen eene beslissing van 
den gemeentemad, als bedoeld in art. 15 
l e lid. 18 J uni. 

- Besluit tot intrekking van Ons besluit van 
15 Maart 1937, S. 2321, houdende schorsing 
van het besluit van burgemeester en wet
houders van IJsselmonde van 25 N ovember 
1936, betreffende afrekening van de kosten 
van den bouw eener bijzondere lagere school 
aldaar. S. 2323. 19 J un i. Blz. 393. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 205ter.) - De ge1neenteraad is 
niet bevoegd om, waar (als in art. 205ter) 
bepaaldelijk zijn medewe,·king in plaats van 
die van B . en }V. ter uitvoe.1·ing van eene 
wet wordt gevo1·derd, de vervulling van de 
uit dien hoofde op hem gelegde taak ove1· 
te d1·agen aan B. en W. 19 Juni. 

- K oninklijk besluit . (Lager Onde,·wijswet 
1920 a,·t . 10 j 0

• art. 101 5e lid.) - Bij de 
be,·ekening van de uitgaven voo,, het open
baar lage,· onde,·wijs in een ge,neente is het 
aanvaardbaar dat de exploitatiekosten van 
leslokalen, die uitsluitend voor andere do el
einden dan het geven ·van lager onde,·wijs 
worden gebruikt, over de tijdvakken, waarin 
dat gebl'Uik plaats vond, ten volle op het 
bedrag de,· bedoelde uitgaven in 1ninde1·ing 
w01·den gebracht. Evenzeer is het toelaat
baa,·, dat wordt afgetrokken een gedeelte 
van de exploitatie kosten van gy,nnastiek
lokalen, die mede vo01· ande1·e doeleinden 
dan het geven van onderwijs aan de l ee,·
lingen der openbare scholen zijn gebezigd, 
en zulks in de ve,·houding, waarin die kosten 
onderscheidenlijk ten behoeve van het on• 
derwijs aan de school en ten behoeve van 
het nevengebruik hebben gestrekt. 22 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 205 ter). - T erecht heef t de ge
meente1·aad toepassing van art. 205 ter ge
weigerd, nu moet worden aangenomen, dat 
de mogelijkheid, dat de school te eeniger tijd 
ten gevolge van ontvolking zal worden op
g eheven, niet denkbeeldig is te achten, in 
welk geval de ge,neente ,net de uit de uit
keering ineens voortvloeiende lasten zou 
blijven bezwaard en geen aanspraak ,neer 
zou kunnen ,naken ap de jaarlijks doo,· à,e, 
aang-renzende gemeenten ingevolge het 4e 
l id bij te d,·ag'en tegemoetkomingen. 

28 J uni. 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 100.) - B ij de toepassing inge
volge art. 100 2e lid van den klassedeéler van 
een vorig jaar moet ook het aantal dnor 
het Rijk bekostigde onderwijze,·s van dat 
vorig jaar bij de be1·ekening in aanme,·king 
kom en, indien dit aantal is gedaald. 9 Juli. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwij.<wet 
1920 art . 103.) - W anneer een schoolbe
stuu1· geen aanspraak maakt op de vergoe-
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ding ex art. 101 en in verband daarmede 
geen aanvrage bij den gemeente.-aad heeft 
ingediend, is -er voor een beslissing van dit 
college met betrekking tot eene zoodanige 
vergoeding geen plaats. Evenmin is er plaats 
voor een beslissing, waarbij de vergoeding 
is vastgesteld op nihil , daar een zoodanige 
beslissing, in verband met art . 101 7e lid, 
zou mede brengen, dat het schoolbestuur de 
geïnde schoolgelden tot het volle bedrag in 
de gemeentekas zou moeten storten. Een 
ve,~·ekening van het ontvangen voorschot, 
als in het 6e l id van art. 103 bedoeld, kan 
niet plaats hebben, nu het schoolbestuur over 
het jaar, wo,a,·over het voorschot is verleend, 
geen ver·goeding heeft ontvangen. 16 J uli. 

- Koninklijk besluit . (Lager Ondei·wijswet 
1920 art. 205ter.) - Terecht heb ben Ged. 
Staten het verzoek van het schoolbestuur 0'lli 
to epassing van a,·t . 205ter ingewilligd, nu 
van de omzetting der jaarlij ksche vei·goeding 
in een uitkee,·ing ineens, zij het eerst na een 
aantal jaren, redelijkerwijze verlaging van 
uitgaven is te verwachten, het gebouw der 
school in gunstigen toestand verkeert, en er 
geen voldoende grond is voor de vree.~, dat 
de school binnen a fzienbwren tijd zal wo,·den 
opgeheven. 19 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 102.) - Al moge slechts een ge
deelte van de vergoeding voor het 1nedege
b1·uik van lokalen voo,· den cursus voor 
vervolgonderwijs als werkelijke, ten behoe·ve 
van dit medegebruik gemaakte kost en i•an 
het openbaar· lage1· onde,·wijs zijn te beschou
wen, zoo neemt dit niet weg, dat ten be
hoeve van h,et openbaar ve,·vol gonde,·wijs 
h et volle bedrag dier vei·goeding is uitge
geven en de kostenberekening van dit on
de,·wijs mitsdien ,net dit bedrag in zijn 
geheel behoort te w01·den belast. 19 J uli. 

- Koninklijk besluit. (Wet van 4 Augustus 
1933 S. 414 art. 7.) - Al moge de onder
havige openbai·e school een betrekkelijk ge
ring aantal leerlingen tell en en -een over
compl eet leslokaal bezitten, waa,·door de 
exploitatie kosten vrij hoog zijn, zoo kan 
daarnrn nog niet worden gezegd, dat zij ver
keert in "bijzondei·e omstandigheden," die 
aanleiding zouden behooren te gev en, die 
school bij de vaststelling van het bedrag der 
vergoeding buiten aanmerking te laten . 
Evenmin kan ooai·toe aanleiding geven de 
omstandigheid, dat re,eds thans aan het 
schoolgebouw de noodige reparatiewerken 
zullen worden uitgevoe,·d en de leermiddelen 
zullen worden aangevuld. 21 Juli . 

- B esluit tot wijziging van artikel 1 van het 
K on inklijk besluit van 24 D ecember 1920, 
S . 916 tot het vaststellen van regelen be
treffende het verleenen van de vrijstelling 
van de verpl ich t ing om aan het onderwijs in 
a ll e aan de lagere school onderwezen wor
dende vakken deel te nemen. 

S. 368. 2 Augustus. Blz. 428. 
- Besluit tot vaststelling van den datum van 

inwerkingtreding van het vierde lid van het 
bij paragraaf 8 der wet van 22 Februari 
1936, S. 100, vastgestelde artikel 63 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

S. 392. 4 Augustus. B lz. 428. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 12.) - I n de omstandigheid dat 
het schoolb estuur , zonder ov•erleg 'met het 
ge,neentebestuur, een terrein hee ft aange
koc ht, met de bedoeling, dat dit eerlang 
voo,· speelter,·ein in aamnerking zal ko11,en, 
is voor den Raad geen grond tot onthouding 
van medewerking gelegen, aangezien de aan
koop door het schoolbestuur van dit ter,·ein 
de bevoegdhei.d van B. en W. om, behoudens 
beroep op den Ministe,·, on~t,·ent de uitvoe
ring van het ,·aadsbesluit tot medewerking 
vrij el ijk te beslissen, onve,·let laat. Om die 
reden kan ook de omstandigheid, dat het 
door het schoolbestuu,· gekochte te1<rein deel 
uitmaakt van gronden, die bij een uitb,·ei
·dingsplan voor villabouw zijn aangewezen, 
aan de verplichting van den gemeenteraad 
tot het verleenen van de gevraagde mede
we1·king niet afdoen. 11 Augustus. 

- Beslu it tot wij ziging en aanvulling van het 
Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen .. 

S . 370. 27 Augustus. Blz. 446. 
- Besluit tot wijzi ging en aanvulling van het 

Ambtenarenreglement Rijksleerscholen en 
Rijks lagere scholen. 

S. 371. 27 Augustus. Blz. 447. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 38.) - T erecht is wegens daling 
van het leerlingental aan appellante als de 
laatst aan de school aangestelde l eerk,·acht 
eervol ontslag verleend, hoewel haar totaal 
aantal dienstjaren bij het openbaar onder
wijs 22 bed,·aagt, en een de,· mannelijke l eer. 
krachten aan de school in totaal nog geen 
10 dienstjaren bij dit onderwijs heeft; im
mers, wanneer appellante was gehandhaafd 
zou ha111r taak aan de school tengevolge van 
de v,erniindering van het aantal leerkrachten 
de,·mate zijn v,e1·zwaa11d, dat zij niet het oog 
op haa,· gezondheidstoestand daartegen be
zwaarlij k opgewassen zou zijn geweest. 

9 September. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswe t 

1920 art. 72; Wet van 4 Augustus 1933 S. 
414 ar:t . 4.) - Terecht is op grond van oi·er
schrijding der "normale eischen" medewer
king geweigerd voo,· de aanschaffing van 
schoolmeubelen en lee,.,,,iddelen ten behoeve 
van een nieuw leslokaal, gebouwd op kosten 
van het schoolbestuu1·, nu voo,· den bouw 
in verband met het aantal le,.e1·lingen der 
school medewerking ex art . 72 niet 1nocht 
wo,·den v-erleend. I mmers, dit lokaal u;as 
in het belang van het onderwijs niet nood
zakelij k, al moge daardoor een betere ver
deeling der l eerlingen over de verschillende 
lokalen zijn verkregen. 10 Septe,nber. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72.) - Een aanvi·age om mede
we1·king voo-r den bouw van ,eene scliool, 
waarin sprake is van de stichting van eene 
school op een nader te bepalen plaats, vol
doet niet aan den eisch van art. 1 2e lid ·van 
het K. B. van 31 Dec . 1920 S. 953, dat de 
aanvrage moet bevatten eene aand'ltiding 
van de plaats in de gemeente, waar het 
bestuur de school wenscht te vestigen. Der
halve kan de aanvrage niet als een behoor
lijke aanvrage in den zin van art . 72 woi·den 
aangemerkt, en had de Raad het school
bestuur in zijn verzoek niet-ontvankelij k be
hooren te verklaren. 13 September. 
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Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art . 205ter ). - Nadat de Raad op een 
verzoek ingevolge art. 205ter afwijzend had 
beschikt, hebben B . en W. op hetzelfde ver
zoek en op gelijke gronden als die, vervat 

. in het raadsb esluit, eveneens afwijzend be
schikt, in verband met den ge,·ezen twijf el 
of een beschikking door den Raad of door 
B . en W. moest worden genomen . Op het 

· door het schoolbestuur tegen het ,·aadsbesluit 
of tegen het besluit van B . en W. ingesteld 

1 beroep, al naar gelang de Raad of B . en W. 
het bevoegd orgaan mocht zijn te achten, 
hebben Ged. Staten, B . en W. het bevoe gd 
orgaan achtend, het beroep beschouwd als te 
zijn gericht tegen het besluit van B . en W., 
en dit afgewezen. De Kroon, overwegend dat 
Ged. Staten over het raadsbesluit eene be
slissing hadden moeten nemen, vernie tigt 
het besluit van Ged. Staten en doet in hoo
ger beroep uitspraak 01ntrent het raadsbe
sluit. H et venoek van het schoolbestuu,· is 
terecht afg ewezen, daar de toestand van het 
schoolgebouw in het algemeen van zoodani
gen aard is, dat het n~g slechts 10 à 15 jaar 
bruikbaa1· kan worden geacht en derhalv,e 
van het toekennen der uitkeering voor de 
gemeente een ongunstig f inancieel resul taat 
zou zijn te verwachten. 18 Septe,nber. 

- Besluit tot schorsmg tot 1 Maart 1938 van 
het beslu it van den raad der gemeente H el
levoetsluis, van 1 September 1937, n°. 70/3.55, 
in zake aanstelling en ontslag van J . van 
der Wal als vakonderwijzer aan de open
bare school voor ui tgebreid lager onderwijs 
in di e gemeente. 

S. 2324. 23 September. B lz. 179. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Lager On

derwijswet artt. 62-67.) - ( Aan belang
hebb ende, die per 31 M ei 1935 ontslag hee f t 
gen01nen itit een m et f 9000 bezoldigde be
t11ekking te S oerabaja en zich begin S,ept. 
1935 werkeloos en ,net een inkomen van 
minder dan f 800 te Wassenaar hee ft geves
tigd, is over het schoolgeldjaar 193 5/6 school
geld geheven naar een inko,nen van f 9000 .) 
- De R . v. B . hee ft het tweede en derde 
lid van art. 2 der onderhavige verordening 
terecht aldus verstaan, dat - vermits be
langhebbende, destijds wonende te Soerabaja, 
ove1· het belastingjaar 1984/5 nimn~e,· in de 
rijksinkomstenbelasting kon worden aange
slagen - ter vas tstelling van de belastba·re 
so1n waarnaar het door belanghebbende in 
het, schoolgeldjaar 1 Mei 1935-30 A pril 
1936 verschuldigde school geld moest wo,·den 
berekend, geschat moest worden - ,net in
achtneming van de bepalingen der W et op 
de Inkomstenbelasting 1914 - het zuiver 
inkomen waarvoor belan ghebbende over het 
belastingjaar onmiddellijk voorafg egaan aan 
het schoolgeldjaar 1984/5 zou zijn aangesla
gen, en niet, zooals belanghebbende wil, het 
zuiver inkomen dat hij over het belasting
jaar 1985/6 zou genieten. - B etreffe11àe de 
voorgedragen onwettigheid der verordening 
kon de R. v. B . niet volstaan met het aan
gevoerde bezwaar ter zijde te stell en enkel 
op grond, dat de verordening op wettige 
wijze is tot stand gekomen en goedgekeurd. 
- Art. 62 van de Lager Onderwijswet, waar
in over heffing naar draagb·acht niet wordt 

gesproken, voorschrijvende, dat het school
geld wordt geregeld naar evenredigheid van 
het belastbaar inkomen, bedoeld in art. 37 
W . I nk., wijst geen belastingjaar aan, waa,·
op het in aanmerking te nemen belastbaar 
inkomen betrekking moet hebben, en laat 
dus aan de gemeenten vrijheid om, als in 
dit geval, te bepal en, dat het belastbaa1· 
inkomen over het aan het schoolgel djaar 
onmiddellijk voorafgaande belastingjaar ten 
grondslag van de be,·ekening van het school
geld zal dienen. 20 October. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 76.) - H et enkel e feit van het 
plaats hebben van .een stemming, wel ke als 
gevolg van het 8taken der stemmen niet tot 
een be8lissing van den Raad heeft gel eid, 
kan niet voorkomen, dat de R aad met het 
eindigen van den termijn van 8 ,naanden 
geacht wordt tot de medewerking te hebben 
besloten. - Noch uit de bewoordingen, noch 
uit de strekking van den laatsten vol zin van 
het 2e · lid valt af te l eiden, dat de hier 
bedoelde termijn van 3 maanden een fa tal e 
zou zijn. 8 November. 

- Besluit tot schors ing tot 1 Mei 1938 van 
het be luit van den raad der gemeente Fin
sterwolde van 18 October 1937, waarbij mej. 
E. C. Kooima is benoemd tot onderwijzeres 
aan de school voor gewoon lager onderwijs 
te Ekamp. S. 2325 . 15 November. Blz. 576. 

- K oninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 55.) - Onder "schoolbibliothe
ken" bedoeld onder lette,· h, vallen niet 
alleen verzamelingen van lectuur, voor de 
l eerlingen bestemd, maar ook vakliteratuur 
ten dienste van de aan de school verbonden 
onderw;jzers, waardoor deze in het belang 
van het onderwijs in staat gesteld worden 
hun vakkennis te onderhouden en te be
vo1·de1·en. 1"/ November . 

K oninkl-ij k besluit. ( Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 205) . - B ij de be1·ekening van 
den op het schoolgebouw 1·ustenden schul
denlast, in ve,·band met toepassing van het 
12e lid, waa,·bij de stichtingskosten van het 
gebouw als uitgangsp11nt worden genomen, 
behooren niet uitsluitend die stichtings kos
ten, die uit de nog voorhanden bescheiden 
blijken, in aanme,·king te wo,rden gebrocht, 
doch moeten •=r billijkheid een bedrag voor 
den grond, waarop de school is gesticht en 
voor den schoolinventaris worden meegeteld. 
- H et 12e lid m(Jet aldus worden uitgel egd, 
dat in ieder voo1·ko1nend geval met inacht
ne,ning der op de billijkheid gegronde be
ginsel en het bed1·ag de,· vergoe·ding zal moe
ten worden vastgesteld. Nu het gebouw voo·r 
2fs w0<rdt gebezigd voor andere onderw;js
doel einden, behoort de schuld, voorzoove,• zij 
op dit 2'3 deel 1nag geacht worden te 1'U8ten, 
niet uit de gen,eenteka.s te worden gedelgd. 
Voor overeenkomstige toepassing van het 
10e l id op Ik berekening der ui tkeering in
gevolge het 12e l id bestaat geen grnnd. 

18 Novembn. 
- Koninklijk beslui t. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 1"/) . - H et .schoolbestuur moet 
geacht worden bij de verbetering van het 
besluit van Ged. Staten belang te hebben, 
vermits de daarbij gegeven beslissing uit
gaat van de veronderstelling, dat de helft 
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•der vervoerkosten van het kind door het be
stuu1· aan den vader wordt ve,·goed, welke 
veronderstelling onjuist is, en het bes tuur er 
aanspraak op kan maken, dat deze overwe
ging wordt geschrapt. - Nu het besluit van 
Ged. Staten niet aan het schoolbestuur is 
toegezonden en niet gebleken is, dat het 
openbaar is gemaakt, is het bestuur, ondanks 
overschrijding van den in art. 17 2e lid ge
noemden termijn van SO dagen, in zijn be
roep ontvankelijk. 25 November. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1929 A,·t. 17 j0

. art. 13). - H et appellee
rend schoolbestuur moet geacht worden bij 
de verbetering van een krachtens art . 13 
door Ged. Staten genomen beslui t belang te 
hebben, nu dit besluit uitgaat van de veron
derstelling, dat de helft van de vervoerkos
ten van het kind door het school bestuur aan 
den belanghebbende wordt vergoed, welke 
veronderstelling blijkens mededeeling van 
het schoolbestuur onjuist is. - Nu het be
sluit van Ged. Staten niet aan het school
bestuur ,s toegezonden en niet gebleken is, 
dat het is openbaar ge1naakt, is het bestuur 
in zijn beroep ontvankelijk, al zijn meer dan 
/JO dagen verloopen sinds den datum van 
het besluit. Voorzoover moet worden aange
nomen dat van het besluit van Ged. Staten 
door toezending aan B. en W. ter kennis
neming en ter medeàeeling aan den Raad 
het publiBk kennis zou hebben kunnen krij
gen, staat niet vast, dat zulks reeds het 
geval is geweest op den datu,m, d~e vO'or de 
berekening van den terniijn van SO dagen 
doorslaggevend zou zijn geweest. 

25 November. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 22 Octobor 
1923, S. 489, tot rangsch ikking onder het 
buitengewoon l ager onderwijs van de scho
len voor doofstomme, bl inde, zwakzinnige 
en slechthoorende kinderen, zoomede van de 
scholen voor imbecillen en van de scholen , 
verbonden aan gestichten, bedoeld in artikel 
7 der wet van 27 April 1884, S. 96, voor 
zwakzinnigen (idioten en imbecill en), als
mede van de scholen voor psychopathen en 
van de scholen voor lichamelijk gebrekkigen. 

S. 373. 26 November. Blz. 553. 
- Besluit tot u itvoering van de artikelen 56, 

57 en 59 der Lager-onderwijswet 1920. 
S. 374. 26 N ovember. Blz. 554. 

- B esluit tot uitvoering van de artikelen 88 
tot en met 97 en 99 tot en met 104 der 
L ager-onderwijswet 1920. 

S . 375. 26 N ovember. Blz. 555. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad de r gemeente Hernelumer Olde
phaert en Noordwolde van 20 November 
1937, betreffende toepassing van de artike len 
55bis en 101 , vijfde lid, der Lager-onderwijs
wet 1920. 

S. 2326. 16 December. Blz. 690. 
Ongevallenwet. 
-- Beslu it, houdende nadere wijziging van bet 

Koninklijk beslui t van 16 Apri l 1935 , Staats
blad n°. 145, tot vaststelling van een alge
mecnen maatregel van bestuur, als bedoeld 

in artikel 29, eerste lid , der Ongevallenwet 
1921, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 22 Augustus 1936, Staatsblad 
n°. 861. S. 859. 11 October. Blz. 520. 

Onrechtmatige overheldsdaad. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onrecht

matige Overheiàsdaad; B . W. artt. 1401, 
1401!; R v. art. 48.) - De soldaat, die de 
schad, ·veroorzakende handeling pleegde ( af
trekk.-n van een geweer, waarop de ande1·e 
soldi,ut geleund stond), bevond zich in wer
keliiken dienst en was als zoodanig onder
ge.- ,;hikte van den Staat, voor wien art. 1403, 
de,de lid, B. W. geldt , ook wat de opzette
liik gepleegde misdrijven en baldadigheden 
br.tre ft , mits deze vergrijpen plaats vinden 
in de we1·kzaa1nheden, waartoe de meester 
den ondergeschikte gebruikt . Dit was onder 
de gegeven omstandigheden het geval, ook 
al gebruikte de dader niet het rijksgeweer 
van hemzelf. [Anders P roc.-Gen. B esier, 
met betoog, dat de oefening niet meàebracht, 
dat de dader het geweer van den getroffene 
aftrok.] - H et H of heeft niet ande1·s ge
daan dan voor de gegrondb evinding van het 
verweer andere rechtsgronden bij te brengen 
dan door den Staat waren aangevoerd, waar
toe het Hof alleszins bevoegd was. - D e 
g1·ief van den Staat (inc . eischer tot cassa
tie), dat de dader niet was ondergeschikte 
van den Staat, is ongegrond. V 001· het 
overige heeft inc. eischer, na de op het prin
cipaal be,·oep gegeven beslissingen, bij het 
midi/Jel geen belang. 21 M ei. 

Onteigenin gswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteig.wet 

art . 54h.) - In het stel el de.r Onteigenings
wet is de schadeloosstelling, bedoeld in art. 
54h, naar ha1·en aard eene door de wet naar 
eenen vasten maatstaf gefix eerde vergoe
ding, die onafhankelijk is hiervan, of de 
werkelijk door de voo,·loopige inbezitne,ning 
geleden schade meer of minder bedraagt dan 
het wettelijk vastgesteld bedrag. E enige an
de1·e of verdere ve:rgoeding wegens de voor
loopige inbezitneming, gelijk het cassatie
middel wil, is met de wet in strijd. 22 Juni. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigen ing van onroerend goed onder 
de gemeente Sittard ter bewaring van na
tuurschoon, gevormd door bosschen en an
dere houtopstanden. 

S. 1600. 9 December. Blz. 576. 

Openbare vervoermiddelen. 
- Besluit tot invoering van een vergunnings

stelsel voor het exploiteeren van motorrij
tuigen tot vervoer van personen, (,,Regle
ment autovervoer personen".) 

S. 562. 12 J a nuai-i. Blz. 25.' 
- Besluit, houdende wijzig ing van het Ko

ninklij k besluit van 12 Januari 1937, S. 562, 
tot invoering van een vergunningsstelse l voor 
het expl oiteeren van motorrij tuigen tot ver
voer van personen. (,,Reglement autover
voer personen".) S. 567. 1 Maart. Blz. 36. 

- Besluit, houdende beschikking op beroepen 
tegen beslu iten van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland tot wij zig ing van vergun
ningen tot het in werking brengen van 
autobusdiensten tusschen Rotterdam en 
eenige naburige gemeenten. 

S. 2590. 4 Maart. Blz. 83. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Regle

ment autovervoer personen. 
S. 572. 10 Mei. Blz. 210. 
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- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
ment Autovervoer Personen. 

S. 573. 23 Juni. Blz. 210. 
- Besluit, houdende aanwijzing van ambte

naren van de Rijksverkeers inspectie, die 
ingevolge artikel 13, eerste Jid, slot, van de 
Wet Openbare Vervoermiddelen met het op
sporen van overtredingen worden belast. 

S. 594. 25 October. Blz. 517. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Regle

ment Autovervoer Personen. 
S. 579 I. 5 November. Bl z. 565. 

- K oninklijk besluit. (Wet Openbare vervoer
middelen art. 2.) - De ge1neentebestu1·en 
zijn bevoegd tot het aanwijzen van halte
plaatsen voo,· de autobusdiens ten op de 
openba,·e wegen in hunne gemeente . H oewel 
naast de verkeersbelangen ook de belangen 
van het vervoer bij de aanwijzing van halte
plaatsen zijn betrokken, zoodat ook in de 
voor autobusdiensten verleende vergunningen 
eenige bepaling il,aaromtrent op hare plaats 
zo11 kunnen zijn. dient als regel de aanwij
zing van halteplaatsen aan de gemeente
besturen te worden overgelaten. 

12 November. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 31 Juli 1880, S. 121, 
houdende bepalingen ter verzekering van de 
veiligheid der reizige rs met openbare mid
delen van vervoer . 

S. 579 M. 7 December. Blz. G96. 

o penbare uitgaven. 
•· - Besluit tot wijziging van rente en a [los

singsvoorwaarden van beleggingen van R ijks
fo ndsen en -instel! ingen. 

S. 481. 28 April. Blz. 206. 

lplumwet. 
-· A,·rest van den H oogen Raad. ( Opiumwet 

art. 2.) - T en onrechte meent req., dat 
onder "bezitten of aanwezig hebben" in art. 
~. Je lid, aanhef en sub c, der Opiumwet 
19128, S. 167 enkel het feitelijk "voorhanden 
heb ben" zou zijn bedoeld, ,net als eenig 
onder.scheid, dat bezitten zou doelen op een 
mee,· constante en aanwezig heb ben op eene 
meer tijdelijke en voo,·bijgaande verhouding. 
Door het naast elkander verbieden van het 
aanwezig hebben en bezitten valt veeleer af 
te l eiden, dat voor "bezitten" hier niet het 
feitel ijk onde.1· zich hebben is vereischt . -
Niet beslissend is, of req. het opium all een 
hee ft bezeten. 24 Mei. 

Pachtwet. 
- Wet, houdende nieuwe regeling van de 
· pacht. (,,Pachtwet".) 

S . 205. 31 Mei. Blz. 132. 

P ensioenen en wachtgelden. 
- Uitspraak van .den Cent1·al en R aad ,;an 

B eroep. ( W achtgeldbesluit art. 8.) - V er
vall enverklaring van het wachtgeld op grond 
van deelname aan de van de N. S . N. A. P. 
uitgaande act,e. - Niet is voorgeschre·uen, 
dat een besluit als het onderhavige moet in
houden, dat de 1nachtiging van den Voor
zitter van den Raad der Ministers is ver
leend; genoeg is, dat i . c. van het verleenen 
dier machtiging aan het Gerecht is gebleken. 

- Evenmin is voorgeschreven, dat den betr. 
wachtgelder een waarschuwing had ,noeten 
zijn geworden . - V oldoende is, dat éénmaal 
een feit van deelneming als bovengenoe1nd 
is geconstateerd. 14 Januari. 

- K oninklijk besluit. (Wet van 28 M ei 1925 
S. 216 artikel LXXXVII .) - Appellant , 
sinds 1 J an. 1932 onafgebroken in tijdelijken 
dienst der ge,neente, en ontslagen wegens 
vermindering der we1·kzaa1nheden, waarvoo,· 
hij tijdelijk is aangesteld om op elk will e
keu,-ig tijdstip te kunnen uitmaken of hand
having of verlenging van de aanstelling 
noodig was 11cet het oog op de werkzaam
heden bij den betrokken tak van dienst, 
kan niet geacht w01·den te zijn ontslagen 
wegens ophef fing van zijne betrekking of 
reo,-qanisatie van het dienstvak, en is dus 
niet-ontvankelijk in zijn be,-oep op de Kroon 
ingevolge art . LXXXVll. 2 F ebruari . 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Wachtgeldbesluit art. 4 sub d.) -
Ook al heeft betr. nimmer eenig genot gehad 
van het hierbedoelde wachtgeld (zul ks door 
het feit, dat zij dadelijk een andere aanstel
ling heeft ontvangen), de bij de berekening 
van dat wachtgeld nu eenmaal in aanmer
king genomen diensttijd kan thans niet we
derom worden medegeteld. 18 Maart . 

- Uitspraak van den Centmlen R aad van 
B eroep. (Wachtgeldbesluit art. 3 l e en 6e 
lid.) - Eenrnaal gedane 'Uitbetalingen, 
welke geacht worden voort te vloeien uit 
even zoovele besluiten, zijn thans onaantast
baar geworden en binden diis de betrokke
nen, zoodat zonder medewerking van den 
ten onrechte bevoordeelde eventueel e fouten 
of vergissingen (i. c. een onjuiste wetsinter
pretatie) niet 11,ee,· kunnen worden hersteld. 
- L aatste lid: na het verlies van de hoe
danigheid van kostwinner krijgt 1nen slechts 
aanspraak op een wachtgeld van niet-kost
winne,·, waarin géén verande1·ing komt, als 
men nadien wederom kostwinner wordt. 

25 Maart. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. (Wachtgeldbesluit art. 4 sub d.) -
De bewoordingen van deze bepaling zijn dui
delijk, en verdragen zich ,net name niet met 
een uitleg, dat de daar bedoelde diensttijd 
ook niet wordt medegeteld, indien deze wel 
geacht kan wo,·den in aanme,·king te zijn 
genomen, 01ndat de bet,·. wel geacht kan 
worden wachtgeld te hebben gevraagd daar 
hij het gevraagd zou hebben en het hem 
verl eend zou zijn, indien hij niet in onmid
dellij ke aansluiting op den hier bedo elden 
diensttijd een andere betrekking als a11,bte-
11aar had 1>erkregen . 25 ilf aart. 

- Wet tot herbereken ing van de korting op 
de I nd ische pensioenen. 

S. 900. 2 April. Blz. 56. 
- Wet tot wijziging en aanvull ing van artikel 

134 der Pensioenwet 1922 (Stbl. n° . 240) . 
S. 301. 8 April. B lz. 154. 

- K oninklijk besfoit. (W et v. 28 M ei 1925 S. 
216 a,·t . LXXXVIT.) - Verl enging van den 
gestelden wachtgeldtennijn krachtens eene 
bepaling eener gemeentelijke wachtgeldver
o,·dening vormt een sequeel van de wacht-
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geldregeling . E en bezwaar tegen den duur 
der verlenging betre ft dus mede de opwacht
geldstelling als ambtenaar, uit wel ke betrek 
king appellant reeds vroege,· is ontslagen, 
weshal ve hij in het ingesteld beroep niet
ontvankel ij,k is . - V ervull ing van een be
trekking in tijáelij ken dienst gedurende 21/2 
jaa,· kan naar billij kheid geen aanspraak 
geven op wachtgeld. 27 A pril . 

- K oninklijk besluit . ( W et v. 28 M ei 1925 
S. 216 art . LXXXVIT.) - V oor toepassing 
van di t art. bestaat geen aanl eiding, nu de 
inkomsten, wel ke appellant genoot, uit de 
betrekkin g, waaruit hij zonder wachtgeld is 
ontslagen, in verhouding to t die uit zijne 
ande,·e betrekkingen, als bedoeld in art . 3 
der P ensioenwet 1922, van weinig beteekenis 
m oeten wo,·den geacht . 21 M ei. 

-- B esl u it tot wijziging van de a rtikelen 1 en 
8 va n het Koninklij k B eslui t van 3 A ugus
tus 1922, S . 479 , tot rege l ing va n de toe
kenning van wachtgeld aan Burgerlij ke 
R ij ksambtena ren, zooals d it l aatstelij k is 
ge wij zigd e n a a ngevu l d bij beslu it va n 9 
J a nua ri 1935 (Stbl. n° . 8) . 

S . 348 . 23 Juni. Blz. 251. 
- B eslui t tot wij zig ing en aanvu lli ng van het 

Koni n klij k besl uit van 22 D ecember 1922 
(Staatsblad n ° . 684), tot vaststell ing va n een 
a lgemeene n m aatregel va n bestuur , a ls be
doeld in de a rti kele n 15, 40 tweede lid , 43 , 
47, 66, 102, 135 en 148 de r P ens ioenwet 1922 
(S taatsblad n ° . 240) , la a tste lij k gewij zig d bij 
Kon inklij k beslu it van 22 Maart 1926 
(S taatsbl a d n° . 47 ). 

S . 349. 26 Juni . Bl z. 485 . 
- Uitsp,·aak van den Centralen R aad van 

B eroep. ( W achtgeldbesluit art. 4.) - De 
voor den du1,r van het ,vachtgeld in aan-
1nerking ko ,nende diensttijd moet berekend 
wo,·den naar het oogenblik van het ontslag 
uit de betre k king, waarvoor het wachtgeld 
ve,·l eend zal worden; nadien kan niet name 
niet 1nee1· rechtsgeldig genomen wol'lien een 
bes fo it , waa:rbij de dienst tijd van vroegere 
betrekkingen nog in aanmerking geno,nen 
u:ordt bij de berekening van een wachtgeld 
voor die bet,·ekkingen. 30 S epte.nber. 

- K oninklijk besluit . (P ensioenwet 1922 A rt. 
161 ) . - De gemeentelijke pensioenverorde
ning, ui tvloeisel van ar t. 71 der P ensioen
wet G.A. 1913, is uitsluitend van toepassing 
op de annbtena,·en, die op 1 Oct. 1913 in 
diens t der genieente wa,·en . Van verkregen 
·rechten, die a,·t. 71 bedoelde te waarborgen, 
kan geen sprake zijn, wanneer eerst na 1 
Oct. 1913 door een gemeenteambtenaar, op 
dien datum, in diens t , een nieuw a11ibt ·van 
gansch ande.-en aard aanvaard wordt; aan 
de vervull ing van dat ambt kan de,·halve 
de ainb teTIJO,(]ff' geen pensioensaansp1'aken, ge
grond op art. 161 der P. W . 1922, ontl eenen. 

7 Oclober. 
- B esl uit tot aanvulling van het K onin klij k 

besl uit van 31 Maart 1926, S. 58, houdende 
vaststelling van den a lgemeenen m aatregel 
van bestuur, a ls bedoel d in a rt ike l 14, zeven
de l id, der P ensioenwet voor de l andm ach t 
(S. 1922, N °. 66). 

S . 544. 21 Decembe r. Bl z. 648 . 

Posterij en giro. 
- B esl uit, houdende w1Jz1g111g va n het Orga

nie k B eslu it P .T.T. 1928. 
S . 380. 15 J a nua ri . B lz. 20. 

- B eslu it, houdende wijziging van het Inter
nationaal Postbesl u it 1934 (Stbl. n ° . 570). 

S . 343. 24 F ebruar i. Bl z. 15. 
- B eslu i t, houdende buiten-gebruikstelling 

van de he rden kingspostzegels 1913 e n 1923. 
S. 382. 24 F ebruari. Bl z. 20. 

- B esluit, houdende vaststelli ng van den 
da tum , bedoeld in artikel VI van Ons be
slui t van 24 F ebrua ri 1937 (Stb l. n°. 343) . 

S. 385. 28 M ei. B lz. 254. 
- B eslu it houde nde wij zig ing van het Orga

niek Besluit P . T . T. 1928. 
S . 387. 3 Juni . Blz. 254. 

- B esl u it , houdende wijziging va n het Post
besluit 1925, S . 396, en van he t Internat io
naal P ostbesluit 1 934 (Stbl. n ° . 570). 

S. 352. 26 J ul i. Blz. 457. 
- B esl u it, houdende aanvulli n g en w ij ziging 

va n den bij het Organiek B esl u it P .T .T. 
1928 behooren den " Staat van de rangen, 
waarin h et vaste ambtenaars personeel bij h et 
S taatsbedrijf der P .T.T. is ingedeel d" . 

S. 389. 28 Jul i. B lz. 459. 
Provinciaal bestuur. 
- A rrest van den H oogen R aad. ( R eclame

verordening Gelderland a,·t . 2; W et A lg . 
B ep. art . 11 .) - l n art . 2 van de ve,·orde
nin g to t het weren van ontsierende reclame 
in de landelijke geáeelten der ge'lneenten in 
Gelderland valt onder recl a,ne voor za !cen, 
die worden ve1·vaardigd op of in hei be
trokken on,·oerend goed, recla,ne voor voort
brengsel en van een op of in het betrokken 
onroerend goed uitgeoefend wordend bed,·ijf 
[i. c. hoenderpark rnet machinal e b1·oed
inrichting]. H oewel de woorden, l ettel ijk op
gevat, ruimte to t twijf el laten, is de uitl eg
ging in v01·enstaanden zin ,net de strekking 
lle,· bepaling in overeensternming. Dat daar
in t. a v . reclame voor de voortbrengsel en 
van eigen bedrijf een onderscheiding naar 
den aard van het voortbrengingsp,·oc,s zou 
kunnen zijn bedoeld is niet in te zien. 

1 Maart . 
- B eslu it tot schors ing van een be l u it van 

Gedepu teerde S taten va n N oord-Brabant 
van 10 F ebrua ri 1937, houdende goedkeu 
r in g va n voorschr iften no pens wegen te 
H aa ren. S . 2319 C. 27 October . Bl z. 576. 

- A rrest van ilen H oogen R aad. (Gelde,·sche 
recla,neverordening art. 1; B . W. art . 625.) 
- In zijn betoog, oot de Geldersche reclame
verordening het ve1·toonen van d,·ukwerken 
zou verbieden op het gekeele g1·ondgcbied 
eener als landelij k aangewezen geineente, 
ook indien 1ncn er m ede loopt of de dru k
werken op een wagen rondrijdt, daar ook 
hierdoor de onroe,·ende grond, waarop men 
loopt of rijdt tot ,·eclame wordt gebezigd, 
geeft req. aan de V e?'Ordenin g een te ruime 
strekking, daa,· toch het loopen of rijden 
1net recla,ne-drukwerken ov-er den grond niet 
onder alle ornstandigheden als het bezigen 
van dien grond tot reclarne is te beschou
w,n. - A rt. 1 van genoeinde recla·me-veror 
dening maakt geen melding van eenigen 
tijdsduur noch ond erscheidt tusschen de 
do el einden, waarvoo1· ,, recl a11oe" wordt ge-
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ntaakt. Waar de verordening strekt tot we
ring van ontsierende reclame, zo"de het geen 
zin hebben, hare werking te beperken sl echts 
tot die "reclame", waarn,ede winstbe jag 
wordt beoogd. - Van strijd van art. 1 met 
art. 625 B . W . is geen sprake, daar het vrij 
genot en de beschikking over den eigendom, 
beho,tdens de betrokken beperking, nie t 
worden aangetast. - ( Adv.-Gen. van L ier 
kan zich alleen niet vereenigen met de op
vatting van den K antonr., dat elke aankon
diging een reclame zo" zijn.) 8 November. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Regle,nent 
op de wegen van Z ,tid-Holland art. 7: S,·. 
art. 28). - H et betoog van ,·eq., dat lid 4 
van art. 7 van het R egl . op de pi-ovinciale 
wegen van z "id-H olland (bepalende, dat de 
in dit artikel bedoelde verg"nningen 01n 
van de provinciale wegen gebruik te ,naken 
en tot het niaken van uitwegen niet wo,·den 
geweigerd en dat aan die verg,tnningen geen 
voorwaarden worden verbonden, indien door 

, deze weigering of voorwaarden ve,·kregen 
rechten zo"den worden aangetast) zonder 
beteekenis zo" zijn voor cle vraag of voor-
1nelde verbodsbepaling al dan niet verbin
dend is, faalt, daar de be7>alingen in onder
l ing verband moeten worden gelezen en het 
voo,·schrift van a,·t. 7 in zijn geheel geno-
1nen, niet ook de "itoefening van een be
staand rerht van erfdienstbaarheid van -uit
weg af hankelijk stelt van een do01· Geel . 
Staten naa,· goedvinden te verl eenen ver
g"nning, integendeel , bij bestaan van zoo
danig recht, aan dat Coll ege de bevoegd
heid ontzegt door het weigeren der vergun
ning, of door het stell en van voorwaarden , 
dat recht aan te tasten. - A ,nbtshalve: De 
bepaling in het bestreden vonnis, dat de 
opgelegde boete "bij gebreke van betal ing 
worde ve1·vangen do o1· hechtenis van een 
cl,ag" is in strijd ,net art . 23 S r . 

1 Decem ber. 
- A,·rest van den H oogen Raad. ( R egl. op de 

wegen van z "id-H olland, art. 7; B. W. a,·t . 
625.) - H et ve,·bod van art. 7, lid 1 van 
het R eglement op de Provinciale wegen van 
Zuid-H olland is aldus te verstaan, dat 1·eeds 
hij , die clen toestand doet aanwezig zijn, dat 
een ttitweg naa1· den Provincialen weg fei
tel·ijk bestaat , van den Provincial en weg 
gebruik m aakt, te weten tot het beho"den 
van een uitweg. lVo,·den de in de dagv . ver
,nelde woo,·den "gebruik hee ft gemaakt" 
aldw opgevat, dan wordt de eisch , dat in 
de t.l.l . nader zo,tde moeten zijn aangeduid, 
van wel ke uitwegen ,·eq. op 16 J uni 1937 
gebruik heef t gemaakt, zonder eenigen grond 
gesteld. - Uit de st"kken, waarvan de H . 
R. kennis neemt, blijkt r1eenszins, dat aan 
de vergunning voo,·waarden pl egen te wor
den ve,-bonden, waa1·do01· verkregen rechten 
worden aangetast. ·- T erecht ·nee,nt ,·eq. aan, 
dat ook een vergunning ove,·eenko,nstig het 
4e lid van a,·t . 7 verleend, tot wederopzeg
ging van kracht is ( a1·t. 24). Dit leidt echter 
tot geen ande,· gevolg, dan dat, indien na 
de opzegging een nie"we -vergunning wordt 
gevraagd, door Gedep. Stat en andermaal bij 
het v.erleenen der vergunning, waa,·aan dan 

· 200 noodig nieuwe voo1·waarden kunnen wo-r
den verbonden, dit •vierde lid ( eerbiediging 

van verkregen ,·echten) moet worden nage
leefd. 'i! O December. 

Provinciale wet. 
- Wet tot wijzig ing van de gemeentewet, de 

p rov inciale wet en de kieswet en intrekk ing 
van de Gemeente-bo rgtoch tenwet. 

S. 311 . 22 April. B l z. 237. 
- B eslu it tot vast;stelling van h et t ijdstip van 

de inwerkingtreding van de wet va n 22 
Apri l 1937, S. 311, tot wijziging van de 
gemeentewet, de provinc ia le wet en de k ies
wet en intrekking van de Gemeente-bor g
toch tenwet. 

S. 389 B . 11 December . Bl z. 593. 
Raad van State. 
- Besluit tot nadere wij zig ing van het Ko

n inklijk besluit van 4 September 1862, S . 
174, houdende voorschriften tot u itvoerin g 
van de wet van 21 December 1861, S. 129, 
regelende de samenstelling en de bevoegd
he id van den Raad van State. 

S . 248. 2 October. B l z. 456. 
Radio-reglement. 
- B esluit, houdende wijziging en aanvulling 

van het R ad io-reglem en t 1930. 
S. 353. 28 J uli . B lz. •158. 

Rechtswezen. 
- Besluit, houdende wijziging van het K o

ninklij k be luit van 23 November 1934, S . 
598, tot va !;stelling van voorschriften om 
trent de taak der deurwaarders bij de b ur
gerlij ke gerechten. 

S. 241. 25 F ebru ar i. B lz. 9. 
- B esl uit, houdende nadere wijzig ing van 

R eglement n°. III van orde en d iscipline 
voor de advocaten en procureurs. 

S . 243. 16 Juni. Blz. 150. 
- Wet, houdende waarneming der rolzittingen 

door één rechter. 
S . 208. 9 December. Blz. 589. 

Rijksambtenaren en • werklletlen. 
- B esl u it tot wij zigi ng en aanvulling van het 

B ezo ld igingsbeslui t B urgerlijke R ij ksambte
naren 1934 (S. 1933, n°. 783), laatstel ijk 
gewijzigd bij het K oninklij k besluit van 5 
Juni 1936 (Stbl. n°. 140). 

S. 342. 25 J anuari. B lz. 13. 
- B eschikking van den Minister van Staat , 

Voorzitte,· van dt;n R aad van Ministers, n°. 
!3 7, Kabinet M. R., houdende een lijst van 
insignes en onderscheidingstee kenen doo1· 
R ij k,gambtenaren in dienst of in uniform ge
rechtigd te worden gedragen. 2 F ebruari. 

- B eslui t tot wij ziging van de a rt ikelen 2, 
35. 38 , 49, 60 en 115 van het A lgemeen 
R ij ksambtenarenreglement. 

S . 346. 5 J u ni . B lz. 172. 
- B eslu it tot wij zig ing en aanvull ing van het 

Bezoldigingsbes luit B urgerlijke R ij ksambte
na ren 1934 (S. 1933, n °. 783 ) , l aatstelijk 
gewij zigd bij K oninklij k beslu it va n 25 J a 
nuar i .1937 (Stb l. n°. 342). 

S. 347. 7 J uni . Blz. 173. 
- B esl uit, waarbij ten aanzien van de lessen

garant ie der leeraren ingevolge artikel 15, 
eerste lid, van paragraaf 3 van H oofdstuk 
II van Bijl age C van het B ezoldig ingsbeslui t 
Burgerlij ke R ij ksambtenaren 1934 een bij 
zondere regel ing wordt getro ffe n, als li e
doeld in artikel 33, eerste l id, van genoemd 
B ezoldig ingsbeslui t . 

S . 393. 13 Aug ustus. Blz. 448 . 
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- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
artikelen 18, 21 en 31bis van het Ambtena
renreglement Rijks hoogere burger cholen. 

S. 369. 27 Augustus. Blz. 4-16. 
- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het 

Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen. 
S. 370. 27 Augustus. Blz. 446. 

- B eslui t tot wijziging en aanvulli ng van het 
Ambtenarenreglement Rijksleerscho len en 
Rijks lagere scholen. 

S. 371. 27 Augustus . Blz. 447. 
- Besluit tot wijzig ing en aanvu l) ing van a rt i

kel 13 van het Rechtstoestandsreg lement 
Hoofdcommissari ssen en Comm issarissen van 
Politie. S. 247. 2 October. Blz. 484. 

- Besluit, tot wijzi g ing van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke R ijksambtenaren 1934 
(Staatsblad 1933 n°. 783), laatstelij k gewij
zigd bij Kon inklijk bes lui t van 7 Juni 1937 
(Staatsblad n°. 347) . 

S. 355. 14 October. Blz. 486. 
- B eslui t tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldi g ingsbesluit Burger lijke Rijksambte 
naren 1934, S. 1933, N°. 783, laatstel ijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 14 October 
1937 (S. N °. 355). 

S. 357. 27 N ovember. Bl z. 631. 
- Besluit tot wijziging en aanvulli ng van het 

R eglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklij ke Landmacht, vastgesteld bij 
K oninklijk beslui t van 22 Augustus 1931 
(Stbl. n°. 378). 

S. 542. 7 December. Blz. 596. 
Rijksbelastin gen. 
- A rnest van den H oo gen Raad. (Alg. Wet 

art. 324.) - Art. 324 Alg. W et, sprekende 
van het weige,·en o. ,n. van visitatie of het 
,,anderszins" verhinderen van werkza,am,/i e
den, omvat onder verhinderen van werk
zaaniheden stellig een geval als het onder
havige, waa,·bij een aan den bet,·o kkene ken
baa,· ge1naakt voornenien tot visitatie wordt 
beantwoord ,net feitelijkheden [de vlucht 
genomen, na den ambtenaar ,een l edige ,nand 
en een bos touw voor de voeten te hebb en 
geworpen, in de woning gesprongen en de 
deur dicht geslagen], welke de voorgeno,nen 
visitatie verijdelen. - Overeenkomstig de 
dagv. hee ft de R echtbank bewezenverklaard 
en kunnen bewezenverklaren, dat de bekeu
rende ambtenaar bij zijn optreden voorzien 
was van zijne aanstelling en dat het ge
beurde zich heef t afgespeeld op den open
baren weg. 8 Febrnari. 

- Beslui t tot het vaststell en van formu lieren 
voor aangifteb il jetten der inkomstenbelas
ting, der gemeentefondsbelasting , der ver
mogensbelasting en der verdedigingsbelas
ting I . S. 44 2. 6 Maart. Bl z. 188. 

- B eslui t, houdende nieuwe aan w ijzing v~n 
den loop der linie va n toez icht, welke m
gevolge de art ike len 162 en 177 der Al ge
meene \Vet van 26 Augustus 1822, S. 38, 
de binnengrens van het zoogenaamde on
vrije terrein aan de zeezijde zal vormen. 
( ,,L in iebesl uit Zeezijde." ) 

S. 443. 7 April. Blz. 304. 
- Wet tot wijziging van artikel 99 der Wet 

op de Inkomstenbelasti ng 1914 . 
S . 404. 8 April. Blz. 256. 

- A.rrest van d en H oogen Raad. ( W et Inkom
stenbelasting art . 122; W et V ennogensbe-

lasting art. 55bis). - T en onrechte beslisté 
de P ol itierechter, dat uit de wet van 24 Dec . 
1927 S . 416 j 0

• de beschikking van den Mi
nister van Financiën d.d. 24 April 1931 n°. 
103 geenszins volgt de verplichting van den 
verd. /Yin de aangif te- biljetten der inkomsten
en ve,·mogensbelasting met uitsluiting van 
den l nspecteu,· der Directe B elastingen bin
nen wiens dienstki·ing hij woont, terug te 
bezorgen ten . kantore van den Inspecteur der 
R egistrat ie en Domeinen te H ilversum. Art. 
1 van vorengenoe,nde wet is toch aldus te 
verstaan, dat de ingevolge die wetsbepaling 
door den Jfinister aangewezen a,nbtenaren 
ge heel in de plaats treden van - en niet de 
bevoegdheden krijgen naast - de in de des
bet,·e f fende belastingwetten genoemde amb
tenaren. - Na vernietiging van het vonnis 
a quo spreekt de H . R. een veroordeelin{I uit. 

81 M ei. Blz. 501. 
- A,·rest van den H oogen R aad. (A lg. W et 

artt. 157 en 219.) - Uit de geb ezigde ver
klaringen hee ft het H of het bewijs voor het 
telaste gel egde kunnen afl eiden, met name 
ook dat req. te zamen en in vereeniging 111,.et 
den onbekende de go ederen in binnenwaart
sehe richting heeft vervoe,·d, en dat ook die 
onbekende niet de voor dat vervoer vereisch
te .documenten had. - R eq. verliest uit het 
oog, dat sedert de inwe,·kingtreding van het 
K. B . van 28 Febr. 1934, S . 74, ter plaatse 
bij dagv. 01nschreven suiker niet dan gedekt 
door een geleidebiljet of ande,· geldig docu
ment mocht wo,·den vervoerd in een hoe
veelheid grooter dan 250 kg. - Al wlYl·dt i1i 
hel bestreden arrest, kennelijk bij vergissing, 
geze gd, dat beide feiten misdrijven zijn voor
zien en strafbaar gesteld bij art . 87 der 
Suikerwet 1924, S. 425, kan d e grief, dat 
Ovomaltine niet is een begrip hetwelk ,net 
suiker kan wo,·den vereenzelvigd, niet sla
gen, omdat hier een geldig docu111,ent voor 
het vervoer der Ovomaltine werd vereischt 
ingevolge art. 157 Alg. W et i.v.11i. art. 1, 
l id 3 j0

• art. 2 K. B . van 4 Aug. 1874, S. 
116, waarvan voor dit geval geen vrijstel
ling is verleend, ook niet bij a,·t. 8, aanhef 
en sub f van dat besluit, nu is telast egelegd 
en bewezen verklaard, dat het invoerrecht der 
vervoerde hoeveel heid Ovomaltine ,neer dan 
f 1 bedraagt. 1 Nove,nber. 

Rljksfontlsen. 
- Beslui t tot wij ziging van rente en a flos 

singsvoorwaarden van beleggingen van Rijks
fondsen en -instell ingen. 

S . 481. 28 April. Blz. 206. 
Rijksvelclwaebt. 
- Besluit tot bepal ing va n den datum van 

inwerkingtred ing van het Organisatiebesluit 
Rijksveldwacht, Stbl. 1936, N°. 241. 

S. 286 . 28 Juli. Blz. 424. 
Sanctiewet. 
- Beslui t, strekkende tot het tegengaan van 

het vervoer met Nederlandsche schepen van 
wapentuig en v rijwilligers, bestemd voor 
Spanje. S. 160. 4 Maart. Bl z. 7. 

- Besluit, strekkende tot het geven van regels 
ten aanzien van het internationaal toezicht 
met betrekking tot het aandoen van havens 
in Spanje door Nederlandsche schepen. 

S . 161. 30 Maart. Blz. 127. 
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Besluit tot W1Jz1gmg van het Koninklij k 
be luit van 4 Maart 1937, S. 160. betreffen
de de anctie-maatregelen ten aanzien van 

panje. S. 162. 9 April. Blz. 129. 
Scheepvaart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het bij 

K oninklijk besluit van 11 October 1878, S. 
143, va tgestelde regl ement voor de scheep
vaart, ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbrug over de Gouwe tusschen Zwam
merdam en Alphen, en van die over den 
Rijn te Leiden, beide in den Staat spoorweg 
van Leiden naa r Woerden. 

S. 560. 9 J a nuar i. Blz. 23. 
- Besluit tot vaststelling van een reglement 

voor de cheepvaart te r beveil ig ing van de 
beweegbare spoorwegbruggen tegenover de 
Oosterdoksluis te Amsterdam. 

S. 561. 9 J anuari. Blz. 23. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de wet van 17 Juli 
1936, S. 906, houdende wijzig ing van de 

cheepvaartwet. 
S. 982. 15 J an uar i. Blz. 65. 

- Arrest van den H oogen R aad. (Wet Vracht 
verdeel ing B innenscheepvaart a1·t. 7.) -
Blijkens den tekst der in aan,ne,·king kom en
de bepal ingen der z.g . Alge,neene A kte van 
W eenen van 9 J unij 1815 en ·van A nnexe 
XVI tot die akte, had de aan.sluiting van 
den rechtstoestand voor de chelde aan dien 
voor den Rijn sl echts betrekking op den 
r echtstoes tand van den R ijn, zooals die daar
bij is vastgesteld, zoodat r eeds uit dien hoof
de op den rechtstoestand, zooals die krach
tens lat e,·e regelingen ( zooals de herziene 
R ijnvaartakte van 17 October 1 68) voor 
den R ijn geldt, een beroep niet kan worden 
gedaan. [Adv .-Gen . van L ier: D oor de ver
eeniging van N ederland en B elgië hield d e 
Schelde op inte,·n.ationale ,·ivier t e zijn, waar
voor de akte van W.eenen C. A. wa1·en vast
ges~eld. ] - D e doo,· req . voo,·gestane vrij
heid der "binnenlandsche scheepvaa,·t" kan 
ook niet worden afgel eid uit het Ze lid van 
art. 111 der W eener Akte, daar deze be
palin g omtrent de vraag, welke scheepvaart 
vrij is, niets besl ist, t erwijl ook ve1·der uit 
niets blijkt, dat de W eencr bepalingen tot 
het aannemen van die vrijheid zouden dwin
gen. - Anders dan bij llen Rijn, geven geen 
late,·e international e regel·ingen aanleiding 
het door req. beweerde recht aan te ne,nen. 
- Integendeel is bij het V erllrag van 19 
April 1839 tw,schen B elgi ë en N ed erland 
geslot en ( alsmede bij de overeenkon,sten van 
5 Nov . 184:B en 9W M ei 1843) de Ooster
Schelde aangeme,·kt als te behooun tot de 
verbindingswate1·en tmschen A ntwerpen en 
Rijn, waarop de vrije vaart sl echts word,t 
to egestaan, voo,·zoover zij ·is door·vaart, n .l. 
strekt o,n van B elgi ë d en R ijn te bereiken 
en 01ngekeerd. 1 F ebruari. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor de gekanal iseerde 
M aas beneden Ma asbracht. (,,Bijzonder regle
ment gekanal iseerde M aas beneden ~aas
bracht".) S. 564. 24 F ebruari. Blz. 32. 

- Besluit tot bekrachtiging van eene wijzig ing 
van de Verordening, houdende pol itiebepa
l ingen voor het vervoer van bij tende en ver-

gift ige stoffen op den "Rijn , beln-achtigd bij 
K oninklijke beslu iten van 24 Augustus 1900, 
S. 152, 13 December 1910, S . 367 en 28 
Augustus 1934 ( . n°.494) . 

S. 569. 19 M aart. Blz. 36. 
- Besluit tot nadere wijzi g ing van het bij 

Koninklijk beslu it van 22 December 1911, 
S. 371, vastgestelde reglement voor de 
scheepvaart ter beveili ging van de beweeg
bare spoorwegbrug in den H ollandschen 
IJzeren Spoorweg van Amsterdam naar R ot
terdam over de Delfshavensche Schie. 

S. 570. 22 Maart. Bl z. 345 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Binnenaan

varingsreglement art . 86 ; Sr. art. 478; S o. 
art. 261 .) - D e t .l .l . bevat wel ,neer dan de 
bewezenverklaring ,net name een hanllelen 
in strijd met art. 34, l ill 2 B innenaan?Jarings
r egl e1nent , doch dit gedeelte de,· t .l.l. kon 
daarvan, zonde,· dat de zin van het over
blijvende we1·d ve1·anderd, worllen losg f
maakt. D e t.l.l. verwijt r eq. dan ook, in het 
overblijvende gecleelte duidelijk, dat hij niet 
hee ft in acht genomen het voor all e -,;aar
tuigen ·in nauwe wate,·s gel llend voonchri ft , 
daJ, hij zich zorgvuldig moet wachten om m et 
zijn vaartui g t e ge,·aken tusschen het hl,n 
tegenkomenlle, den stuu1·boordswal houdende 
,,stoomvaart,tig" en den wal dien dit vaar
tuig hield. - De grie f , dat de t.l.l . ?Joo,·zoo
ver beweze1> verklaard, niet zoude inhouden 
eene opgave van het f eit in den zin van art . 
261 Sv., kan niet toe nietigve,·klaring der 
da,gv. l eillen. - H et bewezenverklaarde (l e
deelte van de t .l.l. bevat i . c. t,·ouwens wel 
een voldoend duidelij ke feitelijke omschrij
ving . - Uit a,·t . 36, lid 1 B innenaanvarings
regl. i•loeit voort, dat het "(l eraken" tusschen 
vaa1·tuig en wal vooo· de strafbaarheid -vol
doende is, tenzij zich een omstandigheid voor 
zoude do en, welke die strafbaarheid .zoude 
opheff en. - H et blijkt niet, dat de R echtb . 
aan de bewering ·van req. , dat het stoom 
vaartuig eers t naar bakboo,·d uitweek gelo of 
hee ft gehec ht; zij was niet gehouden zich 
daarover uitdrnkkelijk uit te la ten. Z ij wa.• 
evenmin gehoullen uitdrukkelij k t e overwe
gen, dat het Langdeel een "nauw" vaa,·
water is, daar dit uit art. 4 van het R egl e
ment dallelijk voortvloeit . 5 April. 

- A.rrest van den H oogen Raall. ( B . W . a1·t. 
1401 ; R. 0. art. 54 ; Alg. R egl . v . Pol . riv. 
en rijkskan . art. 8.) - In art. 8 van het .1 lg. 
R er1l. v. P ol. voo1• ri". en rijkskan. mag de 
te·nn "aanleggen" niet btLi ten ha1·e gewone 
beteekenis worden uitgebreid. Nu vaststaat, 
dat h t schip noch aan den wal der haven, 
noch aan een steiger of soortgelijk kunst
werk l igplaats hee ft gekozen - het schip 
lag ncw.s t eene rij vaa,·tttigin ge1neerd ( R ed .) 
- heeft de R echtb . ten onrechte geoordeeld, 
dat art. 8, eers te lid zott zijn overtreden. -
A dt>.-Gen. Berger conform, en bovendien: 
Ook al wa,·e de _overt,·eding gepleegd, dan 
zo·u zulks nog met de algeheele afwijzing 
de,· vordering rechtvaardigen. - [T wee ver
zekeraars vo,·deren, als getreden in de trec h
ten van de,i benadeelde, bij ééne dagvaar
ding ieder een bedrag van f 249.50. De 
R echtb. doet in hoo gste r essort recht . Z ie 
h.ie1·over Concl. Adv .-Grn.]. 15 1lp1·il. 
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- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maatregel van Bestuur als bedoeld in de 
artikelen 407, 412, 450d en 451i van het 
Wetboek van Koophandel. ( ,,E!che})el ingen
besluit"). S. 242. 15 Mei. Blz. 141. 

- Besluit, houdende den datum van inwer
kingtreding van de Wet van 14 Juni 1930, 
S. 240, houdende nieuwe wettelijke regeling 
van de arbe idsovereenkomst van kapitein en 
schepelingen. S. 280. 18 Mei. Blz. 151. 

- A,-res t van den H oogen Raad. (W et Vracht
ve1·deeling B innenscheepv(J;(J.1·t art. 4; S v . 
artt. 358 en 441.) - De g1·ief van req., ila.t 
het H of verzuimd heeft een verwee,· door 
req . reeds in eersten aanleg gevoerd en bij 
de behandeling voo,· den H ove herhaald, te 
onderzoeken , kan geen belang hebben, daa,· 
dit verwee,·, ila.t volgens het p .v . van het 
Kantongerecht slechts inhield, dat de intrek
king van de ontheffing niet op cle wet was 
gegrond, ·in het arrest van den H. R. ·van 
19 October 1936 zijn antwoord hee ft gevon
den en het H of , hieraan gebonden, den req. 
slechts had kunnen tegenvoeren, dat t. a. ·v. 
het 1!0o,,·gedra.gen ve,·wee,· onherroepelijk 
was beslist. - [Aldus ook Adv.-Gen. Wijn
·veldt ; deze nog over cle z.i. door req. ver
der geponeerde stelling, dat ontheffing in de 
beu1·tvaart niet voor bepaalden of onbepaal
den tijd kan worden yegevcn al spree kt art. 
24, l id 2 v. h. R egle111 ent beV1YLchtingsco111-
111.issie daarov e,· in het algem een .] 24 M ei. 

- A.-rest van den H oogen Raad. (Alg . R egl. 
v . Pol itie voo.,· rivieren en Rijkskanalen art. 
56.) - H et ,net een vaartuig in korte tra
jecten zich op en n eer begeven in een kanaal 
en het langszij varen bij schippen van al
daar l i ggende schepen ten einde wann te 
koop aan te bieden en te verkoopen, welke 
waren worden betrokken van een e op den 
wal in voorraad zijnde hoeveelheid, l evert 
niet op het zich vestigen in dat kanaal. -
A.rt. 56 van het Alg. R eglement van politie 
voo,• rivie,·en en R ijkskanalen, wijst e,· blij
kens zijn inhoud op, dat m et het "zich ves
tigen" 1net een vaartuig in een kanaal is 
bedo eld een e 1nin of ,neer duunam e ·ver
binding ,net het kanaal, waarin het vaartuig 
zich bevindt. 31 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 
Maatregel van Bestuur ter uitvoering van de 
artikelen 4, 5, 6 en 7 van de W et op de · 
Zeevaartdiploma's 1935, S . 456. (,,Dionsttijd
reglement" .) S. 574. 6 Juli . Blz. 466. 

- Beslui t tot vaststelling van het t ijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet van den 31sten 
December 1936, S . 526, tot wijziging van de 
Schepenwet. S. 592. 16 Juli . Blz. 428. 

- B eslui t tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor het kanaal door 
Zuid-Beveland. S . 575. 28 Juli . Blz. ~45. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Sche
penbesluit, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van den 26sten November 1932, S. 563, en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
22sten October 1936 (Stbl. n°. 579D). 

S . 577. 20 Augustus . Blz. 168. 
- Besluit tot aanwijzing van de ambtena ren 

van aanmonstering, belast met de afgifte 
van monsterboekjes . 

S . 287. 10 September. Blz. 424. 
- B esluit tot vaststell ing van het tijd~tip van 

inwerkingtreding van de Wet op de Zee. 
vaartdiploma's 1935 (Stbl. n°. 456). 

S. 593. 10 September. Blz. 472. 
- Besluit, houdende vaststelling van een mo

del monsterrol overeenkomstig artikel 6 van 
het Schepel ingenbesluit. 

S . 288. 13 September. Blz. 425. 
- Besluit tot wijziging van het " Ruil - en 

dienstdiplomareglement", vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van den 28sten December 
1936 (Stbl. n°. 579 H). 

S. 579. 27 September. Blz. 471. 
- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maatregel van Bestuur ter uitvoering van 
artikel 2, lid 3, van de Wet op de Zeevaart
d iploma's 1935 (S taatsblad n °. 456). 

S. 579 A. 8 October. Blz. 487. 
- Besluit tot vaststelling van een Al gemeenen 

l\1aatregel van Bestuur ter uitvoering van 
artikel 2, 1 id 3, van de Wet op de Zeevaart
diploma's 1935 (Staat blad n° . 456). 

S. 579 B. 8 October. Blz. 488. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 2 en 

3 -van de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsblad n°. 456), houdende vastste lling 
van een R eglement voor de examens ter ver
krijging van een diploma als stuurman aan 
boord van zeeschepen . (,,R eglement voor de 
stuur! iedenexamens.") 

S. 579 C. 15 October. Blz. 489. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 2 en 

3 van de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsblad n°. 456), houdende vastste l I ing 
van een R eglement voor de examens ter ver
krijging van een diploma als scheepswerk
t ui gku ndige en a ls motordrijver aan boord 
van zeeschepen. (,,Reg lement voor de ma
chinisten-examen .") 

S. 579 D. 15 October. Blz. 502. 
- Besluit _tot wijziging van het Bijzonder 

reglement Rotterdamsche Waterweg, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 26 Juli 
1935, S . 429, en gewijz igd bij Koninklijk 
besluit van 18 November 1935 (Stbl. 661). 

S. 579 E. 15 October. Blz. 559. 
- Besluit tot wijziging van het reglement van 

politie voor eenige rivieren en stroom en 
beneden Dordrecht, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 8 September 1936 (Stbl. 
n°. 577). S. 579 F. 15 October. Blz. 562. 

- · B esluit tot nadere wijziging van de bepa
lingen omtrent de meting van binnenvaar
tui gen . S. 579 G. 30 October. Blz. 562. 

- Besluit tot wijziging en vervallenverkla
ring van eenige reglementen voor de scheep
vaart ter beveiliging van beweegbare gpoor
wegbruggen. 

S. 579 H. 30 October. Blz. 565. 
- Besluit tot wijziging van het Algemeen 

reglement van politie voor rivieren en H.ijkh
kanalen, vastgesteld bij Koninklij k Besluit 
van 24 November 1919, S . 765 , en het laatst 
gewijzi gd bij Koninklijk besluit van 2 Maart 
1936 (Stbl. N °. 564) . 

S. 579 J. 6 November. Blz. 566. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen reglement van politie voor rivieren en 
Rijkskanal en, vastgesteld bij Koninklijk be
si uit van 24 November 1919, S. 765, en het 
laatst gewijzigd bij Koninkl ij k bes luit van 
6 November 1937 (Stbl. n°. 579 J). 

S . 579 R. 23 December. B lz. 657. 
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B es! ui t tot na dere wijzig ing va n het bij 

K oninklijk besluit van 12 Maart 1912, S . 
103, vastgestelde reglement voor de scheep
vaart ter beve il iging van de beweegba re 
spoorwegbrug over de Gouwe bij Gouda in 
den S taa tsspoorweg van Utrecht naar Rot
te rdam. S . 579 S . 27 December. B lz. 657. 

- A ,.,.est van den H oo gen ]laad. ( W et V,·acht
verdeeling B innenscheepvaart artt . 1 en 7.) 
- De plaats waar volgens de bewezenver
klaring de lading is ingenovien [te A ngeren, 
gevieente B e,nviel], behoort tot het water
gebied waarop de vrije vaart, waaronde,· is 
te begrijpen het in lading nevien, is gewaar
borgd door art . 1 de,· H erziene R ij nvaart
a k te. De wet van 5 M ei 1933 S . 251 houdt, 
in overeenste,nviing ,net de bedoeling om 
dit recht van vrije vaart te ontzien, geen 
enkele bepaling in welke het recht o,n vrije
lijk in lading te nenien ter zijde stel t. ·voor 
het geval dat dit in lading ne,nen geschiedt 
voor vervoer· naar een buiten dit waterge
bied gelegen plaats [i. e. Kerkwerve in Z ee
landl. 28 Decevi ber. 

- Wet , houdende deelneming in prefe rent 
kap itaal van de N. V. Stoomvaar tm aatscha p
schappij Zeeland. (Bevorder ing van ver
n ieuwing van de vloot. ) 

S. 1521. 31 December . Bl z. 687. 
Spoor- en tramwegen. 
- Wet tot verm indering van de vordering op 

de Zeeuwsch-Vl aamsche T ramweg-Maatscha p
pij , gevest igd te T er N euzen, wegens rente
looze voorschotten voor den aanl eg en het 
inexploi tatiebrengen van tramwegen 111 

Zeeuwsch-Vl aanderen. 
S. 1520. 24 Februari. Blz. 78 . 

- Wet tot reorganisatie van het spoorwegbe-
drijf. S. 520. 26 Mei. Blz. 326. 

- Bes lui t tot na dere wijzig ing van het Al ge
meen R eglement Di enst. 

S. 579 K . 8 ovember . Bl z. 566. 
- Beslu it tot nadere wij zig ing van het ,Alge

meen R eglement Vervoer en van het Alge
meen R eglement Vervoer Locaalspoorwegen. 

S . 579 L . 17 ovember. Bl z. 567. 
- Besluit tot nadere wijziging van het A lge

meen R eglement Di enst, het Algemeen R eg
lement Vervoer en van het T ramwegregle
ment. S. 579 T. 28 December . Blz. 658. 

- Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten 
betreffende naastingsp rij zen van twee t ram
wegen . S. 1522. 31 December. Blz. 687. 

Staatsblad. 
- Beschikking van den M inister van Justit ie 

betre ffende de nummering van het S taats
blad (Nummeri ngsbesch ikking Staatsblad 
1937). S. 285. 30 J uli . Blz. 422. 

Staten-Generaal. 
- Besluit, betreffende de slu it ing van de 

tegenwoord ige zit t ing de r Staten-Generaal 
en de ontbinding van de be ide K amers. 

' S. 384. 17 April. Blz. 254 
- Bes lu it , betreffende opening bui tengewone 

zitting van de Staten-Generaal op 8 Juni 
1937 . S . 386. 3 J un i. Blz. 254. 

Strafrecht en Strafvordering. 
- Wet tot wij zig ing va n de a rt ikelen 141 , 154, 

157, 158, 159 en 177 va n het Wetboek van 
Strafvorder ing. S. 201. 22 Mei. B lz. 130. 

- Wet, houdende wijzig ing van art ikel 29 
van het Wetboek van Strafvordering . 

S. 202. 22 Mei. Bl z. 131. 

- Beslui t tot wijzig ing en aanvull ing van den 
Gevangen ismaatregel. 

S. 244. 26 Juni . Blz. 481. 
- Beslu it tot wijziging va n de U itvoerings

regeli ng voo rwaardelijke invrijhe idste ll ing. 
S. 245. 26 Juni. B lz". 482 . 

- Beslu it tot vaststelling va n den datum van 
inwerk ingtreding van de artikelen 3 tot en 
met 6 van de Wet van 25 Juni 1929 , S. 
361 , houdende nadere voorzieningen betref
fende de tenu itvoerlegging van gevangenis
straf. S . 284. 23 J uli . Blz. 422. 

Stuwadoorswet. 
...:. B eslu it tot verdeeling van het R ij k in di s

tricten ten behoeve va n den d ienst de r In
spectie van den h avenarbeid. 

S. 882. 11 M aart. Blz. 55 . 
Suriname en Curaçao. 
- Besluit, strekkende tot wijzig ing van het 

beslu it van 4 J ul i 1935 (S. 393; Gouverne
mentsblad n° . 102), houdende vaststelling 
van algemeene bepalingen voor de luch t
vaart in S ur iname. 

S. 941. 19 F ebrna ri . B lz. 61. 
- Beslu it, strekkende tot wijzig ing van het 

besluit van 4 Juli 1935 (S. 394 ; Publ icat ie
blad n°. 96) houdende vaststelling van a lge
meene bepalingen voor de luch tvaart in 
Curaçao. S. 942. 19 Februari. Blz. 61. 

- Beslu it tot aanvull ing van artikel 2 va n 
het " We t ind isch Detacheeri ngsbesluit 1930". 

S . 943. 2,7 F ebruar i. B lz. 61. 
- Beslui t, houdende vaststell ing va n nieuwe 

regelen ten aanzien van de toelating va n 
oorlogsschepen van vreemde mogendheden 
met de in rust aan boord zich bevindende 
luchtvaartu igen b innen het rechtsgebied van 

ederland ch-lndië, Sur iname en Curaçao. 
S . 944. 1 Maart. Blz. 62. 

Besluit tot wijzig ing van het Sur inaamsch 
Zeebrieven bes! u it 1933 (S. 109; Gouverne
mentsbl ad n°. 55 ). 

S. 946. 30 M aart. Blz. 64 . 
- Besluit tot wijziging van het " B eslui t In

ternationaal Betalingsverkeer N ederl andsch
I ndië 1934", het " Beslui t I nternationaal Be
talingsverkeer Sur iname 1934" en het " Be
sluit Internationaal Beta lingsverkeer Curaçao 
1934" . S. 948. 22 M ei. Blz. 387 . 

- Beslui t , houdende aanvulling van het Ko
ninkl ij k besluit van 29 Juli 1911 , S. 261, 
juncto het K oninkl ijk besluit van 3 Jul i 
1913, S. 322, regelende het verl eenen va n 
korting op de inkomsten van kolonia le of 
gewezen koloniale la ndsdienaren, tet voldoe
n ing van hu n door den rech ter opgelegde 
u itkee ringen. S. 949. 9 Ju l i. Blz. 478. 

- Besluit tot gelij kstelling van de vóór 1920 
aan de mi l ita iren van de voormal ige la nd
macht in West-Indië verleende gagementen 
en pens ioenen op den voet van de voor de 
mi l ita iren van het K oninklijk ederl a ndsch
Indische leger geldende rege li ng, opgenomen 
in Indisch Staatsblad 1937, n°. 443. 

S . 95 0. 19 October. Blz. 521. 
- Beslu it tot int rekking van het K oninklijk 

beslui t van 7 A pril 1923 (S. 122, Gouverne
mentsbl ad n°. 92, Publ icatieb lad n°. 29 ), tot 
regeling van de monster ing va n schepelingen 
op N eder landsche schepen ove reenkomstig 
de Neder landsche wetgeving in de koloniën 
Suriname en Curaçao. 

S . 952. 7 December . Bl z. 613. 
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Tabakswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( 'l'abakswet 

a,·t. 45 ; W et Alg-. B ep. art. 11 .) - De 
woorden "in eenigerlei vorm verstrekken 
van geschenken" in lid 3 van art. 45 der 
Tabakswet hebben de beteekenis van het, op 
welke wijze ook, kosteloos afstaan van eenig 
voorwerp. De handelwijze van een verkooper 
van tabaksfab.rikaten, in het klein, die bij d e 
aflevering van sigar,etten aan een koope1· 
toestaat, dat deze gratis een eu,nplaa,· van 
de op de toonbank aanwezige loten, welke 
daar neergelegd waren ,net het kennelijk 
doel d eze aan koopers uit te reiken, ,nee-
7:eemt, valt onder voo,-,nelde ornschrijving 
in art. 45 . - Onder "geschenk" is te ver
.staan het kosteloos afstaan van een voor
we,·p, dat eenige vermogenswaarde heeft. 
D it kan ongetwijfeld van een lot, dat uit 
zijn aard kan.s gee ft op een prijs, gezegd 
women. - Geen enkele wetsbepaling ver
plicht den R echter rekenschap ervan te 
geven, waam,n hij niet op bepaalde t. t . af
gelegde verklaringen ingaat, ook niet als het 
een verklaring van een verd. bet,·eft , tenzij 
daarbij zou zijn gevoerd een verwee,·, als in 
art. 358, lid 3 S v . bedoeld. - A ,nbtshalve: 
Tn de bepaling van lid S van art. 45 is het 
bij of in verband met de aflevering van 
tabaksfabrikaten in eenigerlei vo1"1n ver
strekken van geschenken niet eene zelfstan
dige overt11eding; het wor,dt daa,· slechts 
aangemerkt als een vo,.,,, van de in den 
l sten zin van het laatste lid omschreven 
overtreding. Daaron, ve,·betert de H . R . de 
qualificatie. ( Adv.-Gen. Wijnveldt acht de 
benaming juist.) 25 October. 

Telefoon en telegrafen. 
- Besluit, houdende wijziging van het Orga

niek Besluit P.T.T. 1928. 
S . 380. 15 J anuari. Blz. 20. 

- Besluit tot wijzi g ing en aanvulling van het 
Rijkstelefoonreglement 1929 (S. 1929 , n°. 
441). S. 340. 25 Januari. Blz. 9. 

- Besluit, houdende wijziging van het Rijks
telegraafreglement 1934 (Besluit van den 
21sten December 1933, S. 709) en van het 
Postbesluit 1925 (Stbl. 396). 

S . 341. 25 J anuari. Blz. 10. 
- Besluit, houdende wijziging van het Rijks

telegraafreglement 1934. (Beslu it van den 
21 December 1933, Stbl. n°. 709.) 

S. 350. 14 Juli. Blz. 4.56. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 30 December 1936 tus
schen den Tijdelijk Zaakgelastigde van Chili 
te 's-Gravenhage en den Minister van Bui
tenlandsche Zaken gewisselde nota's, hou
dende eene voorloopige overeenkomst tot 
regeling der handelsbetrekkingen tu schen 
het Koninln-ijk der N ederlanden en Ch ili . 

S. 10. 10 Februari. Blz. 3. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 9 April 1936 te 's-Gra
venhage tusschen N ederland en Polen ge
sloten tariefverdrag, a lsmede van de op den
zelfden datum tusschen den Poolschen Ge
zant te 's-Gravenhage en den Minister van 
Bui tenlandsche Zaken gewisselde nota's be
treffende de voorloopige toepassing van dat 
verdrag. S . 11. 10 Februari. B lz. 4. 

- Beslui t, bepalende de bekendmaking 111 

het Staatsblad van het op 13 J ui i 1936 te 
's-Gravenhage tusschen ederland en Belg ië 
gesloten postverdrag, strekkende tot ver
vanging van dat van 4 Augustus 1932 (S. 
1932, n° . 483). , 

S. 12. 27 F ebruari. Blz. 95. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de overeenkomst vah Bang
kok van 27 November 1931 nopens het ge
brui k van bereid opium. 

S. 13. 27 Februari . Blz. 96. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den ederland
schen Gezant te Bern en het Hoofd van he t 
Zwi tsersche Politieke Bondsdepartement ge
wisselde nota's dd. 26 September en 15 Oc
tober 1936, houdende eene overeenkomst 
tusschen Nederland en Zwitserland in zake 
den in-, uit- en doorvoer van vuurwapenen 
met bijbehoorende munitie door v liegtuigen. 

S. 14. 11 Maart. Blz. 97. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het verdrag van Genève be
treffende den arbeid van vrouwen bij onder
grondsche werken in a ll e soorten mijnen, 
dat op 21 Juni 1935 door de Algemeene 
Conferentie van de Internationale Organi
satie van den Arbeid in haar 19de zitting 
a ls ontwerp-verdrag werd aangenomen. 

S. 15. 16 Maart. Blz. 99. 
- Wet tot opzegging van het verdrag van 

Washington (1919) betreffende den arbeid 
van vrouwen gedurende den nacht. 

S. 16. 8 April. Blz. 100. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van: 1 °. het verdrag van 's-Gra
venhage van 12 April 1930 nopens zekere 
vragen ' betreffende wetsconflicten in zake 
nationaliteit; 2°. het protocol van 's-Gra
venhage van 12 April 1930 betreffende een 
geval van staatloosheid; 3°. het protocol 
van 's-Gravenhage van 12 Apr il 1930 nopens 
de militaire verpl ichtingen in bepaalde ge
vallen van dubbele nationaliteit. 

S . 17. 13 April. Blz. 100. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 20 December 1935 te 
Washington, D. C., tusschen het Koninkrijk 
der ederlanden en de Vereenigde Staten 
van Amerika ge loten handelsverdrag, met 
bijl agen en bijbehoorende notawisseling, a ls
mede van de op 20 Decem be r 1935 tusschen 
den Amerikaanschen Secretaris van Staat en 
den ederlandschen Directeur van de Han
delsaccoorden gewisselde nota's betreffende 
de omschrijving van Edammer en Gouda 
kaas. S . 18 . 16 April. Blz. 111. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad ,·an de op 1 Januari 1937 te 
Rome tusschen het Koninkrijk der N eder
landen en het Koninkrijk Italië gesloten 
overeenkomst betreffende de regeling van 
de betalingen voortvloeiende uit het han
de lsverkeer met bijbehoorend protocol va11 
onderteekening. S. 19. 8 Mei. B lz. 113. 

- Besluit, bepalende de b~kendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Neder! and
schen Gezant te Brussel en den Belgischen 
Minister van Bui ten landsche Zaken en Bui
tenlandschen H andel dd . 26 Maart 1937 
gewisse lde nota's, houdende eene overeen-
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komst tusschen Nederland en België in zake 
vrijste]] ing van invoerrechten op brandstof 
en smeermiddelen in het internationaal I ucht
verkeer. S. 20. 1-1 Mei . Blz. 116. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 1 April 1933 te 
's-Gravenhage tusschen Tederland en Luxem
burg gesloten vestigings- en arbeidsverdrag 
met bijbehoorende nota's. 

S. 21. 21 Mei . Blz. 117. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 5 Februari 1937 te 
Londen onderteekende protocol tot wijziging 
van de op 7 Mei 1934 aldaar gesloten en 
op 27 Juni 1935 en 22 Mei 1936 gewijzigde 
internat ionale overeenkomst tot beperking 
van de productie en van den uitvoer van 
rubber (Stbl. 1934, n°. 436, en 1936 n°. 
96) . S. 22. 21 Mei. Blz. 123. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 15 Mei 1936 te 

· 's-Gravenhage tusschen Nederland en België 
gesloten verdrag betreffende qen onderstand 
en de terugleiding van behoettigen. 

S. 23. 3 Juni. Blz. 123. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den ederland-
. chen Gezant te Weenen en den Oo tenrijk

schen Staatssecretaris voor Bui ten la ndsche 
Zaken d.d. 2 April 1937 gewisse lde nota's, 
houdende eene overeenkomst tusschen e
derland en Oostenrijk in zake vrijstelling 
van invoerrech ten op brandstoffen en smeer
middelen in het internationaal luchtverkeer. 

S. 24. 4 Juni. Blz. 125. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 23 December 1936 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Duitsch
land gesloten verdrag over het Nederlandsch
Duitsche betalingsverkeer, alsmede van de 
op den zel fclen datum gewi selde nota's no
pens de voorloopige toepa sing van het ver
drag. S. 25. 19 Juli . Blz. 406. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Nederland
chen Gezant te Rio de J aneiro en den 

Braziliaanschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's del. 15 Maart 1937, 
houdende eene voorloopige overeenkomst tot 
regeling der handelsbetrekkingen tusschen 
het Koninkrijk der ederlanden en de Ver
eenigde Staten van Brazilië, a lsmede eene 
overeenkomst tusschen beide landen tot li
quidatie van de ach terstallige Nederlandsche 
handelsvorderingen in Brnzilië. 

S. 26. 26 Juli. Blz. 408. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Buenos Aires en den Argen
tijnschen Minister van Bui tenlandsche Zaken 
en Eeredienst gewisselde nota's dd. 3 en 5 
Februari 1937, houdende eene overeenkomst 
tusschen Nederland en Argentinië, betref
fende de betaling tegen officieelen koers van 
dividenden en coupons van zich in Neder
lanclsch bezit ' bevindende aandeelen in en 
obligatiën van niet-Nederlandsche onderne
mingen in Argentinië. 

S. 27. 28 Juli. Blz. 41 2. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Tsjechoslo
waakschen Gezant te 's-Gravenhage en den 

Minister van Buitenl andsche Zaken gewis-
' selde nota's dd. 20 en 25 Mei 1937, met 

bijlage, houdende eene overeenkomst betref
fende de ontwikkeling en versterking van 
de intellectueele en artistieke betrekkingen 
tusschen ederland en de Tsjechoslowaaksche 
Republiek. S. 28. 30 Juli. Blz. 415. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 9 Jm,i 1937 te Brus
sel tusschen Nederland en B elgië gesloten 
overeenkom t in zake de leurders. 

S. 29. 13 Augustus. Blz. 417. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Londen en den Hoogen Com
missaris van het Gemeenebest van Australië 
aldaar gewisselde nota's dd. 14 September 
1936, met bijlagen, houdende eene overeen
komst betreffende de grens tusschen Neder
landsch Nieuw-Guinea en het gebied van 

ieuw-Guinea, dat onder m andaat bestuurd 
wordt door de R egeering van Zijne Britsche 
Maje teit in het Gemeenebest van Australië. 

S. 30. 13 September. Blz. 449. 
- Besluit, bepalende de be kendmaking in het 

Staatsblad van de op 27 Februari 1937 te 
Ankara tusschen het Koninkrijk der Neder
landen en de Turksche R epubliek gesloten 
overeenkomst betreffende de vereffening der 
betalingen, welke verband houden met het 
handelsverkeer tusschen beide landen, met 
bijbehoorende protocollen en notawisaeling. 

S. 31. 13 September. Blz. 451. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding voor Neder
land, ederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao tot de in het proces-verbaal van 
Londen van 6 November 1936 vervatte rege
l en betreffende het optreden van onclerzee
booten ten aanz ien van koopvaardij chepen. 

S . 32. 3 November. Blz. 534. 
- Wet, houdende voorbehoud van de bevoegd

heid tot bekrachtig ing van het op 29 Mei 
1933 te Rome gesloten Verdrag tot het 
vaststellen van een ige eenvormige bepalin
gen inzake con ervato ir beslag op ! uchtvaar
tuigen. S. 33. 4 November. Blz. 535 . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het, 
Staatsblad van de op 28 Augustus 1936 te 
Boekarest tusschen het Koninkrijk der NP.
clerlanden en het Koninkrijk Roemenië ge
sloten clearingovereenkomst, alsmede van 
den op 21 Augustus 1937 a ldaar tusschen 
beide landen gesloten modu vivendi tot. 
handhaving van de overeenkomst met eenige 
wijzigingen. S. 34. 5 ovember. Blz. 538. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het. 
Staatsblad van de tusschen den N ederland
schen buitengewoon ambassadeur in bijzon
dere zending, hoofd eener handelsmissie 
naar eenige Staten van Zuid-Amerika, en 
den Chi leenschen Minister van Bui tenland
sche Zaken te Santiago de Chile gew isselde 
nota's dd. 5 Mei 1937, houdende eene over
eenkomst tot nadere regeling van de han
delsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Chili met bijbehoorende notawisseling dd. 
4 en 5 Mei 1937, betreffende openbare wer
ken in Chili. 

S. 35. 8 November. Blz. 543. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Neder

landsch-Duit.sche verdrag nopens de rege-
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1 ing van het goederenverkeer voor het jaa r 
1937 met bijl age en bijbehoorend slotproto
col , op 23 December 19a6 te 's-Gravenhage 
gesloten. S. 36. 25 November. Blz. 545. 

- Wet, betreffende voorbehoud der bevoegd
heid om toe te treden tot het op 8 ovember 
1933 te Londen gesloten Verdrag betreffen
de de bescherming van de fauna en de flora 
in haar natuudijken staat. 

S. 37. 3 December. Blz. 581. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 27 

J anuari 1937 te Bern tusschen N ederl and en 
Zwi tserland gèsloten verdrag betreffende 
ongevallenverzekering. 

S. 38. 3 December. Blz. 619. 
- Wet, houdende goedkeuring van het den 

&sten Mei 1937 te Montreux gesloten ver
drag betreffende de afschaffing van de 
Capitulaties in Egypte. 

S. 39. 16 December. Blz. 620. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Derde 

verdrag tot wij zig ing van het N ederlandsch
Dui tsche Douane- en Credietverdrag van 26 
November 1925, op 30 April 1937 te 's-Gra
venhage tusschen Nederland en Dui tschl and 
gesloten. S . 40. 31 December. Blz. 623. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 30 
Juni 1937 te Berlijn tusschen ederland en 
Dui tsch land gesloten Verdrag nopens het 
goederenverkeer tusschen Nederlandsch-I nd ië 
en D uitschland. 

S. 41. 31 December. Blz. 696. 
'fljd. 
- B esluit tot vervroeging in 1937 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 23 J uli 1908 (Stbl. N°. 236) . 

S. 383 . 9 Maart. Blz. 253. 

UltYerkoopeu. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W et op het 

Uitve1·koopen en Op1•uirnen art . 2; Sv. art. 
261.) - R eq. gaat er van uit, dat in de t.l.l. 
en bewezenverklaring d e woo1·den ,,( een 1,er
koop) in ve1·band rnet seizoenwissel ing" uit
sluitend als een qualificatie zijn op te vat
ten, en bestrijdt dan, daarvan uitgaande, dat 
op het overigens t. a. v . de gehouden verkoop 
bewezenverklaarde inderdaad de wettelijke 
(flJ,Llificatie van ,,(een ve1·koop) in verband 
rnet seizoenwisseling" zou passen. Dit uit
gangspunt is ,echter onjuist. l rn1ners genoem
de uitdrukking hee ft ook eene feitelijke be
teekenis en de Kanton1·. hee ft dan ook de 
veroordeeling ter zake van een verkoop in 
·ve1·band rn et seizoenswi,iseling niet enkel doen 
steunen op hetgeen overigens in de bewezen
verklaring is vernield, doch daarnevens op 
f eitelijke omstandigheden, welke daarin niet 
zijn opgenomen, maar uit de gebezigde be
wijs1niddelen zijn vastgesteld, ni. n. ook de 
omstandigheid, dat de hier verkochte goede
ren behoo1·den tot den algen,eenen (nonna
l en) winkelvoorraad en voor den zomerver
koop wa1·en ingeslagen. - H et rniddel is 
derhalve geg,·ond op een onjuiste opvatting 
van het vonnis. - [Anders Adv.-Gen. Wijn
veldt, die wel van 001·deel is dat de nitdruk
king in kwestie ook feitelijke beteekenis 
heeft , doc h aanneemt, dat zij doo1· den Kan
tonr. als qualificatie is beschouwd. Hij acht 
het middel juist. De wet verzet zich er niet 
tegen dat de winkel ier voordeelig ingekochte 
go ederen tegen lagere prijzen dan normaal 

aanbiedt . ,,Record-verkoop" is geen uitdrnk
láng, die den indruk vestigt, dat er spmke 
is van uitverkoop of op1·uirning. 's Kanton
rechters opvatting van "oprui1ningen" is te 
ruim.] 22" F ebruari. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W et op het 
Uitverkoopen en Opniinien art. 3). - E e11 
beperking in dien zin, dat art. 8, 2e j 0

• l e 
l id der wet van 13 S epteniber 1935 S. 564 
zich niet verder zou uitst,·ekken dan tot de 
verkoopen in verband 1net jaan- of seizoens
wisseling, welke ge houden worden binnen 
de tijdvakken, verm eld in art. 12, vindt in 
d e woorden van art. 3 geenerl ei steun en 
vloeit ook zeke,· niet voo1·t uit art . 12 j 0

• 15, 
eerste l id onder d dier wet. Die beperking 
is juist 1net het oog op laatstvermelde arti
kelen onaannemelijk. 31 M ei. Blz. 498. 

- Arrest van den H oogen R aad. (W et op het 
Uitverkoopen en Oprui1nen art. 3.) - Ver
gee fs beklaa(Jt req. zich ove1· het feit , ,J,at 
in de telastelegging en bewezenv.erklaring 
wel een tweetal doch niet all e ingevolge 
art. 3, l id 2 der W et van 13 Sept. 1935 
S. 564 toegelaten aanduidingen zijn ge
noemd, daar het telastegelegde en bewezen
ve1·klaarde ook inhoudt onder wel ke aan
duidingen de aankondiging dan wél is ge
schied, hoedanige aanduidingen onder de 
vijf bij voo1·1neld wetsvoorschri ft toegelatene 
niet voorkonien. - De aanduidingen "laat
ste restanten voor hal ve prijzen", ,, ,·estan
ten" en " spotprijzen", aangebracht onder
scheiden/ijk op de i!Jrie etalagera,nen van een 
schoenwinkel, dn,kken duidelijk itit , dat de 
uitgestalde schoenen vóor de aangediuide 
prijzen worden aangeboden, en kondigen rlius 
een verkoop aan, terwijl uit de in het vonnis 
opgenomen verklaring van ,·eq. de rechter 
geredelijk kon afleiden, dat req. ,,feitelijk 
1n.et zijn seizoensopnti,nin(J is ,J,oo,·gegaan na 
15 Aug. 1936 en deze aankondiging vij f 
dagen lat er nog ste.eds in verband met deze 
opruiming en dus ook met de seizoenswisse
ling rnoet worden geacht". 18 Octob e.-. 

Veewet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Sr. art. 2; 

V eewet artt. 12 en 85). - Nu bewezen is 
verklaard, dat req . uit B elgië vee hee ft in
gevoerd in eene N ederlandsche gemeente, is 
daannede tevens vastgesteld, dat het feit 
"binnen het Rijk in Europa", i?nmers in 
Nederland is (J epleegd, zoodat de Neder/. 
wet van toepassing is . - Dat B aa1·le-Nassau 
een N ede,·landsche gemeente is vol gt recht
streeks uit art . 14 van het V e,·drag van 5 
Novem ber 1842 (W et van 4 F ebr. 1843, S. 
3). - Wanneer eenig goed, dat zich tevoren 
op buitenlandsch grondgebied bevond, op 
Neilerlandsch gebied is aangetroffen, staat 
daarniede vast, dat het goed van buitenlands 
is ingevoerd. Daa,·voor is geenszins noodig, 
dat zee,· nauwkeurig de plek moet kunnen 
wo1·den aangewezen, waar de overgang van 
het eene gebied in het andere heeft plaats 
ge had. - H et beroep van req. op art. 14 
van het Tractaat van 5 Nov. 1842 j 0

• art. 
14 § 5 van het Neder/. B elg. Tmctaat van 
8 Aug. 1843 (S . 1844 n°. 12) gaat reeds 
daarom niet op, wijl de R echtb. niet heeft 
vastgesteld, dat de invoer zou hebben plaats 
gehad op de heerbaan 'l'urnhout-Baarle-
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Nassau; doch al, zou de R echtb. hebben 
vastgesteld, dat de plaats op genoemcle heer
baan, waar verd. ,net het 1Jee is aangetro f
fen en staande gehouden, N ederlandsch ge
bied was zoude nog deze vaststelling niet 
kunnen ;,,orden gewraakt. - H et "Status
quo" van art. 14 van het Tractaat van 1842 
omtrent het vrij gebruik der wegen door 
B aarl e-Nassau kan niet worden geldend ge
maakt tegenover bepalingen, gemaakt in het 
belang van de gezondheid van den Neder
landschen veestapel als in de Veewet vervat. 
- De toepasselijkheid van den strafuitslui
tingsgrond van art . 85, lid :? Veewet ,noet 
afstuiten op de omstandigheid, dat de R echt
bank hee ft beslist, dat de f eitelijke voor
waarde voor dien grond n.l . de verhouding 
van werknemer tot werkgever i. c. niet aan
wezig was. - Op het verweer van req., dat 
hij gehandeld heef t op last van ·v. d. E. be
hoefde de Rechtb. niet bepaaldelijk een be
slissing te geven. De beide leden van art. 
85 V eewet zijn toch aldus te verstaan, dat 
alleen het tweede l id in het daarbij bedoelde 
geval den feitelijken dader van eigen straf
rechtelijke aansprakelijkheid ontheft, terwijl 
het eerste lid, dat mede op het misdrijf van 
art. 79 betrekking heeft, ondanks het beziuen 
van de woorden "de" dader, nimmer kan 
bedoeld hebben den f eitelijken dader 11rijnit 
te laten gaan. S M ei. Blz. 494 . 

Veren. 
- Besluit tot vaststelling van een reglement 

van politie voor de veren over de Bergsche 
Maas. S. 563. 14 J anuari. Blz. 30. 

Vestigingswet Kleinbedrijf. 
- Wet houdende regel ing betreffende het ves

tigen van inrichtingen, waarin een ige tak 
van deta ilhandel, ambacht of kleine n ijver
heid zal worden uitgeoefend. (,,Vestigings
wet Kleinbedrij f".) 

S. 619. 13 Maart. Blz. 43. 
- Beslui t tot vaststell ing van het tijdstip van 

inwerk ingtreding van de Vestigingswet K lein
bedr ij f 1937. S. 680. 6 Apri l. B lz. 377. 

- Wet, houdende wijziging van de Vestigings
wet K leinbedrij f 1937. 

. 639 K. 3 December. B lz. 570. 
Vlsscherlj. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 22 December 1933, S. 719, tot 
vaststelling van de inrichting van den d ienst 
va n het Staatsvisschershavenbedrij f te IJmui
den. S. 571. 3 Mei. Blz. 345. 

- Besluit tot wijziging van de maat op aal of 
pal ing en op gerookte aal of pal ing. 

S. 660. 23 October. B lz. 519. 
- A rrest van den H oo gen Raad. (Visscherij

wet art. 17, l id Sb.) - In den alge1n. maat
regel van bestuur van 26 F ebr. 1934, S. 79, 
wordt overwogen, dat de wensch,elij kheid is 
gebleken om ~ daarin genoen_ule __ wateren 
( waaronder de i . c. bedoelde B l eiswi;ksche- of 
Rottemeren) ter bevordering ~an de ~isch
cul tuur uit te zonde1·en van die, waarin op 
grond van het bepaalde in art. 17, l id 3, 
l ett er b van de Visscherijwet zonder schrifte
lijke vergunning van den rechthebbende op 
het vischrecht, met één hengel mag worden 
gevischt. - Niet is in te zien, op welken 
grond aan deze aanwijzing het ka1·akter van 
1naatregel "ter bevorde,·ing van de visch-

cultuur" zou kunnen worden ontzegd, nu 
i,nmers de 1nogelij kheid niet kan worden 
ontkend, dat alleen reeds het weren van 
hengelaars aan de vischcultuur in het be
trokken water ten goede komt, afgescheiden 
du-s van positieve maatregelen tot verbete
ring van den vischstand. De vraag of in een 
bepaald geval de maatregel aan zijn doel 
beantwoordt staat niet te,· beoordeeling van 
den rechter. 8 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Visscherij
wet art. 16). - Klacht dat iedere 1notivee
ring in het vonnis ontb,·eekt mist feitelijk en 
grondslag en klacht, dat de 1notiveering on
voldoende is, kan op grond van a,·t. 99, lid 
2 Wet R. 0. niet ten toetse ko11,en. - Al 
laat het vonnis zich daarover niet uitdruk
kelijk uit, ·mag toch worden aangevoerd, dat 
in de bewezenverklaring l ·igt opgesloten, dat 
het bezit van twee kleine vischakten geen 
bevoe gdheid geeft tot het gelijktijdig door 
één persoon visschen ·met twee peuren. -
Deze beslissing is juist . Verst,·ekkin g in 
meervoud aan één persoon met het gevolg 
dat het tegelijkertijd visschen met ,neer 
vischtuigen of het 1neervoudig bezigen van 
hetzelfde vischtuig , door het bezit van even
zoovele kleine vischakten zou worden gedekt, 
kan niet in de bedoeling van de wet liggen. 
Daarmede zou toch een wijze van visschen 
worden bereikt, welke ten eenenmal e zoude 
strijde,, met hetgeen ,net het instellen van 
de kleine vischakte door de wet ;s beoo gd. -
De tweede vischakte is req. in strijd ,net 
de wet verl eend, hij kan daaraan geenerlei 
recht ontl eenen. 13 Decernber. 

- Besluit tot vaststelli ng va.n den dag, waar
op in 1937 de seiwenharingvisscherij ter 
zoute geacht wordt te zijn geëind igd. 

S. 683. 13 December. B lz. 606. 
- Arres t van den H oo gen R aad. (Visscherij

wet 1931 art. 1.) - H et a fgesloten gedeelte 
der Zuiderzee , bekend onder den naam IJs
selmeer, kan niet nieer worden beschouwd 
als "Zuiderzee" in den zin van art . 1, lid 1, 
b der Visscherijwet S. 1981 N° . 410, daar 
door de afsluiting het watergebied van de 
vroegere Zuiderzee, voorzoover dit binnPn 
de afsluitdijk is kom en te liggen geheel van 
karakter is veranderd, daar het in tegen
stelling met hetgeen voor de afsluiting het 
geval was, elke rechtstree ksche open verbin
ding ,net de Noordzee mist. - Geheel in 
overeenste1n1ning ,net dezen to es tand is dan 
ook bij Alg. M. van B estuur van 23 J uni 
1932, S. 315 een bijzonder vissche,-ijregle-
11,ent voor de afgesloten Zuiderzee vastge
steld , waarin dat ·afgesloten watergebied ge
heel is behandeld als binnenwater, waarop 
- behoudens de in het R egle1nent zel f voor
ziene afwijkingen - het bij dienzelfden Alg. 
M aatr. v . B estuu,· vastg estelde Algemeen 
Visscherij,·egl ement voor de binnenwateren 
van toepassing is . 20 December. 

Vla~. 
- Koninklijk besluit, n°. 93, houdende vast

stelling van de kleuren van de ·vlag ·van het 
Konin/..,-rijk der Nederlanden. 19 Februari . 

Vleesch !mu rlu gswet. 
- Koninklijk besluit. ( Vl eeschkeuringswet a1·t. 

21 j 0
• art. '21!.) - Voor de regeling van dr. 
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benoeniing, de schorsing en het ontslag der 
onder lid 1 sub d bedoelde ambtena,·en kan 
in de instructie niet zonder meer naar de 
desbetreffende bepalingen van het "ambte
naren1·egle11i ent" worden verwezen, aange• 
zien een zoodanig reglement kan worden 
gewijzigd zonder goedkeuring van Ged. Sta
ten . - 'l'erecht hebben Ged. Staten aange
drong en op opneming in de instructie vonr 
den directeur van een bepaling bet1·eff end 
het uitoefenen van de veeartsenijkundige 
prakt;jk of het bekl eeden van bezoldigde 
nevenb etrekkingen, al komt in het toepas
selijk ve1·klaard ambtenarenregl ement een 
desb etreff end voorschrift voor. - Er is geen 
grond, den direct eur van .een gem eentelij ken 
dienst, die krachtens een tusschen de twee 
ge,neenten gesloten privaatrechtelijke over
eenkomst ook we,·kt in een aangrenzende ge-
11ieente, voor het keuren in die gem een( e 
buiten d e gewone -dien stu,·en, wat tot zijn 
normale dienst behoort, een extra vergoeding 
toe te kennen. 5 Ma.art. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 24 Mei 1922, S. 379, tot u itvoe
ring van artikel 2, lid 1, onder a, der 
Vleeschkeuringswet (S. 1919, n°. 524) . 

-S. 865. 11 December. Blz. 704. 
Koninklijk besluit. (Vl eeschkeuringswet 

Art. 23 j 0
• art. 10). - Daar in art. 23 de 

rechtsgang is voorgeschreven, welke nci ont
houding van goedkeuring aan een raadsbe
slui t tot regeling der jaarwedde van een 
hulpkeurm eester nioe t worden gevolgd, is 
eer daarnevens geen plaats ·0001· toepassing 
van art. 10 door Ged. Staten. 23 Decem ber . 

Vog·elwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Ge,neente

wet art. 168 ; Vogelwet art. SS ; S v . art. 
261.) - H et ee,·ste middel mist feitelijken 
grondslag, daa,· req. wegens het hebben van 
putters niet is ve1·oordeeld. - Art. 21a ·van 
de A. P. V. der gemeente Angerlo houdt 
niet in een volstrekt verbod onder m eer tot 
het te,· plaatse als daar venneld hebb en van 
netten en dergelijke to estell en tot het van
gen van vogels, doch het verbod is gegeven 
"behoudens het bepaalde in de Vogelwet 
1912 en in de Jachtwet 19/eS", zoodat het 
zich all een richt tot he'Tn, die niet, ingevolge 
genoemde wetten, bevoegd is de n etten te 
hebben of te gebruiken. Bij deze beperkte 
opvatting van het verbod moet in de telaste
legging, wil daarin het hier bedo elde straf
bare feit zijn omschreven, worden gesteld, 
dat verd. niet krachtens J acht- of Vog elwet 
bevoegd was de netten te hebb en of te ge
bruiken. [Anders implicite Adv .-Gen . van 
Lier. ] 7 Juni. 

- Besluit ter uitvoering van de Vogel wet 1936. 
{,,Vogelbesluit 1937".) 

S. 647. 9 Augustus. Bl z. 472. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van ar

tikel 26 van het Vogelbe luit 1937. 
S. 661. 30 October. Blz. 570. 

Volksger,;ondllel!l. 
- Wet tot verlenging van den geldigheids

duur van t ij delijke bepalingen betreffende 
de vaccinatie, vervat in de wet van den 
llden Februari 1928, S. 29, zooals zij zij n 
gewijzigd bij de wetten van 29 December 

1928, S . 523, van 30 December 1929, S. 589, 
van 31 December 1930, S. 518, van 29 De
cember 1932, S. 659, van 29 December 1934,. 
S. 725, en ' van 31 December 1936, S. 803. 

S. 805. 31 December. B lz. 704_ 
Vreemdellngenreglement. 
- Besluit, houdende nadere wijzig ing van he 

Vreemdelingemeglement (Koninklijk besluit 
van 16 Augustus 1918, Staatsblad n°. 521 )

S. 249. 13 October. Blz. 484_ 
, . unrwnpcn wot. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vuu,·wapen

wet 1919 art. 6; Vuu1·wapenreglenient arL 
1 ; Sv. a1·t. 353.) - Wat er zij van het door
Rechtb. ove1·wogene, het bij dagv. telast e
gel egde [,,dat hij te Rotterdam in of o,n
stree ks S eptember 1935 ,een alar,npistool 
hee ft afgeleverd aan C. A. K."] l evert in 
ieder geval niet een st1·afbaa1· feit op . -
De dagv. had om tot vcroordeeling wegens 
overtreding van het bij art. 6 der Vuurwa
penwet 1919 gegeven verbod te kunnen l ei
den, ,noeten aangeven, dat het alannpistool 
niet aan de eischen van lid 2 van art. 1 
van het Vuit1·wapen1·eglement voldeed. -

. De wet v,e1·bindt aan het niet-nakomen van 
het voorschrift van art. 353 Sv. om een be
slissing te geven omtrent de als stukken van 
overtuiging gediend hebbende voorwerpen, 
geen nietigheid van het vonnis, terwijl deze· 
ook niet uit den aard van het overtreden. 
-voorschrift volgt . 15 F ebruari_ 

Vljandelljkheden Spanje. 
- Wet, betreffende voorbehoud tot het nemen 

van maatregelen met het oog op de vij ande-
1 ijkheden in Spanje. 

S. 120. 8 Apri l. Blz. 126 .. 
- Beslui t, strekkende om het dienstnemen bii 

één der strijdende partijen in Spanje te be
letten. S. 163. 11 Juni. B lz. 129. 

Warenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninkl ij k.. 

besluit van 22 Februari 1936, S. 842, tot, 
u itvoering van de artikelen 13, lid 2, en 33. 
van de Warenwet (S. 1935, n°. 793). 

S. 840. 9 Januar i. Blz. 54. 
- Besluit tot wijziging van het W ij nbesluit 

(Stbl. 1929, N °. 1 37) , laatstelij k gewijzigd 
bij Koninklijk beslu it van 25 Apri l 1935-
(Stbl. N°. 202). 

S. 841. 2 Februari . Blz. 222. 
- Besluit tot wijziging van het Consumptieijs

besluit, S. 1934 N °. 240, laatstelij k gewij 
zigd bij Kon inkl ijk beslu it van 9 Jul i 1936-
(Stbl. 0

• 856). 
S. 843. 19 Maart. Blz. 54. 

- Besluit tot aanvulling van het Consumptie
ij sbesluit (Stbl. 1934, n°. 240), laatstelij k 
gewijzigd bij Kon inklij k beslui t van 19· 
Maart 1937 (Stbl. n°. 843). 

S. 848. 11 Jun i. Blz. 22n. 
- Besluit tot aanvulling van het A lgemeen. 

Besluit (Warenwet) (Stbl. 1925, n°. 262), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 Sep
tember 1935 (Stb l. n°. 570). 

S. 849. 11 Juni. Blz. 229. 
- Besluit tot uitvoering van de art ikelen 13, 

lid 2, en 33 van de Warenwet (Stb l. 1935, 
n°. 793). S. 850. 26 Juni. Blz. 230. 

- Besluit, houdende vaststelling van den da
tum van inwerkingtred ing van het Konink
lij k Besluit van 11 J uni 1937, S. 849. tot. 
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aanvulling van het Al gemeen Besluit iwa
renwet). S. 890. 12 Juli. Blz. 445 . 

- Besluit tot wijziging van het K oninklijk be
sluit van 15 April 1936, S. 850, tot uitvoe
ring van de artikelen 13, 30 en 33 de r Wa-
renwet (Stbl. 1935, 0

• 793 ). 
S. 853. 2 Auglll!tus. B lz. 478. 

- Besluit tot intrekking van het J am- en 
limonadebesluit, S . 1924, 0

• 97, en tot vast
stell ing van een nieuw J am-limonadebes lui t, 
op grond van de artikelen 14 en 15 der 
Warenwet, S . 1935, N°. 793. (,,J am-limo
nadebe lui t 1937, Staatsblad 854.") 

S. 854. 1 3 Augustus. Blz. 429. 
- Besluit tot wijziging van het Broodbeslui t 

(Stbl. 1925, n°. 478). 
S. 855. 20 Augustus. Bl z. 435. 

- Besluit tot toepassing van de artike len 1.4, 
15 en 16 der Warenwet (Stbl. 1935, N °. 7n) 
op gasmaskers. (Gasmaskerbesluit 1937, Stbl. 
n°. 856). S. 856. 20 Augustus. Blz. 436. 

- Beslui t tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1921, S . 638, gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 3 October 1933, 
S. 513, tot aanwij zing van de arti kelen, 
welke volgens artikel 1 der W arenwet, S . 
1935, n° . 793, zullen worden beschouwd a ls 
waren in den zin dier wet. 

S. 857. 20 Augustus. Blz. 444. 
- Besluit tot wijziging van den datum van 

inwerk ingtreding van het Jam-Limonade
besluit (S. 1937, n°. 854). 

S. 867. 22 December. Blz. 704. 
- B eslui t tot wijziging van h et Eierenbeslui t 

(S. 1931, n°. 375), laatstelijk gewijzi gd bij 
Koninklijk besluit van 9 November 1936 
(Stbl. n° . 863). 

S. 869. 29 December. Blz. 705. 
- Beslui t tot wij ziging van het Broodbeslui t 

(Stbl. 1925, n°. 478). 
S. 870. 30 December. Blz. 705. 

"\\' aterstaat. 
- Beslui t tot vaststell ing van bepalingen van 

politie, betreffende het gebruik maken van 
een ige dijken, dammen en kaden, onder be
heer van het Rij k, en betreffende het bag
geren, graven en slikkeren langs d ie wer
ken. (,,Rijksrivierdijkenreglement".) 

S. 576. 28 J ul i. Blz. 346. 
- Besluit tot nadere wijziging van het R ij ks

wegenreglement, va tgesteld bij Koninklijk 
beslui t van 4 Juli 1927 , S. 240, en het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
23 F ebruari 1932 (Stbl. n°. 63). 

S. 579 N. 22 December. Blz. 649. 
- Besluit tot vaststelli ng van bepalingen van 

politie op het gebruik maken van eenige 
zeeweringen, dijken, dammen -~n verd_ere 
werken onder beheer van het R 1J k. (,,R1Jks
zeeweringenreglement".) 

S. 579 0 . 22 December. Blz. 649. 
- Besluit tot wijziging van het Baggerreglf,

ment, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
3 November 1934 (Stbl. n°. 562). 

S. 579 Q. 23 December. Blz. 656. 

Waterstaatswet. 
- K oninklijk besluit. (Wet ho'l.UU'nd alg. rege

len Waterstaatsbestuur art. 22.) - J,f et het 
verleenen van ve,·gunning tot het plaatsen 
van een winclwate,·molentje hee ft het polder
bestuur kennelijk bedoeld ontheffing te 11er
leenen van het in de keur vervat verbod om 

bestaande wateringen of slootcn af te dam.
men, welke ontheffing de betrokkene behoeft 
om van het molentje profijt te kunnen trek
ken. D e vergunning nioet dan ook als een 
ontheffing van het verbod van afdamming 
wo,·den beschouwd; daaraan doet niet af, dat 
z·ulks niet duidelijk in de bewoording en van 
het besluit tot uitdrukking koni t . Vernieti
ging van dit besluit kan sl echts plaats heb
ben op een der gronden, genoe,nd in art. 2Z. 
Strijd met de belangen der appellanten 
(indien aanwezig) zou geen aanleiding ku71,
nen geven tot veniietiging van het besluit. 

10 April. 
- K oninkl ijk besluit. ( W et hoi,dende alge

m,eene regel en Waterstaatsb es tuu,· a,·t. 19.) 
- Van een besluit van Geel. Stat en, howiend 
afwijzende beschikking op bezwaarschrift en 
tegen het kohier van aanslag van een water
schap staat geen beroep op de K,·oon open . 
I mmers is dit besluit niet een besluit tot 
handhaving van eene regeling van of indee
l ing in omslagklassen, als bed,;eld. in art. 19 
A V III onder a, noch eene beslissing betre f
fend de v,·aag of en in hoeven·e waterstaats
werken liggen ten algemeen.en nutte, als be
doeld in art. 19 A I X onder c, te1·wijl t en
slotte recht van beroep evenmin kan worden 
ontleend aan art. 19 B , nu de Staten van de 
hun bij deze wetsbepaling gegeven be·voe gd
heid geen gebruik hebben gemaakt. 

IS Augustus. 
- K oninklijk besluit. ( W et houdend alge

meene regelen Waterstaatsbestuur art. 212.) 
- H et Algemeen R eglement 1J,0or ile polders 
of waterschappen in Z,;eland bepaalt, dat 
ile vergadering van ingelanilen de haar over
gel egde rekening en ve,·antwoo,·diny onder
zoekt en het bedrag der on tvangsten en uit
gaven =tstelt. Er is gehandeld in strijd 
met dit voorschrift en dus met de inrichting 
der instelling, nu de vergadering van inge
landen de ontvangsten en uitgaven nie t 
overeenkonistig hetgeen in werkelijkheid is 
ontvangen en uitgegeven heeft vastgesteld. 
- T en onrechte hebben Ged. Staten de be
trokken besluiten mede vernietigd wegens 
strijd met het algemeen belang, omdat het 
h. i. ,net dit algemeen belang strijdig zou 
zijn, indien niet de gevolgen der malversa
tiën, waaraan de v01-ige ontvanger zich h eeft 
schuldig gemaakt, zooveel mogelijk zouden 
worden tenietgedaan, met het oog waaro p in 
de eerste plaats zoo nauwkeurig 1nogcl·ijk 
moet kunnen worden vastgesteld hetgeen in 
we,·kelijkheid aan den polder had 1noeten 
zijn verantwoord. ,,Algenieen belang" is hier 
te verstaan in den zin van het belang van 
het geheel in tegenstelling met dat der on
derdeelen . 124 Septen,ber. 

- K oninklijk besluit. (Wet houdende alge
m eene regel en Wate,·staatsbestuur A,·t . 19.) 
- H et waterschapsbestuur is niet bevoegd 
om, na de vaststell ing van de lijst van stem
gerechtigden, ambtshalve wijzigingen daar
in aan te brengen, nu de opsomming in het 
Algemeen Waterschapsreglement van de ge
vallen, waarin het bestuit1· na de vaststel
l ing en de ter-inzage-legging tot wijziging 
van de l ijst mag ove,·gaan, blijkens het 
systeem van het R eglement als l imitatief 
moet worden aangemerkt, e1• een wijziging 
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al,s in ca.su onder die gevallen· niet is be
grepen. Terecht hebben Ged. Staten, aan
gezien het deelnernen aan de stemming voor 
een lid van het bestuur van eenige alwus 
later op de lijst geplaatsten op den uitslag 
daarvan van invloed kan zijn geweest, het 
bij hen ingesteld beroep tege,~ de beslissing 
van het bestuu,• tot niet-toelating van ap
pellant ongegrond verklaard. 25 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (R . 0. art. 
99; Wate1·staatswet 1900 a,·tt . 11, 12 b.) -
Het octrooi van 1699 legt aan eigenaren en 
gebruikers de verplichting op om de op de 
kanten gewo,·pen specie een roede daar van
daan te verwijderen en dezen toestand te 
handhaven. Ook blijkens zijn verdcren in
houd gaat het octrooi e1· wel van uit, dat 
voo1· deze personen van elden de verpl ich
ting bestond om - daargelaten in welke 
mate rn bij welke gelegenheden - de specie 
op hunne landen te ontvangen, doch het 
bevat zelf dienaangaande geene regeling. De 
Rechtb. kan 1nitsdien door de voo1·1nelde 
v,·aag ontkennend te beantwoorden. het oc
trooi niet hebb en geschonden . - Dit door 
het bevoegd gezag gegeven octrooi hield in 
een tot ieder ge,·ichte 1·egeling van al gen,ee
nen aard, welke, ook al had zij sl echts lo
cale beteekenis, wa.s een wet in den zin van 
a1·t. 99 R. 0 . Nu wettelijke voorschriften 
destijds plachten te worden afgekondigd, 
mag vermoed worden, dat zulks ook ten deze 
op de daarvoor gebruikelijke wijze heeft 
plaats gevonden. Door verweerder is niets 
aangevoe,·d ten bewij ze van het tegendeel . 

4 Nove,nber. Blz. 514 . 
- W et, houdende overbrenging in beheer en 

onderhoud bij de gemeente Meppel van een 
gedeel te van het jaagpad langs de noord
zijde van den Zijtak van het M eppelerdiep 
te Meppel , met de daartoe behoorende wa
terstaatswerken, a lsmede van het oostelij k 
gedeelte van dien Zij tak, waar in de Mep
pelers] uis met bijbehoorende werken is ge
legen . S. 524. 3 December. Blz. 595. 

- K oninklijk besluit. ( W et houdend alge
meene regelen Waterstaatsbes tuur Art. 29:!). 
- W el is in het watenchaps,·egl em.ent het 
goedkeuren van alle overeenkom.sten van 
blijvenden aard ten laste ,1an het waterschap 
ovgedmgen aan de hoo fding elanden, doch 
onder zoodanige overeenkomst, waaronder is 
te verstaan een overeenkomst, waa1·doo1· een 
blijvende toestand wordt geschapen, kan niet 
worden begrepen de overeenkomst tot het 
hu1·en van een kantoorgebouw voor den tijd 
van 6 jaren. V 001· vernietiging van het des
betreff end besluit van het wate,·schapsbe
stuur op een der in art. 22 ve,·m.elde g,ronden 

bestaat de,·halve geen aanleiding. 
4 December. 

Wegenverkeerswet. 
- Wet tot wijziging van de WegenverkeerswAt. 

S. 525. 3 December. Blz. 596. 
, vegenwet. 
-- Koninklijk besluit . (W egenwet Art. 20) . -

'J' erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een 1·aadsbesluit, waarbij het 
'Jnderhoud van een weg ten la.ste der ge
meente we,·d gebracht, nu niet is gebleken 
dat de weg een ve.-bindingsweg van eenige 
beteekenis zou vormen, terwijl ook overigens 

niet is aangetoond, dat doo,· het overnemen 
van het onde,·houd van dezen weg- het ge
meentebelang zou worden gediend, en dit 
nnáe1·houd weinig kosten behoeft mede te 
brengen. 20 November. 

" ' erkloos heltl szorg·. 
- Beslui t tot vaststell ing van den algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij arti 
kel 8 der wet van 4 Maart 1935 , S. 76, hon
dende voo1·zieningen ter zake van gemeente
lijke ko ten van werkloosheidszorg, gewijzigd 
bij de wet van 11 September 1936 (Stbl. n° . 
402). S. 448. 1 Juli. Blz. 460. 

Wierin germ eer. 
- Wet tot instelling van een openbaar lichaam 

voor de ingepolderde Wieringermeer en na
der aan te wijzen ingepolderde of in te pol
deren gedeel ten van het IJsselmeer. 

S. 521. 31 Mei. Blz. 331. 
- Besluit tot u itvoering van de artikelen 13, 

eerste en tweede lid, en 18 der wet van 31 
Mei 1937, S . 521, tot instelling van een 
openbaar lichaam voor de ingepolderde \Vie
ringermeer en nader aan te wijzen ingepol
derde of in te polderen gedeelten van het 
IJsselmeer. 

S. 359. 23 December. Blz. 633. 
- Besluit tot vaststell ing van bepalingen ter 

uitvoering van de wet van 31 Me i 1937, S. 
521, tot instell ing van een openbaa r lich aam 
voor de ingepolderde Wieringermeer en na
der aan te wijzen ingepo lderde of in te 
polderen gedeelten van het IJsselmeer. 

S. 579 P . 23 December. Blz. 652. 
- Besluit tot bepaling van het t ijdst ip van 

in werk ing treden van de wet van 31 Mei 
1937, S. 521, tot instelling van een open
baar lichaam voor de ingepolderde Wieri n
germeer en nader aan te wijzen ingepolderde 
of in te polderen gedeelten van het IJssel
meer. S. 597. 23 December. Blz. 658 . 

- Besluit tot vaststelling van de voorschr iften 
betreffende de inrichting der begrooting en 
der rekening van inkomsten en uitgaven 
van het openbaar lichaam "de Wieringer
meer" en van de voorschriften betreffende 
de inrichting en boekhouding van den ont
vanger van dit lichaam en de daarbij be
hoorende modellen. 

S . 389 E. 31 December. Blz. 645. 
W J n ke lslultJn gswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Winkelslui

tingswet art . 4-) - Kantonr.: M et de woor
den "in hoofclzaak" in art. 4, lid 1 sub c 
der W inkelsluitingswet wordt bedoeld, dat 
de voornaamste a,·tikelen wel ke ieniand in 
bedoelde winkels ten verkoop in voor1-aad 
mag hebben 1nelk en melkproducten zijn ~n 
nie t zooals i. c. bovendien nog een verschei
denheid van ee t- en drinkwaren.; niet t er 
zake doet, of verd. voornamelijk handel 
drij ft in mel k, ilaar sl echts rekening moet 
worden gehouden met het aantal der ver
schillende artikelen, ilat verd. buiten melk 
en zuivelp1·oducten nog ten verkoop in voor
raad hee ft gehad. - H. R. : I n vorens taande 
overweging ligt niet een verkee,·de toepas
sing van art. 4, l id 1, onder c der Winkel
sluitingswet. T erecht toch oordeelde de Kan
tonr ., ilat het bij de toepa.ssing van ilat 
artikel niet aankomt op den winkelomzet, 
doch op de samenstelling van den winkel-
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voorraad. Dit is in overeenste,wrning ,net de 
woorden van het artikel en vindt bo·vendien 
bevestiging in de geschiedenis. 1 F ebruari. 

- 1lrrest van den Hoogen Raad, (Winkelslui
tingswet art, 2.) - D e stell ing van req ., 
dat het v,erbod van art. 2 der Winkelslui
tingswet orn "een winkel voor het publiek 
geopend te hebben" slechts zou uitsluiten 
toelating van het publiek op de in dat ar
tikel genoernde tijdstippen tot den winkel, 
voorzoover dit publiek in de gel egenheid 
wordt gesteld voorwe,-pen of stoffen te koo
pen, staat t. a. v. a,·t, 2 .een bepe1·king voor, 
die in de alge,neene bewoordingen van dat 
artikel geen steun vindt, evenrnin uit eenige 
bijzonde,·e bepaling dier wet is af te l eiden 
en ook niet aannernelijk is. 8 Ji'eb,·uari. 

- Arrest van den Hoog en Raad. ( Winkelsl-z,i
tingswet artt . 3, 7 en 10. ) - Uit de door de 
R echtb. vastgestelde ornstand·igheden hee ft 
zij kennelijk afgeleid, en ook kunnen aflei
den, dat de verkoop uit den buffetwagen 
niet geschiedde als onderdul van req.'s 
restaurantbedrijf, doch ter vervanging van 
den verkoop in req.'s gesloten winkel , voor 
welken die wagen stond. - Art. 3, l·id 2, 
onde,· k de,· Winkelsluitingswet onttrekt 
alleen restaurants in stations - en dan nog 
slechts voorzoover betreft levering aan rei
zigers - aan de we,·king die,· wet, zood.at 
exploitatie van z.g. buffetwagens slechts dan 
door dat voorschrift kan worden gedekt, 
indien zij te beschouwen is als een nood
zakelijk onderdeel der uitoefening van het 
stations-restaurantbedrijf ten behoeve van 
reizigers, die van de buffetten niet op de 
gewone wijze gebruik kunnen ,naken, waar
onder verkoop in de tunnels van een stati·on 
zeker niet valt . . - Arnbtshalve: Nu req., 
ingevolge art. 10, l id 3, der W inkelsluitings
wet, in deze als hoofd van den winkel aan
sprakelijk is voor eens anders daad, had dit 
in de qualificatie tot uitdrukking moeten 
komen . Qualificatie verbeterd. 12 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Z ondags
wet. - Winkelsluitingswet 1930 S. 460 . -
Dero gatie-quaestie.) - De winkelsluitings
wet 1930, S. 460, laat de voorschriften van 
de Z ondagswet, als betreffende een ander 
onderwerp, en ,net haa,· niet onvereenigbaar, 
onverlet. 28 htni. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Zondagswet 
art. 2; Winkelsluitingswet art . 4.) - De 
Kantonr.: De W inkelsluitingswet houdt om
trent de wijze, waarop so1runige winkels op 
Z ondag geopend ,nogen zijn, geen bepe,·kin
gen in, zoodat moet wo,·den aangeno,nen, dat 
zij, een winkelier uitdrttkkel·ijk ·oergunnende 
zijn winkel op Zondag gedu,·ende een aantal 
uren geopend te hebb en, hem i,nplici te ver
gunt gedurende dien tijd zijn waren uit te 

• stallen. I n zoover.re de,·ogeert de W inkelslui
tingswet aan de Z ondagswet •van 1815. -
H. R.: 'l'egen deze beslissing wo,·dt terecht 
opgeko,nen, daar de Winkelsluitingswet de 
voorschri ften van de Zondagsw et, als betref
fende een ander onderwerp, en met haar niet 
onve,·eenigbaar, onve,·let heeft gelaten, ge
lijk ook blijkens de geschiedenis dier wet de 
bedoeling is geweest. - Na vernietiging van 
het vonnis a quo, doet de H. R. ten princi
pale ,·echt en spreekt een ve,·oordeeling uit. 

28 J uni. Blz. 507 . 

Woning·wet. 
- Beslu it, strekkende tot gedeeltelij ke schor

sing van een besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Groningen betreffende de bouw
verorden ing van Hoogkerk. 

S. 2800. 9 J a nuar i. Blz. 92. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Loo drecht betreffende bouw
vergunning. S. 2801. 9 Januari. Blz. 92. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den gemeenteraad van Alphen aan den 
Rijn, betreffende bouwvergunning. 

S . 2802. 14 Januari. Blz. 92. 
- Besluit tot schorsi ng vaJ1' een beslui t van 

den raad van Haarlemmermeer, betreffende 
wegaanleg, enz. 

S. 2803. 29 Januari. Blz. 92. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Wijchen betreffende bouwver
gunning. S. 2804. 30 J anuari. Blz. 92. 

- B esluit tot vernietiging van een besluit 
van den rnad van Giessendam betreffende 
bouwvergunning. 

S. 2840. 19 Februari. Blz. 9!l. 
- K oninklijk besluit. ( W oningwet art. 43.)

Een 11 oor, chrift, volgens hetwelk de voor-, 
zij- en achtererven als tuin 1noeten worden 
gebezigd en als zoodanig in orde/ijken staat 
rnoeten worden gehouden, is van nut n-iet 
slechts uit een oogpunt van welstand, doc h 
mede met het oog op het voortwoekeren van 
onk,·uid, waarvan de ei gena,·en van bel en
dende perceelen overlast J..-unnen ondervin
den. - B estemming van een terrein voor 
open bebouwing met groote één-gezinswo
ningen staat slechts in den weg aan een in
deeling in boven. en benedenhuizen, of af
zonderlijke woningen voor ,neer dan één zelf
standig wonend gezin, doch belet niet een 
bestaand perceel als pension te verhuren 
of te exploiteeren of er een dergelijke in
richting op te bouwen. - H et f eit dat op de 
teneinen tegenover appellants perceel een 
oude, gesloten bebouwing aanwezig is en op 
het aangrenzend terrein onlangs een gesloten 
bebouwing is voltooid, wettigt niet, ook op 
appellants ter-rein gesloten bebouwing toe te 
staan. 27 Februari . 

- Koninklijk besluit . ( Woningwet art. 43.) -
Art. 43 behoort niet te worden gebruikt orn 
in afwachting van nadere gedetailleerde re
gel ingen, aangepast aan de behoeften van de 
onderscheidene deelen der ge,neente, voo,·
loopig veranderingen in den bestaanden toe
stand tegen te houden. 27 Februari. 

- B esluit tot schors ing van een bes luit van 
den raad van Epe van 28 J anuari 1937, be
treffende bouwvergunning . 

S. 2805. 1 Maart. Blz. 92. 
- Besluit tot gedeelte lijke vern ietig ing van 

een bes.luit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, betreffende de bouwverorden ing 
van Hoogkerk. 

S. 2841. 15 Maart. Blz. 93. 
- B e luit tot vernietiging van twee be lui ten, 

onderscheidenlij k van den raad en van bur
gemeeste,· en wethouders van Idaarderadeel , 
betreffende bouwvergunning. 

S . 2842. 15 Maart. Blz. 94 . 
- K oninklijk besluit. (Woningwet art. 37.) -

De bewoordingen van het 5e lid kunnen be
zwaar/ijk een andere betee kenis heb ben, dan 
dat na afl oop van den in dat voorschrifl 
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bedoelden t ermijn van ten hoogste twaalf 
maanden, eene beslissing omtrent het al of 
niet goedkeuren van het plan aan Ged. Sta
ten niet m eer vrij staat. Nu Ged. Staten het 
plan hebb en goedgekei,1•d nà het verstrijken 
van genoemden t ermijn, wordt hitn besluit 
vernietig.d,, en wordt beslist, dat omtrent de 
goedkeu,·ing van het plan geen beslissing, 
als bedo eld in het 5e l id, m eer kan worden 
genom en. 15 Maart . 

- Bes luit tot verlenging van de schors ing van 
twee beslui ten van burgemeeste r en wet
houders van Wierden. 

S. 2806. 25 Maart. Blz. 92. 
- B es! uit tot schorsing van een bes! uit van 

den raad van W estkapell e betreffende bouw
vergunning. S. 2807. 30 M aart. Blz. 92. 

-- K oninkl ijk besluit. (Woningw et art . 1. ) -
T erecht hebb en Ged. Stat en goedkeur ing 
onthoitden aan een 1·aadsbeslnit, waarbij uit 
de boi,wverordening wordt gel i rht het daarin 
krachtens a,·t. 11! der W oningwet doo,· Ged. 
Staten gebracht vooll'schrift tot verplicht e 
aanslititing aan de waterl eiding, voorzoover 
bestaande woningen bet1·eft. Aangenomen 
moet wo,·den, dat doo ,· intrekking van deze 
bepaling het belan g van de volksgezondheid 
zou wo,·dRn geschaad. terwijl vo 01·ts de 01n

standigheid , dat in da( deel der gemeente, 
,,.aar zich geen bitizennet be·vindt , aansliti
ting nie t mogelijk is, geen aan leiding kan 
zffn om de aansluiting oo k daar, waa1· zij 
wel mogelijk is ach terwe ge t e do en blijven . 

2 April . 
- Beslui t tot schors ing van een ' besl uit van 

den raad van L andsmeer van 16 M aart j.l. , 
betre ffende bouwvergunn ing . 

S . 2808·. 8 April. Blz. 396. 
- K oninklijk besluit. ( W oningwet art. 1 j 0

• 

art. 4.) - D oo,• de to evoeging doo,• Ged. 
Stat en van een derde lid aan een arti kel 
eener boitwvero,·dcning, dat reeds drie l eden 
tel t, hee ft dit art . thans een tweetal derde 
l eden en bevat dus een t egenstrijdigheid, 
zoodat de beteekenis ,ian het artikel langs 
den weg van inte,·pretatie zal dienen t e 
worden ge,ionden. Aangezien kennel ijk door 
Ged. Staten bedo eld is, het nieuwe derde 
l id in de plaats t e st ell en van het oitde, zal 
het artikel ·in dien zin zijn uit te l eggen en 
to e te passen. Daar zich geen 01nstandig
h eden hebben voorgedaan, wel ke wij ziging 
·van hetgeen door Ged. Staten ondei· g·oed
keuring der Kro on was vastgesteld zouden 
kunnen ,·echtvaardigen, hebben Ged. Staten 
t erecht goedkeitring ont houden aan het 
,·aadsb eslnit, dat beoogde de door Ged . Sta
ten aangeb,,·achte toltlJ.oeging t'e doen ver
·vall en . 15 April. 

- Bes luit tot schors ing van e.in besluit van 
burgemeeste r en wethouders van H eemskerk 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2809. 28 April. Blz. 396. 
- Besluit tot schors ing van een beslui t van 

burgemeester en wethouders van Lekkerkerk 
betreffende bouwvergunn ing. 

S. 2810. 3 Mei. Blz. 396. 
- Koninklijk besluit. ( Wo ningwet art. 3.5.) -

W el wordt in de considerans van het raad:,
besluit gest eld dat de in dat besluit bed~ elde 
gronden in de naaste toekomst voor straat-

. aanleg zijn bestemd, doch nu in het prae-

advies van 73 . en W. aan den raad uitdritk
kelijk is opgemerkt , dat de gemeente het 
tenrein niet wenscht t e koopen, doch alleen 
eene ,·egeling voo,· de bebouwing gewensclit 
is, zoodat, wanneer e1· niets verkaveld wordt , 
e,· nie ts verandert, kan de bes temming d e1· 
gro nden voo,· st,·aataanleg in de naaste toe
kom st niet woi·den aangen01nen . -· J'e,·ec ht 
hebb en Ged. Staten aan het bouwve,·bod 
go edkeuring onthouden op grond dat aan 
een nieuwe,·e ve1·bindingsweg over de onder
havige terreinen geen behoeft e bestaat, zul ks 
ondanks het f eit dat Ged. Staten wisten, in 
ve,·band met vroeger door hen goedgekei,rtl,e 
raadsb eslui ten tot cian- en ve.,·koop van 
g1'0nd, dat het vo ornemen tot straataanl eg 
te ,· plaatse bestond. 3 J11 ei. 

- Besluit tot vernietig ing van een besluit van 
den raad van Alphen aan den Rijn , betref
fende bouwvergunning. 

S . 2843. 5 Mei. Blz. 396. 
- Beslui t tot opheffing va n de schors ing van 

een beslui t van den raad van Epe betref
fende bouwvergunning. 

S. 2811 . 15 Mei . Blz. 396. 
- Besluit tot gedeel telijke schorsing van een 

besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland, betreffende de bouwverordening 
van Wassenaar. S. 2812 . 15 Mei. Blz. 396. 

- K oninklijk besluit . ( W oningwet art. 2. j 0
• 

a,·t. 10.) - Daar het onderwerpelijk ,·ooi
lijnb esluit geen onderdeel is van een uit
breidin gsplan, is appellants bezwaa,·, dat de 
,·ooilijn g,·onden, in de bebouwde koin ge
l egen, bet,·eft, nie t Ier zake dienende . Er 
bestond geen noodzaak, aan appellant ken 
nis t e geven van een wijziging in het ont
werp-raadsbesluit, aangebracht na de t er
visiel egging, bedoeld in art . 10 2e lid, daa1· 
deze wijziging voor de pe,·ceelen van appel
lant geen vera ndering met zich bracht en 
de eigenaar daarvan doo,• het achterwege 
laten van de schrift elij ke kennisgeving in 
zijn rechten en belangen niet werd ve,·kort. 
- Nit een voo,· enkel e ja,·en nieuw gebouwd 
perceel dooe· de roo ilijn op een afstand van 
4 m uit den voorgevel wordt doorsneden, 
wordt de eigenaar bij verkoop zeer ernstig 
in zijn belangen geschaad. Daar de schade
ve,·goedingsverordening sl echts beoogt ver
goeding van schade tengevolge van de to e
passing van een rooilijn, waarvan in casu 
nog geen sp,·ake is, eischt de billijkheid, 
dat tot aankoop of onteigening wordt over
gegaan. D erhalve hebben Ged. Stat en het 
a·ooil ijnbesluit ten onr echte goedgekeurd. 

191 M ei . 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

burgemeester en wethouders van H eesch , 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2813. 21 Mei. Blz. 396. 
- A,-rest van den H oogen Raad. (Wonin gwet 

art. 6. ) - H et H of, ook volgens het midd el 
terecht aannemende, dat een getimniert e 
hetw elk volgens het spraakgebruik als een 
gebo·uw is te beschoitwen, is een geb ouw in 
den zin der W oningw et , hee ft zonde,· dit 
begrip geweld aan te do en uit de geg evens 
[afm etingen 4.10 m lang, 3. 10 · m breed, 
2.30 m hoog, niet asphaltdakbedekking, een 
deur, twee groote en tw ee kleine ramen] 
zeer · zeker kunnen afleiden, dat hier, on-
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danks de bij het ve,·wee,· aanuevoerde o·ni
standiuheden [constructie op wielen, sa1nen
stellinu m et knieschoren i.nplaats van 
schrankschoren] van een uebouw in genoem
den zin sproke was. 7 Juni. 

- A ,-rest van den Hoog en Raad. (Woningwet 
art. 4.) - I n overeenstemming met de in 
art. 4 der Woningwet aan den gemeenteraad 
opgelegde verplichting tot vas tstell ing van 
voorschriften bet,·e/fende de beschikbaarheid 
van drinkwater, en zooals ten overvloede 
duidelijk blijkt uit het vijfde lid van art. 90 
der B ouwverordening der gemeente Z eve
naa,·, heeft laatstgenoe,nd artikel de strek
king, dat in de daar bedoelde woningen 
over door de drinkwaterl eiding aangevoerd 
water 1noet kunnen worden beschikt. Daaruit 
volgt, dat een woning niet in den zin van 
dat voorschrift aan de i!Jrinkwaterleiding is 
"aangesloten", indien wel die woning door 
buizen met die waterleiding is 1Jerbonden, 
doch een in die toevoerleiding aanwezi ge 
versperring [afsluiting ,,,a,n de ge1neente 01n
dat belanghebbende nog geen stappen had 
gedaan om betalend aangeslotene te wo,·den] 
de doorstroo,ning van het water bel et, en 
aldus verhindert, dat in de woning water 
uit die leiding kan worden verk,·egen. 

7 J uni . 
- Besluit rot vernietiging van twee besluiten 

van burgemeester e n wethouders van Wier
den betreffende bouwvergunning. 

S. 2844. 8 Juni. Blz. 396. 
- Besluit rot vern ietiging van een besluit van 

den raad van Westkapelle betreffende bouw
vergunning. S. 2845. 8 Juni. Blz. 397. 

- Ar.rest van den Hoogen Raad. (Rv. art. 
59; Woningwet artt. 6, '10, 71.) - De rech
ter heeft aan den wettelijken eisch van moti
veering van zijne uitspraak voldaan, indien 
hij, na de feiten te hebben vernield, zijn oor
deel geeft omtrent het geschilpunt. Partijen 
kunnen wel de juistheid van dat oo,·deel in 
cassatie aanvallen, 111aa1· zij kunnen niet met 
v,·ucht de grief te berde brengen, dat de 
rechte,· aan zijn rechtskundig oordeel mee.r 
uitvoerige beschouwingen h.ad 1noeten wijden. 
- Art. 6 de·r Woningwet, aan B. en W. het 
zeggingsrecht onitrent het verl eenen van 
eene boi,wve,·gunning ge vend, 1noet geacht 
worden tevens aan B . en W. de bevoegdheid 
te hebben toegekend, indien op dit recht 
inbreuk wordt gemaakt, den bij art . 70 be
doelden niaatregel te nemen. - De R echtb. 
besli.,te, dat het dwangb evel niet over kosten 
van het exploit rept, zoodat het verze t die 
kosten niet betreft. - F eitelijke omswndig
heden, niet oij den rechte,· aange·voerd, kun
nen niet ,net vrucht voo,· het eé,·st in cassatie 
wo,·den naar voren gebracht. 18 .Juni. 

- Koninklijk besluit. ( Woningwet a,·t. 36). -
Bij de herzieninu van een uitbreidingsplan 
- ook bij de verplichte tienjaarlijksche her
ziening - behooren sl echts onderzocht te 
worden de bezwaren, wel ke niet bij de vast
stelling van het oorspronkelijk uitbreidings
.plan zijn kunnen worden ingebracht . 

21 Juni. 
- KoninHijk besluit. (Woningwet Art. 36.) -

D e door appellanten gewenschte beperking 
der breedte van een in het plan opgenomen 
weg kan 'reeds hiero,n niet worden aange-

bracht, omdat bedoelde weg een Rijksweg 
is, waarvan de breedte in het Rijkswegen-
7!lan is vast gesteld. Dichtere bebouwing op 
het ten·ein van appellanten kan niet worden 
to egestaan, aanuezien zulks de harmonische 
ontwikkeling van de uemeente zou ventoren, 
die nabij de kom een dichtere beboi,wing 
en aan de buitenwegen sl echts een versprei
de bebouwing eischt. H et bezwaar van ap
pellanten, dat de omueving van het onder
haviu terrein reeds thans elk landelijk schoon 
1nist gaat niet op, daar het i . c. niet gaat 
om landelijk schoon, doch om het behoud 
van een nou eeniuermate landelijk karakter 
de,·, buiten de bebouwde k01n gel egen, te,·
reinen, ten einde te voorkonien, dat de be
bouwde komnien van op grooten afstand 
van elkaar gel egen gemeenten zouiLen wor
den aaneengebouwd. 28 Juni. 

- Arrest van den H oouen Raad. (Woningwet 
art. 6.) - Op de schriftuur kan, daar de bij 
art . 483 lid 2 Sv. gestelde termijn niet ;s 
inachtgeno1nen, niet worden gelet. - A 1nbts
halve : De Kantonr. heeft bewezen verklaard, 
dat req. het hoi,ten gebouw zonder toestem-
1ning van B. en W. in de eerste helft van 
1936 tot woning in gebruik heeft geno111 en, 
z,ul ks terwijl dit laatstelijk niet als -woninu 
uebezigd was. Uit den inhoud der tot het be
wijs gebeziude blwijsniiddelen kan echter 
niet worden afgeleid, dat het gebo·uw "laat
stelijk" - d. w. z. vóór de eerste helft van 
1986 - niet als woning uebeziud was en 
schijnt veel eer het tegendeel te volgen. H et 
vonnis is derhalve niet naar den eisch der 
wet met redenen omkleed. 28 Juni. 

- Besluit tot schors ing van een besluit van 
den raad van Vorden betreffende bouwver
gunning. S . 2814. 1 Juli. Blz. 396. 

- B e luit, betreffende schorsing van een be
sluit van burgemeester en wethouders van 
Lekkerkerk rot het verl eenen van bouwver
gunning. S. 2815. 6 Juli. Blz. 430. 

- Besluit rot schors ing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Weesper
karspel betreffende bouwve1gunning. 

S. 2816. 12 Juli. Blz. 480. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

een besluit van den raad van Loosdrecht be
tre ffende bouwvergunning. 

S. 2310. 26 Juli. Blz. 392. 
- B esluit tot schors ing van een besluit van 

den raad der gemeente Tiel betreffende ont
heffing van de verbodsbepaling, vervat in 
artikel 9, lid 1, onder a, der Bebouwings
verordening. S. 2312. 28 Juli. Blz. 392. 

- B esluit rot schorsing van een besluit van 
den raad van Marum betre ffende bouwver
gunning. S. 2315. 18 Augustus. Blz. 445. 

- Besluit rot schorsing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Houten be
treffende bouwvergunning. 

S . 2316. 18 Augustus. Blz. 445. 
- Besluit rot schorsing van een besluit van 

burgemeester en wethouders van Grootegast 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2317. 23 Augustus. Blz. 44ö. 
- Besluit rot opheffing van de schorsing van 

een besluit van burgemeester en wethouders 
van Heesch , betreffende bouwverg unning. 

S . 2318. 23 Augustus. Blz. 445. 
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- K oninklijk besluit. (Woningwet art . S6. ) -

W el is het onbebouwde erf achte,· des ap
pellan ts woning tot straat bes temd, doch, 
zoolang de ge,neente niet tot den aanl eg 
daarvan overgaat, kan appellant zijn erf 
ongehinderd blijven gebrui ken; voor het 
geval dat de ge,neente tot dezen aanleg wil 
overgaan, zal zij zich eerst, hetzij door aan
koop, hetzij doo r onteigenin g, in het bezit 
van dit erf ,n,oeten stellen, in welk geval 
aan den appellant een behoorlijke schade
loosstelling gewaarbo1·gd is ingevolge art. 
92 Onteigeningswet. T erecht is derhalve het 
bebouwingsplan door Ged. Staten goedge
keu,·d. 23 Augu.~tu.s. 

- Beslu it, betreffende gedeeltelijke schorsing 
van een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland betreffende de bouwverorde
ning van Wassenaar. 

S . 2319. 25 Augustus. Blz. 445. 
- Besluit tot het onthouden van goedkeuring 

aan een uitbre idingsp lan voor de Water
graafsmeer. 

S. 2359. 30 Aug ustus. Blz. 522. 
- B esluit tot schorsing van een besluit van 

rlen raad van Coevorden, van 31 Mei 1937. 
waarbij het m a ken van een uitbre idingsplaD 
is opgedragen aan een architectenbureau a l
daar. S. 2319 A. 1 September. Blz. 479. 

- Be8iuit tot schorsing van een besluit van 
den raad van Zonnemaire van 25 Augustus 
1937, betreffende aanslui t ing van een huis 
aan de waterleiding aldaar. 

S. 2319 B . 2 October. Bl z. 479. 
- Koninklijk beslui t. (Woningw-e t A1·t . 36). -

T erecht heeft het ge,neentebes tuur zich op 
het standpunt gesteld, dat het in het belang 
van een goede stedebouwkundige ontwikke
ling der ge,neente noodzakelijk is, den wo
ningbouw zooveel ,rwgelijk in enkel e bebou
wings kernen te concentreeren., nu het een 
gem eente geldt, welke overwegend landbouw
terrein onivat. - Er bestaat geen. bezwaar 
tegen d e bestemming van gronden voor land,. 
bouw en veeteelt en voor de voor de uit
oef ening daarvan vereischte gebouwen, even-
1nin als tegen de bestemming tot tuinbouw 
en de daa1·voo1· vereischte gebouwen. - Er 
is geen grond 01n, alleen in verband met 
het feit, dat zulks voor appellant om een 
buiten de to epassing der W oningwet gel egen 
reden (i. c. een bouwverbod ingevolge de 
Luchtvaa,·twet) misschien van belang zou 
7.-unnen zijn, aan de te,·reinen van appellant 
in het uitbreidingsplan een ande,·e beste,n-
1ning te geven dan volgens dit plan voor die 
gronden doelmatig is . 5 October. 

- Koninldijk besluit . ( W oningwet Art. 2.) -
Ged . Staten hebben ten onrechte goedge
keu,·d een ,·aadsb esluit tot vaststelli ng van 
een bijz<rnder e voorgevelrooilijn, nu deze 
rooilijn aan den appellant in ieder geval 
schade zal berokkenen en de gem eente geen 
maatregelen he,eft geno,nen om den appellant 
voor deze schade te vrijw{Lren. 7 Octo ber. 

- Koninklij k besluit. (W oningwet A rt . 38.) -
B . en W. zijn ter uitvoering van een desb e
treff end raadsbeslui t in beroep gekomen 
tegen een besluit van Ged. Staten tot goed
keuring van een uitbreidingsplan eener aan
grenzende gemeente. H et beroep ,noet der
halve geacht. worden te zijn ingesteld doo1· 

den Raad. Deze is echter in dat beroep 
niet-ontva n kelijk, daar hij bij den Raad der 
aangrenzende ge,neente geen bezwaren heeft 
ingebracht en dus niet behoort tot degenen, 
aan wie bij art. 38 beroep op de Kroon is 
toegekend. 14 October . 

- Koninldijk besluit. (Woningwet Artt. 36 en 
40 j 0

• art. 37.) - Waar thans in verband 
,net de bepalingen der bouwver01·dening elke 
mogelijkheid van bebouwing op de gronden 
van appellanten is uitgesl oten, beteekent de 
mogelijkheid om voo.- het bouwen van land,. 
huizen vrijstelling te verl eenen van den 
eisch, dat geen gebouw ,nag worden opge
richt anders, dan aan een weg, geenszins 
dat voor ,de onderwerpelijke te,·reinen een 
algeheel 11echt van bebouwing zou bestaan. 
- Bij de o-psteUing van het plan is er t e
recht van uitgegaan, dat de bebouwing zóó 
moet worden gel eid, dat zooveel ,nogelijk 
het natuurschoon voor vernietigin g wordt 
bewaard. - I ndien Ged. Staten ingevolge 
a.-t. 40 het plan hebben vastgesteld, behoort 
de gemeenteraad niet t'ot de belanghebben
den, die bezwaren bij de Kroon kunnen in
dienen . 18 October . 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Lar.en (Gel
derland) van 23 September 1937, waarbij 
een bouwvergunning is verleend aan H . 
Bats te Barchem. 

S. 2319 D . 29 October. Blz. 576. 
- Besluit tot schorsing va n een besluit van 

den raad van Castricum van 29 September 
1937, betreffende bouwvergunning. 

S . 2319 E. 29 October. Blz. 576. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

een besluit van burgemee ter en wethonders 
van H eeemskerk, betreffende bouwvergun
ning. S. 2319 F. 30 October. Blz. 576. 

- Beslui t tot vern ietiging van een besluit 
van den raad van Landsmeer van 16 Maart 
1937, waarbij een bouwvergunning is ver
leend aan De Jong en Godscha lk , scheeps
bouwers te Amsterdam . 

S. 2349. 30 October. Blz. 5ï6. 
- K oninklijk beslui t. ( Woningwet A,·t. 36.) 

- Aan uitbreidingsplannen kunnen geen 
blijvende rechten worden ontleend; bes taan
d e plannen kunnen door den Raad, onde,· 
go edkeuring van Ged. Staten wo,·den inoe
t,·okhn, zelfs zonder dat daai·van aan de 
daarbij betrokken eigenaren kennis wordt 
gegeven. - T egen het aanwijzen van een 
tweede beste,n,ning, die subsidiair zal gel
ilen, zoolang geen plan in onderdeelen is 
vastges teld, kan niet ,net grond bezwaa,· 
worden geniaakt, voo,· zoove,· d,oor deze 
"subsidiaire" beste,n,ning aan de d,,:,,a,1·bij 
betrokken eigenaren de mogelijkheid wordt 
gelat en hunne gronden te gebr·uiken voor de 
doel einden waarvoor zij thans gebezigd wor
den en daardoo,· bij den i,nperatie,ven eisch 
van art. 6 2e lid onde1· a eventueele schade 
voo,· de eigenaren tengevolge van het ver
minderen van de gebruiksmogelijkheid van 
hunne terreinen wordt voorkomen. 

2 Novemb er. 
- Beslui t tot vernietiging van een besluit van 

burgemeester en wethouders van Grootegast 
van 2 Augustus 1937, betreffende bouwver
gunning. S. 2350 . 12 November. Blz. 577, 
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- Besluit tot vernietiging van een besluit va n 
burgemeester en wethouders van Weesper
karspel van 23 Juni 1937, waarbij een bouw
vergunning is verleend aan A. Baas a ldaar. 

S . 2351. 1 2 ovember. Blz. 577. 
- Besluit, strekkende tot vernietiging van 

een besluit van den raad van Marum van 
29 April 1937, waarbij een bouwvergunning 
is verleend aan H. V arwijk te de Wil p (ge
meente Marum). 

S. 2352. 15 ovember. Blz. 578. 
- K oninklijk besluit . ( W oningwet a1·t. 36 jis, 

a1·tt. 10, 39.) - Art. 10 heeft sl echts be
trekking op de bijzondere rooilijnvoorschrif
ten, als bedoeld in art. 2 tweede lid . Ook 
al zijn bij een uitb reidingsplan of daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften, als be
doeld in art . 89, lijnen vastges teld of he1·
zien, die bij het bouwen aan de wegzijde of 
aan de van den weg afgekeerde zijde niet 
1nogen worden overschreden, dan no g be
hoeven, m ede blijkens art. 2, Se lid, uit
sluitend de artt. 87 en 88 te worden inacht
genomen. - W el maakt de schadevergoe
dings·verordening geen deel uit van het 
uitbreidingsplan, doch tusschen plan en ver
ordening is een z6ó nauw verband gel egd, 
dat het r edelijkerwijze uit gesloten 1noet wor
den geacht, dat het gemeentebes tuur te 
eeniger tijd tot algeheel e intrekking de,· 
vero1·dening zou overgaan of haa,· dusdanig 
zou wijzigen , dat de billijkheid niet langer 
voldo,nde gewaarborgd zou zijn. 

15 No ,,em ber. 
- K oninklijk besluit. ( W oningwet Art. 1, 0 ). 

- D e wet sch1-ijjt nie t voor , dat om trent een 
door Ged. Staten kracht ,ns a;rt . W vast ge
steld uitbr-eidingsplan de inspecteu,· der 
volksgezondheid ,,wet worden gehoo,·d . daar 
het 1 e l id van art. .i7 in dezen niet van 
o·vereenkomstige toepassing is ve1·klaard. 

19 Nove1nb e1·. 
- K oninklijk besluit . ( Woningwet A a·t . 3 .) -

De om standigheid, dat de Raad geen vrij
heid h e·e/t, af te wijken van het uitdrukkelijk 
voorschri ft van art. 38 2e lid, b1·engt nie t 
mede, dat ook Ged. Staten bij het besl issen 
om.t1·ent de goedkeuring van het door den 
Raad m et inachtneming van hun besl issing 
genomen besluit - en de K roon bij de uit
spraak in be1'0ep - onder all e omstandig
heden aan hun beslissing zouden zijn gebon
den. Waar appellant van het besluit van 
Ged. Staten tot nie t-goedkem·ing van het 
raads b esluit, -waarvan sl echts dP Raad voor • 
zienin g kan w agen, niet in beroep hee ft 
kunnen kom en, behoort hem nie t de gel egen
heid te worden onthouden, zijn tevoren tijdi g 
bij den R aad ingediende bezwaren t egen de 
bestemming zijner gronden alsnog aan de 
K roon voor te l egg ~n . 20 Nov e1nbe1·. 

~ K on·inklijk besluit. ( W oningwet A,rt. 36). -
De voo1·schri ft en der W oningwet om trent 
uitbreidin gsplannen verzetten zich nie t tegen 
een bes temming van g1'0nden voor sportdoel 
einden en voo,· handel en indust1-ie . - Van 
benadeeling van appellant kan niet worden 
gesp1·oken, ,w ongevee r 1/5 van zijn t en·ein 
voor we g is bestemd., terwijl daarove,· een 
rooilijn is getrokken op 10 m. achte1· de 
(!ren.~ van den weg, welke ro oilijn bij d , n 
bouw van fabri eks gebouwen in acht m.oet 

worden genomen, do ch nie t in den weg staat 
aan het op1·ichten op het te,,,.ein tusschen de 
we ggrens en den rooilijn ·van bijgebouwen 
met geen grooter e hoogte dan 5 ,n. en be
stemd voo,· kanto o,· e.d., en bovendien de 
gemeente zich be.reid hee ft ve,·klaard, te 
zijner tijd den voor we(! bestemden grond 
aan te koopen. 26 irovember. 

- B esluit tot vernietiging van een besluit 
van burgemeester en wethouders van H ou
ten van 23 J uli 1937, waarbij een bouwver
gunning is ve rl eend aan A. van der Wielen 
aldaar. S. 2353. 3 December. Bl z. 578. 

- K oninklij k besluit. ( W oningwet ,l rt . 36). -
T e1·echt hebben Ged. S taten goedke,orin g 
onthouden aan een uitbreidingsplan 11oor 
een gedeelte van een platt elands gemeente, 
dat ·is gelegen op grooten afstand van de 
bebouwde ko,n dier gem eente en vlak bij de 
grens met een stede/ijk, gemeente, aange
zien op cle in het besluit van Ged. Staten 
aan(l egeven gronden bezwa,·en van stede
bouwkundigen en anderen. aa,·d zich daar
te(l en verzetten . 3 Decem ber. 

- B esluit tot wijzi gi ng van het Woningbesluit. 
S . 358. 4 December. Blz 592. 

- B esluit tot schorsing van een beslui t van 
den raad van D oetinchem van 28 October 
1937, betreffende bouwvergunn ing. 

S. 2319 H . 4 D ecember. Blz. 689. 
- Arrest van den Hoog en R aad. ( W oningwet 

art. 73 ; W et R. 0. art . 99). - De (lrie f , dat 
het bestreden vonnis geheel ongemotiveerd 
is, rnist f e·it el·ijken grondslag . Mo cht req. 
will en klagen, dat de aange·voerde (!ronden 
de beslissing niet kunnen d1·agen, dan stuit 
deze grie f af op het bepaalde bij art. 99 lid 
2 W et R. 0 . - 'l'en on,·echte meent req. , dat 
het gebruik van de loods van r eq. als kam
peerinrichting niet zou zijn bewoning in den 
zin van art. 73 de,· W oningw et . H et begrip 
" bewoning" omvat to ch in het ge,oone 
spraakgebruik - waa1"van art. 78 niet heeft 
willen afwijken - ,nede het tijdelijk kam
peeren, dat is het tijdelijk bezigen tot huis
vesting van een loods, zoodat het kippenhok 
van ,·eq., - dat is te beschouwen als een in
richting, soo1·t(lelijk aan een loods - vol 
kom en valt onder de in art. 73, l id 1 ge
noemde inrichtingen. 6 December. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den raad van 's-Gravenhage d.d. 2 Novem
be r 1936, betreffende verbouwing van hui
zen aan de van R aveste instraat a ldaar. 

S. 2354. 7 D ecember. Blz. 579. 
- B es lui t tot vernietiging van ee n bes luit van 

den raad van Loosdrecht van 14 D ecembe r 
1936, betre ffende bouwvergunn ing . 

S. 2355. 7 D ecembe r . Bl z. 579. 
- K oninklijk besluit. ( W oningwet A rt. 86). -

E en uitbr·eidingsplan behoeft niet st eeds be
pe,·kt te bl ij·ven tot de gronden bui ten de 
bebouwde kom; alwaar de praktijk zulks 
eischt kunnen te1'reinen binnen de bebouwde 
ko111, welker bestemming in de toe komst 
nauw samenhangt met de te verwachten 
stadsu-itbreiding, in voorkom end (l eval in het 
plan worden opgenomen. - W el wordt een 
niet onaanzienlijk gedeelt e van den eigen, 
dom ·van appellante voor weg bestemd en 
wordt hierdo01· aan de aant,·ekkel·ijkheid van 
clezen eigendom als buitenve,·blijf a fb reuk 
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gedaan, doch dit bezwaar is niet voldoende 
om tot onthouding van goedkeuring te kun
nen leiden, daar te verwachten is, dat spoe
dig tot aankoop of onteigening van de voor 
wegaanleg bestemde strook zal worden ove,·
gegaan, waarna appellante de beschikking 
zal behouden over een landhuis en tuin van 
behoorlijke afmetingen, die toch nog een 
goed af gerond geheel vormen, dat vermoe
delijk nog gemakkelijker verkoopbaar zal 
zijn dan het bezit in zijn tegenwoordigen 
vorm, terwijl na eventueele afbraak van het 
huis waardevol bouwtelf'rein wordt verkre
gen. 15 Decemb er . 

- K oninklijk besluit . (Woningwet Art. 2). -
T ereoht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit inzake ont
heff ing van een voo,·gevelrooilijn, daar een 
herbouw van het onderhavig perceel in voege 
als door den belanghebbende verlangd, m et 

het oog op de zeer ongunstige wijze, waa,·op 
het in den verkeersweg uitsteekt, onge
wenscht moet worden geacht. 1'"1 December. 

- B esluit tot schors ing van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Avenhorn 
van 12 November 1937, betreffende het sloo
pen van een gebouw. 

S. 2319 K . 22 December. Blz. 689. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raa d va n Loosdrech t van 3 December 
1937, waarbij een bouwvergunning is ver
leend aan Dr. P. C. Koppert te Utrecht. 

S. 2319 M. 22 December. Blz. 689. 
- Besluit, betreffende schorsing van een be

slui t van den raad van Vorden betreffende 
bouwvergunning. 

S. 2319 28 December. Blz. 689. 
- Besluit, betreffende schorsing van een be

slui t van den raad van Doetinchem, tot het 
verl eenen van bouwvergunn ing. 

S. 2319 0. 29 December . Blz. 689. 
- K oninklijk besluit . (W oningwet Art. 38. ). 

- Aan een polderbestuur ko,nt recht van 
beroep op de Kroon toe tegen een beslissing 
van Ged. Staten tot goedkeuring van een 
uitbreidingsplan, voorzoover bij dat plan de 
belangen van den polder als zoodanig zijn 
betrokken. De,·hal ·ve moeten daarbij b·uiten 
beschouwing worden gelaten de door het 
polderb estuur naa,· ·voren gebrachte bezwa
ren, welke volgens dit college de bewoners 
van den polder van den op het uitbreidings
plan door het midden van den polde,· ge
projecteerden weg, zull en onder·vinden. Nu 
de aanleg van dezen weg noodzakelijk 1noet 
worden geacht, kan het bezwaar van het 
polderbestuur, dat die weg ook in de toe
komst financieele off ers van den polder zal 
vragen, tegen de goedkeuring geen beletsel 
vorm en. 31 December. 

IJkwezen. 
- W et tot n ieuwe regeling betreffende de 

maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen 
(,,IJl,...wet 1937, Staatsblad n°. 627" ). 

S. 627. 22 Apri l. Blz. 212. 
- Besluit, houdende nadere regeling van het 

examen voor adjunct-ijker. 
S. 640. 27 Mei. Blz. 371. 

- Besluit tot regeling van den herijk der ma
ten en gewichten in 1938 en 1939. 

S. 648. 9 Augustus. Blz. 428. 

Zegelwet. 
- B esluit tot het verleenen van vrij telling 

van zegelrecht. 
S . 440. 25 J anuari. Blz. 22. 

Wet tot wijziging van de Zegelwet 1917. 
S. 405. 22 April. Bl z. 256. 

B eslui t tot intrekking van de artike len 2 
en volgende van het Koninklijk besluit van 
4 April 1917, Staatsblad n°. 273, zooals dat 
nader is gewijzigd, houdende uitvoering van 
verschill ende bepalingen van de Zegelwet 
1917. S. 482. 8 Mei. Blz. 326 . 

- Besluit, houdende vaststelling van het tijd
stip, waarop de wet van 22 Apr il 1937 , 
S. 405, tot wijzig ing van de Zegelwet 1917 
in werking treedt. 

S. 483. 28 Mei. Blz. 326. 
- Besluit houdende intrekking van versch il

lende op grond van art.i kel 91 der Zegelwet 
1917 verleende vrijstel I ingen van zegelrecht. 

S. 446 . 4 J uni. B lz. 205. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst der Zegelwet 1917. 
S. 406. 18 J un i. Blz. 274. 

Ziektewet. 
- Besluit tot WtJz1gmg van het K oninklijk 

bes lui t van 3 J a nuari 1930, S. 3, tot vast
stelling van de premiën voor de verplichte 
ziekteverzekering, zooals dat beslui t laatste
lijk is gewijzigd bij Koninkl ijk besluit van 1 
Juli 1936, Stbl. n°. 885. 

S. 881. 8 M aart. Bl z. 55. 
- Wet tot wijziging der Ziektewet. 

S. 800. 22 April. Blz. 217. 
- Beslu it tot bepaling van het t ijdstip, waar

op de wet van den 22sten April 1937, S. 
800, tot wijziging der Ziektewet, in werking 
zal treden. S. 886. 20 Mei . Blz. 233. 

- Beslui t tot vaststelling van regelen inzake 
het omslaan van een tekort van een zieken
kas van een Raad van A rbeid over de zie
kenkassen van de Raden van Arbeid. 

S. 887. 20 Mei . Blz. 233. 
- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk be

sluit van 3 J anuari 1930, S . 3, tot vaststel
ling van de prem iën voor de verplich te 
ziekteverzekering, zooals dat be luit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk bes luit van 
8 Maart 1937, S tbl. N °. 881. 

S. 888. 20 Mei. Blz. 234. 
- Bes! uit tot vasts teil ing ten aanzien van de 

verzekerden, werkzaam in de di amantindus
trie, van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld bij artikel 6, lid 5, en 
arti kel 145 der Ziektewet. 

S. 852. 6 Juli. Bl z. 519. 
- Beslui t, houdende voor verzekerden, werk

zaam in het bedrijf van het machinaal ver
vaardigen van schoenen, laarzen en pantof
fels, afwijking van het in het derde lid van 
arti kel 6 der Ziektewet bepaalde omtrent de 
berekening van het dagloon en vaststelling 
van bijzondere bepalingen ten aanzien van 
de premieheffing door de Raden van Arbeid. 

S. 858. 30 Augustus. Bl z. 444. 
- Besluit tot w ij zig ing van het K oninklijk 

besluit van 30 Maart 1935, S. 163, houdende 
vaststelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, a ls bedoeld in artikel 4 eerste 
lid , der Z iektewet. 

S. 861. 27 ovember. Blz. 573. 
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Besluit tot w1Jz1gmg van het Koninklijk 
besluit van 28 J a nuari 1931 , S. 24, tot vast
stell ing van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld in artikel 26, eerste 
lid, der Ziektewet ( doorloopende tekst, be
kendgemaakt bij Koninklijk besluit van 28 
Januari 1935, S . 32, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklij k besluit van 6 Augustus 1935 
(Stbl. n°. 502) . 

S. 866. 11 December. Blz. 611. 
- Besluit tot wijziging van het Konink lij k be

sluit van 3 J anuari 1930, S. n°. 3, tot vast
steil ing van de prem iën voor de verplichte 
ziekteverzekering, zooals dat besluit laatste
l ij k gewijzigd is bij Koninklij k besluit van 
20 Mei 1937, Stbl. n°. 888. 

S. 895. 29 December. Blz. 706. 
Zondagswet. 
- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Zondags

wet . - Winkelsluitingswet 1930 S. 460. -
Derogatie-quaestie .) - De winkelsluitings
wet 1930, S. 460, laat de voorschri ft en van 

• de Zondagswet, als betreffende een and.er 
onderwerp, en ,net haar niet onvereenigbaar, 
onve,·let. 28 Juni . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Zondagswet 
art. 2; Winkelsluitingswet a,·t. 4.) - De 
Kantonr.: De W inkelsluitingswet houdt 01n

trent de wijze, waarop so,n,nige winkels op 
Z ondag geopend ,nogen zijn, geen beperkin
gen in, zoodat ,noet worden aangeno,nen, dat 
zij, een winkelier uitdrukkelijk vergunnende 
ûjn winkel op Z onda.g gedurende een aantal 
uren geopend te hebben, he,n i,nplicite ver
gunt gedurende dien tijd zijn waren uit te 
stallen. Tn zooverre derogeert de lVinkel slui
tingswet aan de Zonà.agsw et van 1815. -
H. R.: T egen deze beslissing w01·dt terecht 
opgek<nnen, tiaar de Winkelsluitingswet d,e 

voorschriften van de Zondagswet, als betref
fende een ander onderwerp, en met haar niet 
onvereenigbaar, onverlet hee ft gelaten, ge
lijk ook blijkens de geschiedenis die,· wet de 
bedoeling is geweest. - Na vernietiging van 
het vonnis a quo, doet de H . R. ten princi
pale recht en spreekt een ve1'0ordeeling uit. 

28 Juni . l:Jlz . 507. 
Zuiderzee. 
- Besluit tot w1Jz1gmg van het Koninkl ijk 

besluit van 16 Juli 1918, S. 451 , tot inste l
ling van den Zuiderzeeraad en tot vaststel
ling van bepalingen betreffende d ien Raad. 

S. 565. 27 Februari. B lz. 34. 
- B esluit tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 13 ov. 1923, S. 517, tot vaststel
ling van de inrichting van den dienst der 
Zuiderzeewerken als bedoeld in artikel 1 
sub A der wet van 14 Juni 1918, S. 354, tot 
afsluiting en droogmaking van de Zu iderzee. 

S. 566. 27 F ebruar i. B lz. 35. 
- Besluit, houdende bepaling van den datum, 

waarop het Koninklijk besluit van 27 F e
bruari 1937, S. 566, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 13 November 1923, 
S . 517, tot vaststelling van de inrichting 
van den dienst der Zuiderzeewerken, a ls be
doeld in artikel 1, sub A, der wet van 14 
Juni 1918, S. 354, tot afsluiting en droog
making van de Zuiderzee, in werking treedt. 

S. 590. 20 Maart. B lz. 349. 
- Besluit, houdende bepaling van den datum, 

waarop het Koninklijk besluit van 27 Fe
bruari 1937, S . 565, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 16 Jul i 1918, S. 451, 
tot instelling van den Zuiderzeeraad en tot 
vaststelling van bepalingen betreffende dien 
Raad, in werking treedt. 

S . 591. 20 Maart. Blz. 349 . 




